
Kowala, dnia .................................. 

 

................................................... 
imię i nazwisko (podać wszystkich 

współwłaścicieli i ich adresy) 

................................................... 
adres 

................................................... 

 

................................................... 
nr telefonu kontaktowego 

 
 

WNIOSEK 

o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału  

 
Proszę/imy o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości oznaczonej 

nr ewidencyjnym ................................... położonej w obrębie ………………..........................,  

w wyniku którego powstaną projektowane do wydzielenia działki, oznaczone  

nr …….………………………………………. na wstępnym projekcie podziału.  

Celem dokonania podziału nieruchomości jest ............................................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

podać cel podziału, dojazd do wydzielonych nieruchomości z określeniem ewentualnych służebności drogowych 

 
 

Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

do działań związanych z realizacją powyższego wniosku. 

 
 

.......................................................... 

 

.......................................................... 
podpis/y wnioskodawcy/ów 

 

 
 
Załączniki: 

1. aktualny wypis z ewidencji gruntów; 

2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/aktualny odpis z księgi wieczystej, 

3. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej wraz z orientacją (3 szt.); 

4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia 

wniosku o podział, obowiązującą w dniu składania wniosku (w przypadku braku planu miejscowego) 

5. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane  

w przypadku podziału powodującego podział budynku. 

 

Wójt Gminy 

Kowala 
 



Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości zgodnie z warunkami 

określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

KARTA INFORMACYJNA  

 
URZĄD GMINY W KOWALI 

 26-624 Kowala, Kowala 105A  
tel. (48)  610 17 60, fax. 48 610 17 22 

Godziny otwarcia: poniedziałek 800 - 1600 ; wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1500, 
Kasa Urzędu czynna: : poniedziałek 800 - 1600 ; wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1500, 

www.kowala.pl, e-mail: kowala@kowala.pl 

 

 

OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna: art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(j.t: Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r.  

w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr  268, poz. 

2663). 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości. 

2. Załączniki: 

 dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej), 

 wypis z ewidencji gruntów i budynków, 

 kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była 

wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia 

wniosku, 

 wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej 

braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału 

elementy zagospodarowania terenu – 3 szt. 

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności: 

 granice nieruchomości podlegającej podziałowi; 

 oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru 

nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów 

określających stan prawny nieruchomości; 

 powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi; 

 naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielania działek gruntu; 

 przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek 

gruntu; 

 przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję 

sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi 

publicznej. 

http://www.kowala.pl/


Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje 

także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać 

wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego 

usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach,  

w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia 

działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany 

usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące 

budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone  

w odrębne instalacje. W takim przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na 

rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. 

II. OPŁATY: 

Nie pobiera się. 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Referat Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Kowali – 
parter, pok. 10, tel. (48) 610 17 60 wew. 32. 
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem 

Wójta Gminy w Kowali w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

V. UWAGI: 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia  

i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kowali, I p., pok. 27. 

  

 

 

 

 


