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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DOTYCZY Rozgraniczenie nieruchomości 
 

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne   
    (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 193 poz. 1287 z późn.zm.) 
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz   
    Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w  
    sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U.Nr 45 poz. 453).  

WYMAGANE 

DOKUMENTY 
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. 

DRUKI 1. Wypisy z rejestru gruntów,  
2. Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomości podlegające      

rozgraniczeniu, 
3. Zgoda geodety uprawnionego na wykonanie czynności ustalenia 

przebiegu granic. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY ORAZ 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 
Gospodarka nieruchomościami 
Pokój nr 11, tel. (23) 655 50 28/29 wew. 49 

POSTĘPOWANIE 1. Po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku wraz z kompletem  
           dokumentów Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wydaje postanowienie   
           o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości. 

2. Geodeta uprawniony wykonuje czynności ustalenia przebiegu granic          
            i sporządza protokół graniczny lub akt ugody. 

3. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 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.                              
            Przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zleca   
            geodecie uprawnionemu dokonania oceny prawidłowości wykonania   
            rozgraniczenia. 

4. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać,                
            w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie,   
            przekazania sprawy do sądu. 

5. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do   
            zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której   
            mowa wyżej, Wójt Gminy Lipowiec Kościelny umarza postępowanie  
            administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. 

TERMINY Przeciętny czas realizacji w tut. urzędzie: 30 dni                                          
(nie obejmuje czasu przeprowadzenia czynności przez geodetę 
uprawnionego). 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 
Teresa Wachulik – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i spraw 
społecznych 

OPŁATY Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł 
Opłatę należy wnieść w kasie tut. urzędu lub na rachunek bankowy urzędu: 
B.S.Żuromin O/Lipowiec  31 8242 1021 0000 0273 2001 0002 

UWAGI Koszty postępowania ponosi wnioskodawca. 

WYKAZ ZMIAN Brak zmian, pierwsze wydanie karty usług. 

Załącznik: wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. 


