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Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości1  – GB-W01
2. Załączniki:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, wydz. V Ksiąg Wieczystych)
b) 2  egzemplarze  mapy  zasadniczej  ze  wstępnym  projektem  podziału  nieruchomości2 (do  wykonania  odpłatnie  przez 

uprawnionego geodetę na zlecenie wnioskodawcy)
c) wypis z rejestru ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału  

oraz  mapę  można  uzyskać  w  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  mieszczącym  się  w  budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2 w Olkuszu)

d) aktualny odpis z  rejestru  handlowego -  jeżeli  wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą. (wniosek 
powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy)

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Referat GB wydaje postanowienie co do zgodności proponowanego projektu 
podziału z planem zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć do Referatu GB:
e) dokumentację  geodezyjną  w  postaci  projektu  podziału  nieruchomości  (min.  6  egzemplarzy),  sporządzonego  przez 

uprawnionego geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział – kończącej postępowanie.

Opłaty: 
Nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:    Do 60 dni

Jednostka odpowiedzialna: 
Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa (GB)

Nr pokoju:  7

Nr telefonu: 642 10 38 wew.  42. 

Godziny urzędowania:  poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7.00 – 15.00                             

Tryb odwoławczy: 
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Bukowno. Dokumenty składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

• za odwołanie - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł

Podstawa prawna: 
Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dziennik Ustaw z 2004r nr 261 poz. 2603)

Uwagi:  

1. Wniosek GB-W01 składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych) 
2. Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być: 

• granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi, 
• oznaczenia nieruchomości sąsiednich, 
• granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu, 
• linie  ścian  oddzieleń  przeciwpożarowych  na  całej  wysokości  budynku,  jeżeli  przedmiotem  podziału  jest 

nieruchomość zabudowana a proponowany podział powodował by podział tego budynku. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w 
Urzędzie Miejskim w Bukownie. 

Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. +48 (32) 642-10-38, fax. 642-15-44 Sekretariat@um.bukowno.pl
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