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NAZWA USŁUGI
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku w sprawie rozgraniczania
nieruchomości. Ma ono na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia
punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz
sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wójt Gminy Sicienko wydaje decyzję o rozgraniczeniu
nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie
przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości
CZAS REALIZACJI – Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek – druk w załączeniu;
 Załączniki:
- 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami rozgraniczenia;
- oryginał odpisu z księgi wieczystej;
- oryginał wypisu z rejestru gruntów dotyczący działki będącej przedmiotem rozgraniczenia
oraz działek z nią graniczących;
- kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej;
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze (ewidencji)
nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
OPŁATY – Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie – art.
30 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Od decyzji nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, przekazania sprawy za pośrednictwem Wójta Gminy
Sicienko do rozpatrzenia przez sąd – art. 33 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
PODSTAWA PRAWNA
•


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257)



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)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 3
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 403, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Wyznaczony przez wnioskodawcę geodeta przeprowadza rozgraniczenie w terenie, z którego
sporządza protokół. Protokół ten podpisują strony będące uczestnikami postępowania. Stanowi on
podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczającego

