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  NR GG/02 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna 

� rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z  
2015 poz. 520 z póżn. zm)  

� ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 poz. 23 z póżn. zm) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji:  

− o rozgraniczeniu nieruchomości  

− o umorzeniu postępowania (ugoda zawarta przed geodetą)  

− o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (nie 
ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu)  

Wydanie  postanowienia o rozliczeniu kosztów rozgraniczenia. 

Wymagane  
dokumenty  

� Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia zawierający następujące elementy: 

− imię, nazwisko wnioskodawcy 

− adres wnioskodawcy 

− numery rozgraniczanych działek 

− położenie działek 

− właścicieli rozgraniczanych działek oraz ich adresy  
� Załączniki do wniosku:  

− dokument własności (np. akt własności ziemi /kserokopia/, odpis z księgi wieczystej)  

− wypis z rejestru gruntów  

− kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczanych nieruchomości  

Opłaty  Nie pobiera się opłat  

Termin załatwienia 
sprawy  

W ciągu miesiąca od złożenia przez geodetę upoważnionego dokumentacji rozgraniczenia 
nieruchomości włączonej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

Tryb odwoławczy  

1. Do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego – nie przysługuje 
2. Do decyzji zatwierdzającej granice- w ciągu 14 od daty jej otrzymania 
żądanie przekazania sprawy do sądu 
3. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo 
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 
dni od jej doręczenia. 
4. Do postanowienia o rozliczeniu kosztów rozgraniczenia 7 dni od daty 
jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 

Komórka  
odpowiedzialna  

Stanowisko ds. Geodezji 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Paulina Kowal – podinspektor  
Parter,  pokój 3,  tel.  642-31-42  wew.26 

Inne informacje  
Rozgraniczenie wykonuje uprawniony geodeta upoważniony przez tutejszy Urząd. Istnieje 
konieczność wpłacenia zaliczki na poczet opłacenia geodety. O ostatecznych kosztach 
rozgraniczenia rozstrzyga postanowienie o rozliczeniu kosztów  

 

Opracował: Paulina Kowal – podinspektor 21.06.2016r 
Sprawdził:  Teresa Argasińska – Sekretarz 28.06.2016 r.  
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga 28.06.2016 r.  

 
 
 


