Urząd Gminy Niedrzwica Duża
24-220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30
tel. +48 (81) 5175085 / fax. +48 (81) 5175085 wew.28
e-mail: info@niedrzwicaduza.pl, www.niedrzwicaduza.pl
KI.ZPG-14

Karta informacyjna

Wersja nr 2
z dnia 2012-01-09

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
I

Podstawa Prawna
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010
r. Nr 193, poz.1287)
 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomości. (Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r. Nr 45, poz. 453)
 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964
r. Nr 16, poz. 93)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
 Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 5
Tel. 081 5175085 wew. 22
Fax 081 5175085 wew. 28

III

Wymagane wnioski
 Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

IV

Wymagane załączniki
 dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 wypis z katastru nieruchomości dla nieruchomości
rozgraniczania
 odpis z księgi wieczystej ( j.w.)
 wniosek

V

Dokumenty do wglądu
 Brak

VI

Termin załatwienia sprawy
 30 dni od daty złożenia wniosku

VII

Opłaty


wnioskowanej

do

Podział kosztów postępowania według kodeksu cywilnego (Art. 152. Właściciele
gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu
gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty
rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków
granicznych ponoszą po połowie).

VIII

Tryb odwołania
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem
Wójta Gminy Niedrzwica Duża w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

IX

Uwagi
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Rozgraniczeniu podlegają wszystkie albo niektóre odcinki granic. Rozgraniczenie
nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie
położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami
granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wniosek o
rozgraniczenie winien być sformułowany indywidualnie, wobec czego odstępuje
się od podania wzoru wniosku o rozgraniczenie. Rozgraniczeniu nie powinny
podlegać granice zatwierdzone decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami
sądowymi.

Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Paweł Pyzik

Bożenna Łuszkiewicz

Adam Kuna
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