KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GM INY BOJSZOWY
Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji,
Nieruchomości i Rolnictwa
Numer procedury

Symbol komórki odpowiedzialnej

RAN
2
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,
tel. 32/ 21-89-366 wew. 116, 107 , fax. 32/ 21-89-071

Nazwa procedury:

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
- USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC

1.
2.

Podstawa prawna:
3.
4.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015r. poz. 520)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie
rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 783)

-

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
dokument stwierdzający tyt. prawny do nieruchomości
wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
kopia mapy ewidencyjnej
pełnomocnictwo (jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik)
potwierdzenie wniesienia opłaty

-

10,00 zł za wydanie decyzji o rozgraniczeniu (opłacie podlega wyłącznie
decyzja o rozgraniczeniu, od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu
postępowania)
17,00 zł opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie
pełnomocnika.

-

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy
Gminy Bojszowy, prowadzony przez BS Tychy Nr 80 8435 0004 0000 0000
4444 0002 lub dokonać zapłaty gotówką w kasie Urzędu Gminy (ul.
Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, pok. Nr 1)

Termin załatwienia:

Miejsce złożenia
dokumentów

Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy.
Sekretariat Urzędu Gminy
I Piętro, pokój nr 9

Godziny urzędowania :
Poniedziałek 7.30.-17.00
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.00

Tryb odwoławczy

Dodatkowe informacje:

1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy
zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne).
2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie
14 dni od dnia doręczenia jej stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę
zawartą przed geodetą, 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
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
5.Na postępowanie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania
przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
1. Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta
upoważniony przez Wójta Gminy Bojszowy w toku postepowania
rozgraniczeniowego.
2. Warunkiem upoważnienia przez Wójta Gminy Bojszowy jest posiadanie przez
geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2, określonych w art. 43 pkt 2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi
część lub całość kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążane
są strony, na wniosek, lub w interesie których, postępowanie to było
prowadzone.

Pliki do pobrania:
-

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.doc

-

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.pdf

