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Wydział: STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Nazwa usługi: ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty:
Wniosek określający


przedmiot rozgraniczenia (numery, lokalizacja działek, właściciele działek sąsiednich)



geodetę proponowanego do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic.

Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (pokój nr 22), ul. Żwirki i
Wigury 2, 42-660 Kalety.
Informację telefoniczną uzyskać można pod numerem: 34 352 76 50.

Opłaty
Wydawane w toku postępowania dokumenty zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
1. Postanowienie wszczynające postępowanie rozgraniczeniowe z jednoczesnym upoważnieniem
geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic - wydawane w terminie do 14 dni
od dnia złożenia wniosku.
2. Wykonanie przez geodetę czynności ustalenia przebiegu granic wraz ze sporządzeniem
odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej.
3. W wyniku analizy złożonej przez geodetę dokumentacji, uprzednio włączonej do zasobu Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
wydanie jednej z wymienionych decyzji:
a) zatwierdzającej przebieg granic,

b) umarzającej postępowanie administracyjne z przekazaniem z urzędu sprawy do rozpatrzenia przez
sąd powszechny,
c) umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe na skutek zawarcia przed geodetą aktu ugody. Termin
wydania decyzji - do 14 dni od dnia złożenia dokumentacji rozgraniczeniowej.

Podstawa prawna
Rozdział 6 (art. 29-39) ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz.1287 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)

Tryb odwoławczy
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic nieruchomości może żądać przekazania sprawy do
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o
rozgraniczeniu nieruchomości.
Od decyzji o umorzeniu postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wniesione za pośrednictwem Burmistrza
Miasta Kalety.

Dodatkowe informacje, uwagi
Urząd Miejski w Kaletach
42-660 Kalety,
ul. Żwirki i Wigury 2,
II piętro, pokój 25 tel. 34 352 76 50
Dokumentację rozgraniczeniową należy składać w Wydziale Strategii i Rozwoju - Referat Gospodarki
Przestrzennej Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pok. nr 25.
Stroną postępowania rozgraniczeniowego może być właściciel nieruchomości, współwłaściciel,
użytkownik wieczysty, a także posiadacz samoistny oraz posiadacz zależny, tj: użytkownik lub
dzierżawca, o ile postępowanie będzie odnosiło się do sfery jego prawa podmiotowego.

Formularze i wnioski do pobrania:
Załącznik 1 - Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

