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KARTA USŁUG  KU/WGN/3 
  

Nazwa usługi / 
sprawy: 

Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział gospodarowania  nieruchomościami i architektury 

Osoby prowadzące 
sprawę:  

Podinspektor ds. geodezyjnych Marika Cembrowicz 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

221 
95/ 737 2051 lub 95/ 737 2000 wew. 221 
marika.cembrowicz@slubice.pl, geodeta@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości  
Załączniki: 
- dokument potwierdzający własność nieruchomości (odpis z księgi 
wieczystej lub wypis z katastru nieruchomości) 
- operat rozgraniczeniowy przyjęty do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słubicach po otrzymaniu 
od Burmistrza Słubic postanowienia o wszczęciu postępowania 
rozgraniczeniowego. 

Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej 

Termin realizacji: 
do 30 dni (w przypadkach szczególnie skomplikowanych – do 60 dni). Do 
powyższych terminów nie wlicza się niezbędnych uzgodnień 

Tryb odwoławczy: 

- na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie 
przysługuje zażalenie.  

- strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, przekazania sprawy 
sądowi. 

- w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do 
wydania decyzji, Burmistrz Słubic umarza postępowanie administracyjne             
i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. 

Odbiór dokumentu: osobiście w pokoju nr 221 na II piętrze lub drogą pocztową 

Informacje 
dodatkowe: 

Za czynności rozgraniczeniowe wnioskodawca ponosi koszty u geodety 
przeprowadzającego rozgraniczenie 

Podstawa prawna: 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. – Rozdział 6 
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Oraz 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w 
sprawie rozgraniczania nieruchomości 
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Pliki do pobrania: 
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości, link: 
http://www.slubice.pl/pl/geodezja-karty 

Opracował (a): 
Joanna Górnik 
Data 20.03.2015r. 
 

Zaktualizował (a): 
Imię i nazwisko 
Data: 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Jolanta Codogni 
Data 20.03.2015r. 
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