KARTA USŁUGI
GG.6830
Rozgraniczenie nieruchomości

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Komórka
organizacyjna:

Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA
•

.
.

Data zatwierdzenia:

tel i fax: 44 725-67-53 , 44 725 67 54; fax 44 714-58-15

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 r., poz. 267
ze zm.),
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r.
Nr 45, poz. 453)

WYMAGANE DOKUMENTY

•

Wniosek stron o rozgraniczenie nieruchomości
Załączniki do wniosku
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
zgodnie z art. 262 k.p.a. ponoszą strony postępowania.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości następuje w formie postanowienia i
upoważnienia geodety do czynności ustalenia przebiegu granic wydanych w terminie określonym
w art. 35 k.p.a. , od daty wpływu kompletu dokumentów prawem wymaganych (tj. najczęściej do
miesiąca).
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
•
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
•
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
OSOBY DO KONTAKTU
•
•
•

Bożena Gąsiorek inspektor
Sławomira Jaszczak inspektor
Maria Gołgowska kierownik

pok. Nr 208
pok. Nr 208
pok. Nr 209

tel. 44 725 67 54
tel. 44 725 67 53
tel. 44 725 67 51

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewiduje się następujące sposoby rozstrzygnięcia:
- w drodze decyzji administracyjnej,

- w drodze ugody zawartej przed geodetą, która posiada moc prawną ugody sądowej,
- w postępowaniu sądowym.
W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma
podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości postępowanie administracyjne zostaje
umorzone a sprawę przekazuje się z urzędu do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Brzezinach.
TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości nie służy stronom zażalenie.
W przypadku ustalenia linii granicznej w postępowaniu administracyjnym, strona niezadowolona może żądać
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu
Wydziałowi Cywilnemu w Brzezinach za pośrednictwem Burmistrza Koluszek.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Brak

