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KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

06-12-2018 r. 

Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w 

przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy 

Podstawa 

prawna 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego    

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  

4. Uchwały Rady Miejskiej w Kolonowskiem dotyczące obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku 

braku planu decyzje o warunkach zabudowy 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

 
1. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej  

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie  

ul. Ks. Czerwionki 39, pok. nr 8b  

telefon informacyjny: tel. 077-461-11-40 w. 38  

e-mail informacyjny: a.ulman@kolonowskie.pl 

  

 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

 
            Arkadiusz Ulman  

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek o wstępny projekt podziału działki powinien zawierać:  

     1.   granice nieruchomości podlegającej podziałowi  

     2.  oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z   

          Katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej  

          braku – według innych dokumentów określających  

          stan prawny nieruchomości  

     3. powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi  

     4. naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych  

         do wydzielenia działek gruntu 

     5. przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do   

        wydzielenia działek gruntu 

6. przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub  

w formie opisowej propozycje sposobu zapewnienia dostępu 

projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej 

 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej 

Termin Nie dotyczy  



składania 

dokumentów 

Termin 

realizacji 

Wydanie postanowienia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki 

Tryb 

odwoławczy 

Od wydanej decyzji, stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje 

prawo wniesienia zażalenia. Organem odwoławczym jest Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Opolu. Termin wniesienia odwołania od decyzji -7 dni, 

liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie  wnosi się za pośrednictwem 

Burmistrza Kolonowskiego 

Uwagi 

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:  

- osobiście przez wnioskodawcę,  

- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  

Informacje 

dodatkowe 

Postępowanie wszczyna się w przypadku złożenia kompletnego wniosku  

 

Wzory 

wniosków 

 

 
Sporządził: Arkadiusz Ulman 


