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Wersja Nr 03 

 

 

Data zatwierdzenia: 

 
  30.11.2020r. 

 
Rodzaj usługi: 
 

Rozgraniczanie nieruchomości 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne  

i Kartograficzne  (Dz.U. z 2020r., poz. 2052 t.j.) – art. 29-39. 

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych  

i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  

z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453.), 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest 

współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości 

wraz z załącznikami: 

- dokumentem  stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, 

- kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczoną granicą sporną, 

-wskazaniem geodety do przeprowadzenia czynności technicznych 

związanych z ustaleniem przebiegu granic. 

Opłaty: 

1. 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji (opłacie tej 

podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu). 

Od opłaty skarbowej zwolnione są: decyzja o umorzeniu 

postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja                        

o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu. 

 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do 60 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, 

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1 (parter), tel. 55 261 41 51 

 

Miejsce 
załatwienia prawy: 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, 

pokój nr 8 (parter), tel. 55 261 41 58 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Joanna Pomianowska – Insp. ds. gospodarki nieruchomościami 

Maurycy Kultys – Insp. ds. gospodarki nieruchomościami 

Sposób 

załatwienia 
sprawy: 

1. Postępowanie wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu. 

2. Wójt wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania 

rozgraniczeniowego, w którym upoważnia się geodetę do 

podjęcia czynności technicznych związanych z ustaleniem 

przebiegu granic. 

3. Z czynności ustalenia przebiegu granic geodeta sporządza 

protokół graniczny lub akt ugody. 

4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta 

nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed 

geodetą posiada moc ugody sądowej. W przypadku ugody wójt 

wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 

5. Wójt Gminy Kwidzyn, w trybie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo 
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geodezyjne i kartograficzne wydaje decyzję o rozgraniczeniu 

nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości 

nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na 

podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia 

stron. 

6. W przypadku, gdy w razie sporu co do przebiegu linii 

granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw 

do wydania decyzji, o której mowa powyżej, Wójt, w trybie art. 

34 ust. 2 ww. ustawy, umarza postępowanie administracyjne                 

i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi (aby 

przekazać sprawę do sądu decyzja o umorzeniu postępowania 

musi być ostateczna). 

Tryb odwoławczy 

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, 

przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Kwidzynie. 

 

Od decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego strona 

ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy 

Kwidzyn  w terminie  14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

 

Dodatkowe 
informacje: 

- 

  

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 


