
KARTA USŁUGI 
TYTUŁ: ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI  

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  
wniosek  o rozgraniczenie nieruchomości 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. wypełniony wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, ze (wniosek powinien zawierać 

potwierdzenie uprawnionego geodety o przyjęciu roboty geodezyjnej), 

2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny zwykły odpis z księgi 

wieczystej lub w przypadku braku księgi wieczystej: akt notarialny, akt własności ziemi, 

postanowienia sądu,  inne), 

3. wypis z ewidencji gruntów dla wszystkich działek, mających być przedmiotem 

rozgraniczenia,  

4. wycinek mapy ewidencyjnej z naniesionymi budynkami. 

WYSOKOŚC OPŁATY:  

nie podlega opłacie skarbowej. 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: 
nie dotyczy 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Postanowienie wszczynające postępowanie w terminie 1-go miesiąca. 

2. Decyzja w terminie 1-go miesiąca  od daty dostarczenia dokumentacji (przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z czynności ustalenia i przebiegu 

granic nieruchomości wykonanej przez upoważnionego geodetę). 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Decyzja administracyjna o rozgraniczeniu, lub o umorzeniu postępowania w związku                           

z zawarciem przez strony ugody przed upoważnionym geodetą, lub o umorzeniu 

postępowania i przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi, którą należy odebrać                              

w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, w pokoju 

129 lub zostanie wysłana pocztą. 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: 
1. miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, pokój 145 

2. miejsce odebrania dokumentów: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki 

Nieruchomościami, pokój 129 

SPRAWĘ PROWADZI:  
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 129,                 

tel. 029/ 743 77 74,  

INFORMACJI UDZIELA: 
Natalia Stępnowska – podinspektor ds. Gospodarki Przestrzennej, Wydział 

Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 129, tel. 029/ 743 

77 74, email: natalia.stepnowska@wyszkow.pl                            

 PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 

276 ze zm.)  
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2020r., poz. 256 ze zm.) 
GODZINY PRACY URZĘDU: 
poniedziałek – piątek  w godz. 800   - 1600 

 

Osoba sporządzająca kartę: Natalia Stępnowska 

Osoba zatwierdzająca kartę pod względem merytorycznym: Iwona Agnieszka Kostrzewa – p.o. 

Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. 


