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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Rozgraniczenie nieruchomości
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami.
2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej – 10 zł
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia)
wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Przesłanie przez platformę ePUAP.
4. OPŁATY
1. Opłata skarbowa – 10 zł
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić przelewem na konto Gminy Budzyń:
nr 18 8945 0002 2600 0101 2000 0020 lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
- Osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń – Biuro Obsługi Klienta
ul. Przemysłowa 16A, 64 – 840 Budzyń, w godzinach pracy Urzędu:
Pn. 800 - 1600, Wt. 730 - 1530, Śr., Czw., Pt. – 700 - 1500
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń
6. OSOBY DO KONTAKTÓW
Lidia Kasperczak (inspektor) – UMiG Budzyń pok. nr 103, tel. 67 2843 370 wew. 103
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Rozstrzygnięcia Burmistrza o rozgraniczaniu:
− wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie
zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego
oświadczenia stron,
− wydanie decyzji o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do sądu, jeżeli w razie
istnienia sporu, co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do
wydania decyzji, wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w razie zawarcia aktu ugody przed
upoważnionym geodetą
Termin jest związany z przekazaniem dokumentacji przez wykonawcę rozgraniczenia - 2 miesiące.
Termin załatwienia sprawy, niezależnie od sposobu postępowania może zostać przedłużony, o czym
Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
− Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości nie przysługuje odwołanie, z uwagi na art. 33 ust. 3 – strona
może żądać przekazania sprawy sądowi,
- Od decyzji umarzającej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
9. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
10. UWAGI
- W przypadku gdy występuje współwłasność lub współużytkowanie wieczyste wniosek podpisują wszyscy
współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści.
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- Urząd przeprowadza czynności administracyjne, natomiast czynności techniczne są dokonywane przez
geodetów uprawnionych do wykonywania robót na własny rachunek (odpłatnie).
- Jeżeli w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę nie zostanie wniesione
odwołanie od decyzji, decyzja staje się ostateczna, a Wnioskodawca może zgłosić się do tut. Referatu,
gdzie otrzyma klauzulę ostateczności.
Opracowała
Sprawdził
Zatwierdził
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty
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