URZĄD GMINY W KOBIELACH WIELKICH
ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie, woj. łódzkie
tel. (44) 681-44-12,
fax (44) 681-44-12, wew. 40
www.kobielewielkie.pl, ugkobiele@poczta.onet.pl
Urząd Gminy jest czynny w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku
NUMER I NAZWA USŁUGI:

34. Rozgraniczenie nieruchomości
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz.
1287 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z
późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z
1999r., Nr 45, poz. 453)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.
267 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
2. Wypis i mapa ewidencji gruntów obejmująca nieruchomość podlegającą rozgraniczeniu
3. Wypis z księgi wieczystej
OPŁATY:
Nie podlega
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu
wniosku.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Pokój 101 (sekretariat)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Pokój 106, osoba realizująca usługę - Adam Szczekocki, 44/681-44-12 wewn. 32
TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia
doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy sądowi.
Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta
Gminy Kobiele Wielkie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
UWAGI:
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy, czyli polega na ustaleniu, jak
daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.
Karta usługi aktualna na dzień 15.07.2014 r.
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