
Urząd Gminy
w Rzekuniu

KARTA USŁUGI GGK-01

Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów 
nieruchomości

Wersja nr 1

Data zatwierdzenia:
01.03.2012 r.

1. Zakres świadczonej usługi

Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (stanowi załącznik do 
karty usług),

2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z  księgi 
wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności ziemi itp.),

3. wypis z katastru nieruchomości,

4. protokół przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi,

5. wykaz zmian gruntowych,

6. wykaz synchronizowany, jeżeli oznaczenie działki gruntu w katastrze nieruchomości jest 
inne niż w księdze wieczystej,

7. mapa z projektem podziału nieruchomości wykonana przez geodetę uprawnionego.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty

Bez opłat.

5. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. nr 10

Godziny przyjęć interesantów:
pn., śr., czw.: 745-1545

wt.: 745-1700

pt.: 745-1300

6. Osoby do kontaktu

Helena Dąbkowska, tel. 297 617 301 wew. 140, e-mail: hdabkowska@rzekun.net

7. Sposób i termin załatwienia

Wydanie decyzji  następuje  w ciągu miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie 
później niż  w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów 
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;  nieusunięcie braków spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

8. Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od wydanej decyzji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze za 
pośrednictwem Wójta Gminy Rzekuń w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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9. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 102, poz.651 ze zm.),

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663),

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.

z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635).

10. Uwagi

Brak uwag.

11. Załączniki

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (GGK-01-ZAL 1).

Opracował(a) Helena Dąbkowska 01.03.2012 r.

Sprawdził(a) Krzysztof Żebrowski 01.03.2012 r.

Zatwierdził(a) Krzysztof Żebrowski  01.03.2012  r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Helena Dąbkowska
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