KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY SIEDLCE
UL. ASŁANOWICZA 10; 08-110 SIEDLCE

Urząd Gminy Siedlce

Nazwa usługi:

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 520 z późn. zm.).



Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45,
poz. 453)

Wymagane dokumenty:


Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego



Załączniki:
1.

dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

2.

zgoda geodety uprawnionego,

3.

operat rozgraniczeniowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dokumenty wymienione w pkt.3 dołącza się do wniosku po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu postępowania
rozgraniczeniowego
Sposób załatwienia sprawy:



Wszczęcie – wydanie niezwłoczne postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
upoważnienie geodety do podjęcia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic.
Rozstrzygnięcie – wydanie:
- decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie granicy nastąpiło na podstawie zebranych
dowodów lub zgodnego oświadczenia stron bądź,
- decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą,
bądź,
- decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia
sądowi, jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma
podstawy do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

Opłaty:


Wydanie decyzji o rozgraniczeniu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.



Wydanie decyzji umarzającej postępowanie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siedlce (aktualny numer rachunku
bakowego dostępny jest na stronie internetowej www.gminasiedlce.pl).
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od złożenia operatu rozgraniczeniowego.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Nr pokoju: 2 – parter
Nr tel./fax: tel. (25) 63 277 31 w. 40, fax (25) 63 236 30
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00 -16.00, czwartek 8.00-18.00
Tryb odwoławczy:




Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi,
Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą,
przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
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Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia
sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje
stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.

Uwagi:
1.

Wniosek można pobrać w pokoju nr 2 lub na stronie internetowej.

2.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Siedlce (biuro podawcze - na parterze, czynne
od 7.30 – 16.30) lub przesłać pocztą.

