
KARTA INFORMACYJNA 
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości 

 
I. Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2147 ze zm.),  

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

 
II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże? 
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji 
Urzędu Gminy Sońsk przy ul. Ciechanowskiej 20, pok. 12, poniedziałek w godz. od 800 do 
1630 od wtorku do czwartku w godz. 800 do 1600 i w godz. od 800 do 1530 w piątek, 
tel.: (23) 671 38 14  
 
III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć? 
Wypełniony wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości  
Załączniki: 
• mapa z projektem podziału (wszystkie posiadane egzemplarze) 
• wykaz zmian gruntowych (wszystkie posiadane egzemplarze) 
• wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest 
inne niż w księdze wieczystej) 
• protokół z przyjęcia granic nieruchomości 
• karta ewidencyjna budynków (jeżeli dzielone działki gruntu były zabudowane) 
• postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości (zgodnie z art. 
93 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku podziałów, o których mowa w art. 95, nie jest wymagane 
zaopiniowanie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego) 

IV. Ile muszę za to zapłacić? 
Nie pobiera się opłat. 
 
V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy? 
Do 30 dni. 
 
VI. Co jeszcze muszę wiedzieć? 

• wniosek składa właściciel (wszyscy współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik 
(wszyscy współużytkownicy wieczyści) nieruchomości, 

• w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia, 

• od decyzji zatwierdzającej projekt podziału służy wnioskodawcy prawo wniesienia 
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu , 
który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

 
Opracowała: Joanna Pisarska 
Zatwierdził: Jerzy Waśniewski 


