URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr PGK-07
REFERAT
NAZWA USŁUGI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
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Barbara Kordas
Tel. (041) 3841048 wew. 47
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia
1999 r. (Dz. U. Nr 45 poz. 453)
WYMAGANE DOKUMENTY
1) Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem PGK-W07
(do pobrania w pokoju nr 12):
 Nieruchomości mających wziąć udział w postępowaniu
rozgraniczeniowym
 Stron postępowania rozgraniczeniowego
 Uprawnionego geodety, który dokona ustalenia przebiegu granic
nieruchomości oraz sporządzi wymagane dokumenty z przepisami
 Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomości biorące
udział w postępowaniu
 Odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości objętych
postępowaniem
 Wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych
postępowaniem
OPŁATY
Bez opłaty – złożenie wniosku o wydanie postanowienia o wszczęciu
postępowania rozgraniczeniowego
Opłata skarbowa – 10 złotych płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Płatne z chwilą przedłożenia przez wnioskodawcę operatu z rozgraniczenia
nieruchomości wraz z żądaniem jego zatwierdzenia.
TERMIN ZAŁATWIENIA
W ciągu 30 dni – wydanie postanowienia
W ciągu 60 dni – wydanie decyzji z zależności od terminu wykonania przez
geodetę operatu technicznego z rozgraniczenia
SPOSÓB ODWOŁANIA
Na postanowienie o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nie
przysługuje zażalenie.
Strona niezadowolona z przebiegu granicy nieruchomości może żądać w
terminie 14 dni od daty doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania
sprawy do sądu.
UWAGI
 Wniosek z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w
Kozłowie
 Czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dokonuje
upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy
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Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

