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WYDANIE DECYZJI O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa 
Ewald Zajonc- Inspektor ds. budownictwa 
Pokój nr 1- parter tel. (34) 3575 100 wew. 26 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730 - 1530    

Wymagane 
dokumenty: 

1. podanie ( wniosek ) właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników 
wieczystych  o rozgraniczenie nieruchomości. 
2. wskazanie we wniosku uprawnionego geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia 
( propozycja ) 
3. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku 

-  wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu – w oryginale 
-  fragment mapy z zaznaczoną nieruchomością podlegająca rozgraniczeniu 
-  wykaz właścicieli nieruchomości sąsiednich  biorących udział w postępowaniu rozgraniczeniowym. 

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu dostępnego wzoru. 

Opłaty: Bez opłat - zwolnione 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 
 

Tryb ustawowy przewiduje do 30 / 60 / dni 
Postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości wszczyna się niezwłocznie wydaniem postanowienia  po 
otrzymaniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wydanie decyzji zatwierdzającej  rozgraniczenie  
nieruchomości uzależnione jest jednak od tego kiedy upoważniony geodeta zakończy czynności techniczne 
w terenie. Zazwyczaj  do 60 dni. Odbiór : osobiście w pok. nr 1, bądź za pośrednictwem poczty pod 
wskazany adres 

Tryb 
odwoławczy: 

Postępowanie wszczyna się wydaniem postanowienia, na które nie służy zażalenie. 

Decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości wydaje się po zakończeniu czynności technicznych w terenie 
przez upoważnionego geodetę i przedstawieniu przez niego protokołu granicznego wraz ze szkicem 
granicznym oraz protokołu weryfikacji zbiorów danych przekazywanych do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego 

Od decyzji nie przysługuje odwołanie, jednak strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wystąpić o przekazanie sprawy za pośrednictwem Burmistrza 
Dobrodzienia do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Oleśnie .Od decyzji wydanej przez Burmistrza 
Dobrodzienia o umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości  
przysługuje stronie prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu         
ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Podstawa 

prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 520 z późn. zm.)   
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U                    

z 2016 r. poz. 23 ) 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 783             
ze zm. ). 

Informacje 
dodatkowe: 

Czynności administracyjne w tut. Urzędzie są dokonywane nieodpłatnie. 
Czynności techniczne w terenie  przeprowadzają  geodeci uprawnieni do wykonywania robót we własnym 
zakresie (na zlecenie wnioskodawcy)- odpłatnie. 
Całość dokumentacji można także złożyć  w pokoju nr 1 tut. Urzędu. 

Formularze 
wniosków 
i druki do 
pobrania: 

Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa - Ewald Zajonc - Inspektor ds. budownictwa 
Pokój nr 1- parter tel. (34) 3575 100 wew. 26 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730 - 1530   lub na stronie internetowej w zakładce Karty Usług 

 
Opracował: Ewald Zajonc – inspektor ds. budownictwa , data: 20.07.2005r. 
Zaktualizował: Ewald Zajonc – inspektor ds. budownictwa, data: 14.01.2016r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data: 14.01.2016r. 
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