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Numer procedury

GMKRiOŚ/1

Jak dokonać:
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287 z poźn. zm.), 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), w związku z art. 104 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Załączniki:
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny nieruchomości;
- wypis z rejestru gruntów;
- kopia mapy ewidencyjnej;
- wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości sąsiedniej, z którą następuje
rozgraniczenie;
- wyciągi z ksiąg wieczystych dla rozgraniczanych nieruchomości lub inne dokumenty
potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. akt własności gruntu).
Wypis i wyrys można uzyskać w Starostwie Nowodworskim ulica Sikorskiego 23 w Nowym Dworze
Gdańskim.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:


nie pobiera się

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
IV: JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

- Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
E-mail: gmkrios@miastonowydwor.pl
Tel. : (55) 247 2401 w. 31
V. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
30 dni – postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego;
30 dni – po złożeniu operatu rozgraniczeniowego przez geodetę – wydanie decyzji
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust.
4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. 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.
3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetę,
przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i 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.

VII. UWAGI:
1. Po złożeniu wniosku, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wydaje postanowienie o wszczęciu
postępowania rozgraniczeniowego.
2. Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt
wnioskodawcy.
3. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia
i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ulica Wejhera 3.
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