
PROJEKT 
Uchwała nr  / /2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia                       2016 r. 

 
w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewid. 
Nowa Wieś, w gminie Michałowie. 

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) uchwala się co następuje: 

§1 

1. Przystępuje się do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowie stanowiących działki nr ewid. 604, 605, 
606, 607, 608, 609 o ogólnej powierzchni 1,1266 ha, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Michałowie  
Nr XXVIII/258/2013 z dnia 24.04.2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z 2013, poz. 6103). Granice zewnętrzne nieruchomości objętych 
scaleniem i podziałem określone są na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik nr 1  
do niniejszej uchwały. 

2. Wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości przedmiotowych działek stanowią załącznik  
      nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§2 

Zobowiązać Wójta Gminy Michałowice do ujawnienia w księgach wieczystych, urządzonych dla 
nieruchomości objętych scaleniem i podziałem, uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału 
nieruchomości. 

§3 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.  

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy 
Michałowice. 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewid. 
Nowa Wieś, w gminie Michałowie. 

Właściciele nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid. 605, 606, 607, 608, 609 
położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowie wystąpili z wnioskiem  
do Wójta Gminy Michałowie o przeprowadzenie scalenia i podziału nieruchomości położonych  
w obrębie Nowa Wieś stanowiących niezabudowane działki nr ewid. 604, 605, 606, 607, 608, 
609 o ogólnej powierzchni 1,1266 ha, położonych przy ul. Łąkowej. 

Scalenie i podział nieruchomości regulują przepisy Rozdziału 2 w dziale III ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.). 
Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone na obszarach 
przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne oraz położone w granicach 
obszarów określonych w tym planie, albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub 
użytkownicy wieczyści posiadający ponad 50% powierzchni gruntów niezabudowanych objętych 
scaleniem i podziałem.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXVIII/258/2013 z dnia 24.04.2013 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013, poz.6103) działki nr ewid. 604, 605, 606, 607, 
608, 609 znajdują się na terenie oznaczonym i określonym w planie D.3MN- teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, D.KD-D droga publiczna klasy dojazdowej (ul. Łąkowa). 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w zasadach i warunkach scalenia  
i podziału nieruchomości, ustala możliwość scalenia i podziału istniejących w dniu uchwalenia 
planu działek ewidencyjnych, celem utworzenia działek budowlanych, pod warunkiem 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej działki budowlanej oraz możliwości 
wykonania dla każdej z nich indywidualnych podłączeń do urządzeń infrastruktury technicznej. 

Łączna powierzchnia działek stanowiących własność wnioskodawców wynosi 0,6866 ha,  
co stanowi 62% łącznej powierzchni działek proponowanych do scalenia i podziału. 

Teren proponowany do scalenia i podziału położony jest przy ulicy Łąkowej, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 578, położona w obrębie Nowa Wieś  
i stanowi drogę publiczną, którą władania Gminy Michałowie. Ulica Łąkowa obecnie  
o szerokości około 5m zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
przewidziana jest do poszerzenia do szerokości 10 m. W związku z powyższym  
z przedmiotowego terenu objętego scaleniem i podziałem niezbędne jest wydzielenie części 
nieruchomości pod poszerzenie ul. Łąkowej. 

Zgodnie z art. 102 ust. 3 ww. ustawy o przystąpieniu do scalenia i podziału 
nieruchomości decyduje rada gminy w drodze uchwały, określając w niej granice zewnętrzne 
gruntów objętych scaleniem i podziałem. 

Koszty związane ze scaleniem i podziałem (np. koszty: wypisu i wyrysu z rejestru 
ewidencji gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej, opłat sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych postępowania 
dotyczącego scalenia i podziału nieruchomości) ponoszą uczestnicy postępowania 
proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich nieruchomości zgodnie z art. 103 ust 6 
ww. ustawy. 

W przypadku podjęcia niniejszej uchwały Rada Gminy, po wykonaniu opracowań 
geodezyjnych stanu dotychczasowego nieruchomości i dokumentacji projektowanej scalenia 
podziału, dokonaniu wyceny nieruchomości w stanie dotychczasowym i nowo wydzielonych 



działek, po zapoznaniu się z opinią rady uczestników scalenia – podejmie uchwałę o scaleniu  
i podziale nieruchomości. 

Ponieważ: 

 wnioskodawcy o scalenie i podział posiadają ponad 50% łącznej powierzchni działek 
proponowanych do scalenia i podziału, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala na tym terenie możliwość 
scalenia i podziału działek. 

 kształt nieruchomości proponowanych do scalenia i podziału uniemożliwia ich zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego, 

wnoszę projekt stosownej uchwały. 
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