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Rozgraniczenie nieruchomości
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Miejsce składania
dokumentów
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Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Decyzja rozgraniczenia nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która
ma w tym interes prawny
Wniosek właściciela( współwłaścicieli) o wszczęciu postępowania
rozgraniczeniowego z określeniem zakresu rozgraniczenia, mapa ewidencji
gruntów, wypisy z katastru nieruchomości (ewidencja gruntów) dokumenty
potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości będących przedmiotem
rozgraniczania oraz nieruchomości rozgraniczanych, przyjęcie zlecenia
przez uprawnionego geodetę z ustaleniem daty
i godziny rozgraniczenia
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji- pokój nr 13
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
Opłata skarbowa : 10zł płatna w kasie Urzędu Gminy lub przelewem
na konto Urzędu Gminy Zawoja nr konta 43879900010020020001010049
Bank Spółdzielczy w Jordanowie Odział w Zawoi
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Krystyna Motowidlo – pokój 13
e-mail: k.motowidło@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 113
Fax. (33) 8775-015
Godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30
Wniosek można złożyć:
1. Przesyłając pocztą na adres : Urząd Gminy Zawoja,
34-222 Zawoja 1307
2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1629) oraz Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie
rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz.453 z 1999 r. z póź. zm)
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
nie przysługuje zażalenie. Uregulowania szczególne - odwołanie
od decyzji o zatwierdzeniu granic stanowi , że strona niezadowolona
z przebiegu granic może zadać w terminie 14-tu dni od daty doręczenia
jej przekazania sprawy sądowi.
W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw
do wydania decyzji, organ umarza postępowanie administracyjne
i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
W przypadku zawarcia ugody przed geodetą, ugoda posiada moc ugody
sądowej

Opracował: (imię i nazwisko) Krystyna Motowidło data 24 stycznia 2017 r.
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