
 

WYDAWANIE POSTANOWIEŃ O ZGODNOŚCI 
WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁKI 

W MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

BGK 02 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca 

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 
inspektor – Joanna Marona 
piętro II , pokój nr 24 
tel. 012-387-14-10 wewn. 24 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Kancelaria ogólna – I piętro, hol 

Podstawa prawna: � - art. 123 - 126, art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego /t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23                
z późn. zm./; 

� - art. 92 - 95 ust.1, ust.2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t. j.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147 ze zm./; 

� Uchwała Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XIX/110/04 
z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z późniejszymi 
zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 245, 
poz. 2717, Dz. Urz. Woj. Mał. z 2008 r. Nr 568, poz. 3757, Dz. Urz. Woj. 
Mał. z 2012 r. poz. 704,  Dz. Urz. Woj. Mał. z 2016 r. poz. 4693, poz. 
5988); 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek o wydanie postanowienia z propozycją podziału nieruchomości 
z załącznikami: 

� 4 egzemplarze projektu podziału działki/działek;  
� potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością; 
� opinia o dostępności do drogi publicznej; 
� mapa zasadnicza z uzbrojenia terenu, a w przypadku jej braku – 

kopia mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu 
podziału elementy zagospodarowania terenu. 

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
/t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827/ - nie podlega opłacie skarbowej. 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.  

Tryb odwoławczy: Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                      
w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca -                  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 

Uwagi: �- Ewidencję gruntów i budynków prowadzi Starostwo Powiatowe 
w Krakowie ul. Przy Moście 1. 

�- Jeden wniosek może dotyczyć kilku działek. 

Załączniki: Załącznik nr 1 - Wzór wniosku 

 

 

 


