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ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna

Osoba właściwa do załatwienia
sprawy
Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty

Opłaty
Czas załatwiania sprawy
Tryb odwoławczy

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie
rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
Aleksandra Szymańska
parter, pok. 11, tel. 2219211 wew. 21
Rozstrzygnięcia Burmistrza o rozgraniczaniu:
− wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani
właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu
granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego
oświadczenia stron,
− wydanie decyzji o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu
do sądu, jeżeli w razie istnienia sporu, co do przebiegu linii granicznych
nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji,
wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w razie zawarcia aktu ugody
przed upoważnionym geodetą.
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem
1) nieruchomości podlegających rozgraniczeniu,
2) uprawnionego geodety, który dokona ustalenia przebiegu granic
nieruchomości oraz sporządzi wymagane dokumenty zgodnie z
przepisami.
Załączniki:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości,
2) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym zakresem objętym
rozgraniczeniem
3) wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości sąsiednich
4) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa -10 zł
Płatna w kasie tut. Urzędu lub na konto Gminy Tyczyn : 54-9164-00082001-0000-0286-0001 Bank Spółdzielczy w Tyczynie
Dwa miesiące. Termin jest związany z przekazaniem dokumentacji przez
wykonawcę rozgraniczenia.
− Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości nie przysługuje odwołanie,
z uwagi na art. 33 ust. 3 – strona może żądać przekazania sprawy sądowi,
- Od decyzji umarzającej służy stronie odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza
Tyczyna. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Druk wniosku.
Formularze do pobrania
Opracował: Aleksandra Szymańska – geodeta gminny
Sprawdził: Jadwiga Kłos – Sekretarz Gminy
Zatwierdził: Janusz Skotnicki – Burmistrz Gminy

16 kwietnia 2015 roku
16 kwietnia 2015 roku
16 kwietnia 2015 roku

