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Nazwa usługi:  
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 2101 ze zm.  ). 
 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenie nieruchomości (DZ. U. z 1999r. nr 45, poz. 453). 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r.                        

poz. 1257  z późn. zm.  ) 
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.  ). 

 
 
 
 

Wymagane dokumenty: 
      Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości  ze wskazaniem: 
       1.nieruchomości podlegających rozgraniczeniu 
       2.stron postępowania rozgraniczenia 
      3.uprawnionego geodety, który dokona ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz  sporządzi  
        wymagane dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami. 
      Załączniki do wniosku: 

1. dokument stwierdzający prawny nieruchomości do nieruchomości 
2. kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomości biorące udział w postępowaniu 
3. odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości objętych postępowaniem 
4. wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych postępowaniem 

 

Opłaty: 
 Postępowanie nie podlega opłatom 

 
 
 
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
 Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. 
 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: Podinspektor – Teresa Szklarczyk 
 Nr pokoju: II piętro , pok. 22 
 Nr telefonu:48 375 67 93. 
 Godziny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7

30
do 15

30 
 i środa od 8

30 
do 16

30
 

 
Tryb odwoławczy: 

1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczonego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). 

2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji 
o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sadowi. 

3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje 
stronie  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutki ugody można 



podważyć tylko przed sądem powszechnym. 
4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, 

wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje 
stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

5. Na postanowienie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronie prawo wniesienia 
zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

 

Uwagi:             
                          Rozgraniczenie nieruchomości są dokonywane na wniosek strony. 

1. Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta upoważniony przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica w toku postępowania rozgraniczeniowego. 

2. Warunkiem upoważnienia przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica jest posiadanie przez 
geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2, określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3. Kosztami postępowania rozgraniczeniowego obciążone są strony, na wniosek lub w interesie 
których postępowanie to było prowadzone. 
 

 
 
 
 
 

Miejsce na notatki: 
 
 
 
 

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 

 


