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Strona nr 1  

Stron 1  

Zmiana  

 

Nazwa usługi:  

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze 

zm.) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości ( Dz.U. Nr 268, poz.2663) 

3. Uchwała NR XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004r.w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny ( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2005r. 

Nr 51, poz.534). 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek  o podział nieruchomości składa jej właściciel  lub użytkownik wieczysty  , a w przypadku 

współwłasności wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści. 

2. Załączniki (oryginały) 

 dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( odpis z księgi wieczystej nie 

starszy niż 3 miesiące), 

 wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomości 

podlegające podziałowi ( lub wypis z rejestru gruntów i kopia  mapa ewidencyjnej) 

 wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany  na mapie zasadniczej ( po jednym 

egzemplarzu  dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego) 

 pozwolenie , o którym mowa w art. 96 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w 

przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

3. Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału i nadaniu mu klauzuli 

ostateczności, wniosek należy uzupełnić o: 

 protokół z przyjęcia granic nieruchomości 

 wykaz zmian gruntowych 

 wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości ( ewidencji 

gruntów) jest inne niż w księdze wieczystej 

 projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę  uprawnionego na mapie 

zasadniczej ( po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz  3 egz. dla 

organu podziałowego). 

Opłaty:  

      Wniosek nie podlega opłacie skarbowej 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
1.Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 

95  ww. ustawy, następuje w drodze postanowienia Burmistrza Miasta Brzeziny , w terminie miesiąca od 

daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. 

2.Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu wstępny projekt podziału 

nieruchomości na wniosek strony postępowanie zawiesza się do czasu  złożenia  do organu kompletu 

pozostałych wymaganych dokumentów ( pkt.3). Decyzję  w sprawie podziału nieruchomości wydaje 

Burmistrz Miasta Brzeziny,  w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. 

Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić  nie później  niż w ciągu dwóch 

miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy  



w terminach, o których mowa wyżej, tut. Organ zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), zawiadomi strony, poda 

przyczyny zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy. 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Sekretariat Urzędu Miasta ; ul. Sienkiewicza 16  95-060 Brzeziny, I piętro, pokój 110. 

Miejsce załatwienia sprawy:  

Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału: 

 Nazwa Wydziału/Stanowisko Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia 

 Nr pokoju :303 

 Nr telefonu /0-46/ 874-22-24 wew. 314, 874-33-92, faks /0-46/ 874-27-93 

      Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, środa 9.00 – 17.00 

Decyzja w sprawie podziału nieruchomości 

 Nazwa Wydziału/Stanowiska Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia ul. Sienkiewicza 16   

 Nr pokoju: 306 

 Nr telefonu /0-46/ 874-22-24, 874-22-35, faks /0-46/ 874-27-93 

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, środa 9.00 – 17.00 

Tryb odwoławczy: 

1.Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Brzeziny. 

Zażalenie wnosi się  w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie. 

2.Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Brzeziny. Odwołanie wnosi się  w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

 

       

Uwagi:  

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do 

uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z 

art.64§2 kpa, nieusunięci braków  spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

2. Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru 

zabytków strona winna wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi zgodnie z art. 

36 ust.1 pkt 8 w związku z art. 36 ust.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków  i opiece 

nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), załączając 2 egz. mapy z projektowanym 

podziałem. Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której 

przysługuje odwołanie. 

3. Informuje się , iż Rada Miasta Brzeziny, na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, podjęła uchwałę NrXVII/7/08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawki  procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

wyniku jej podziału ( Dziennik Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr78 , poz.752 z dnia 12 

marca 2008r.), która weszła w życie 27 marca 2008r. Uchwała ustala stawkę procentową opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% 

różnicy  między wartością nieruchomości po podziale i wartością przed  podziałem geodezyjnym. 

Miejsce na notatki:  

 


