Urząd Gminy Szczytniki

IOŚ.2. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
WYMAGANE DOKUMENTY
Wymagane wnioski, załączniki i dokumenty
 wniosek właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych
o rozgraniczenie nieruchomości.
 wskazanie we wniosku uprawnionego geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia
 niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku
- wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu
- fragment mapy z zaznaczoną nieruchomością podlegającą rozgraniczeniu
- wykaz właścicieli nieruchomości sąsiednich biorących udział w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Po wydaniu przez Urząd postanowienia o wszczęciu postępowania i upoważnieniu dla geodety do
przeprowadzenia rozgraniczenia, geodeta przeprowadza postepowanie rozgraniczeniowe. Po przeprowadzeniu
postepowania rozgraniczeniowego i sporządzeniu protokołu granicznego geodeta przedkłada dokumenty
o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (dokumenty te winny być przyjęte przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu)

kompletny protokół graniczny
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska / Kierownik Referatu
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2, nr tel.62/7625001 wew. 38
Odbiór dokumentów: Parter, pokój nr 2, nr tel. 62/7625001 wew. 38 lub przesyłką pocztową
TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Tryb ustawowy przewiduje do 30 / 60 / dni
Postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości wszczyna się niezwłocznie wydaniem postanowienia po
otrzymaniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie
nieruchomości uzależnione jest jednak od tego kiedy upoważniony geodeta zakończy czynności techniczne
w terenie. Zazwyczaj do 60 dni.
OPŁATY
Brak opłat
TRYB ODWOŁAWCZY
1.Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie
2.Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie
decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.
3.Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą przysługuje
stronie odwołanie, które wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytniki
PODSTAWA PRAWNA
•
•

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267)

DODATKOWE INFORMACJE
Czynności administracyjne w tut. Urzędzie dokonywane są nieodpłatnie.
Czynności techniczne w terenie przeprowadzają geodeci uprawnieni do wykonywania robót we własnym
zakresie (na zlecenie wnioskodawcy)-odpłatnie.
Czynności urzędowe są nieodpłatne.
Za czynności świadczone przez geodetów odpłatność przez zainteresowaną stronę.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
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