KARTA USŁUG

1.

Nazwa procedury:

2.

Nazwa wydziału:

3.

Podstawa prawna:

4.

Wymagane
dokumenty:

5.

Opłaty skarbowe:

6.

Opłaty

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI.
Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych.
•
•

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.
U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 107 z późn. zm.)

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.
aktualny odpis z księgi wieczystej,
aktualny wypis z rejestru gruntów,
kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi nieruchomościami przeznaczonymi do
rozgraniczenia.
Do wydania decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości:
• Kopia protokołu granicznego.
• Jeżeli były konieczne to mapy po rozgraniczeniu z klauzulą Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
•
•
•
•

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 lit. h
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635 z późn. zm.).
Wniosek zwolniony z opłaty administracyjnej.

administracyjne:
7.

Termin i sposób
załatwiania:

8.

Miejsce złożenia
wniosku:

9.

Jednostka

Wszczęcie postępowania w formie postanowienia o wszczęciu postępowania
rozgraniczeniowego
Zakończenie postępowania w formie decyzji Burmistrza Chełmka.
Decyzja zostanie wydana po uzyskaniu kompletu dokumentów od geodety
uprawnionego w sprawie przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego
z klauzulą przyjęcia do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Oświęcimiu.
Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek Dziennik Podawczy
Godziny pracy: od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 16.00
piątek od 7.30 do 15.00.
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odpowiedzialna:

10.

Tryb odwoławczy:

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu w terminie 14-dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

11.

Inne informacje:

•

•
•

Na wniosku o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego konieczne jest, aby
geodeta uprawniony, któremu zostało zlecone wykonanie rozgraniczenia umieścił
swoją pieczątkę.
Czynności techniczne dokonują geodeci uprawnieni do wykonania robót we
własnym zakresie (na zlecenie wnioskodawcy)-odpłatnie.
W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia.

