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ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI  

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
32-125 Wawrzeńczyce 57 
Inspektor – Pan Paweł Antosik 
tel.: (12) 2874003 wew. 25 

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego  
- kopia mapy ewidencyjnej 

- wypis z ewidencji gruntów i budynków 
- tytuł prawny do nieruchomości  

Opłaty Zwolnione  

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 
2010r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2014r., poz. 518)  

3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 453) 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz.1282 
z późn. zm.)  

Termin składania 

dokumentów 
Bezterminowo 

Termin realizacji 
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia wpływu wniosku.  

Tryb odwoławczy 

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.  
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy sądowi. 
Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta 
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Informacje dodatkowe 
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy, czyli polega 
na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej 
nieruchomości.  

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego  
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