
KARTA  INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
 Plac Wolność 1, 87-410 Kowalewo Pom.;

 tel. (56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71, 
e-mail: um.kowalewo@wp.pl

(Symbol)
TIiGG-05

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629  z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23 z późn.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).

I. WYMAGANE DOKUMENTY                                                                                                     
1. Wniosek /F-TIiGG-05-1/ o rozgraniczenie nieruchomości
2. Załączniki:

– potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 10 zł;
– aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej);
– wypisy i mapa ewidencji gruntów obejmująca nieruchomości podlegające rozgraniczeniu

II. OPŁATY                                                                                                                                        
– opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej,  do której  mają zastosowanie

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827)

III. TERMIN ODPOWIEDZI:                                                                                                         
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:                                                       
Referat Techniczno – Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami – Urząd Miejski, ul. Św. Mikołaja 5, pok. nr 4

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:                                                                                                      
– przyjęcie wniosku,
– weryfikacja wniosku pod względem formalnym;
– wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania (w przypadku, gdy wniosek jest kompletny);
– wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania (w przypadku, gdy 

wniosek jest niekompletny);
– dostarczenie dokumentacji z czynności ustalenia przebiegu granic (protokół graniczny);
– wydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości  przez 
upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami - w przypadku 
stwierdzenia wadliwego wykonania czynności  upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentacje do 
poprawy;
2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:                                                                                                           
• Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie przysługuje zażalenie;
• strony niezadowolone z przebiegu granic mogą wystąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Burmistrza 

Miasta Kowalewo Pomorskie z żądaniem przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi

VII. UWAGI:                                                                                                                                      
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Banku 
Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim, numer konta : 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041 bądź w kasie tut. 
Urzędu (pokój nr 3 w głównym budynku) od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 do 1300. 
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