
 

 

KARTA USŁUG 
URZĄD GMINY KOMORNIKI 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985 
e-mail.: sekretariat@komorniki.pl www.komorniki.pl 

PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 

Nazwa wydziału: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,planowanie@komorniki.pl 

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Brzuchalski, pok. 106 (I piętro), tel.: 61 810 06 41 

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników 
wieczystych, współużytkowników wieczystych wniosek o podział 
Dla podziałów niezależnie od ustaleń planu załączniki  od 1-4 z etapu I oraz załączniki z 
etapu II  

2. Załączniki: 
I etap - uzyskanie opinii (postanowienie) 

1) Tytuł prawny do nieruchomości. 
2) Dane adresowe współwłaścicieli. 
3) Wypis z rejestru ewidencji gruntów. 
4) Mapa ewidencyjna. 
5) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli taka została 

wydana przed dniem złożenia wniosku. 
6) Wstępne projekty podziału. 

II etap – (decyzja) dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienia)  
1. Projekty podziału. 
2. Protokół z czynności przebiegu granic. 
3. Wykaz zmian gruntowych. 
4. Wykaz synchronizujący *. 

Opłaty: Usługa nie podlega opacie skarbowej. 

Termin odpowiedzi: Do 30 dni. Odpowiedzi udziela się w trybie decyzji administracyjnej.  

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za 
pośrednictwem Wójta Gminy Komornika w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

Podstawa prawna: 

1.  Art. 92-100 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 
dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 2004 roku, Nr 268, poz. 2663 
z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. 

Uwagi: 
1. Uprawomocnienie decyzji następuję po 14 dniach od daty jej doręczenia stronom w 

przypadku nie wniesienia odwołania przez strony postępowania. 
2.  Wnioski wraz z załącznikami składa sie w Biurze Podawczym (parter), 
3.  W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia. 
 


