ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
ODPOWIEDZIALNA
KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami II piętro, pokój 202, tel.
(58) 694 52 32.

MIEJSCE
DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Kartuzach – Biuro Obsługi Mieszkańca, parter.

ZŁOŻENIA

SPOSÓB
I
TERMIN 1. Decyzja administracyjna.
ZAŁATWIENIA SPRAWY
2. Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Załączniki do wniosku:
a) aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowane do
rozgraniczenia nieruchomości,
b) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic
wnioskowanymi do rozgraniczenia.
3. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany
przez inną osobę.

OPŁATY

1. 10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji (opłacie tej
podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu), od opłaty tej
zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec
zawarcia ugody granicznej oraz decyzja o umorzeniu
postępowania i przekazaniu sprawy do sądu.
2. 17,00 zł – opłata skarbowa za dokument stwierdzający
ustanowienie pełnomocnika.

TRYB ODWOŁAWCZY

1.
Na
postanowienie
o
wszczęciu
postępowania
rozgraniczeniowego 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 stronie decyzji o
rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33
ust. 1 stawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z
uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za
pośrednictwem Burmistrza Kartuz w terminie 14 dni od
doręczenia stronie decyzji,
4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i
przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej

na podstawie art. 34 ust. 2 stawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo
wniesienia
odwołania
do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za
pośrednictwem Burmistrza Kartuz w terminie 14 dni od
doręczenia stronie decyzji.
PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm./,
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości /Dz.
U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453/,
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23/,
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm./.

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości dostępny w
pokoju
202
urzędu
lub
na
stronie
internetowej:
http://bip.kartuzy.pl
DODATKOWE INFORMACJE 1. Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko
geodeta upoważniony przez Burmistrza Kartuz w toku
postępowania rozgraniczeniowego.
2. Warunkiem upoważnienia przez Burmistrza Kartuz jest
posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2,
określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520
ze zm./.
3. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty
sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa wnioskodawca.

