
 
 
 

KARTA USŁUG 
 

Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (076) 81 88 285,  fax. (076) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30  

 
 

Nazwa usługi:  
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 12a, II p, 
tel. (76) 81 86 684.wew.108 

 
Sposób załatwienia sprawy: .  1.Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego lub decyzji  
                                                   odmawiającej wszczęcie postępowania, 
                                                2. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu.   
                                                3. Wniosek do sądu o rozstrzygnięcie sporu lub o ujawnienie aktu ugody. 
 
Wymagane dokumenty:          1.Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. Wzór wniosku  w załączeniu. 
                                                2. Załączniki: 
                                                  - dokumentacja geodezyjno-prawna dotycząca danej nieruchomości 
                                                    (protokół graniczny lub akt ugody, dokumenty, na podstawie których  
                                                    stwierdzono przebieg granic, kserokopia szkicu polowego ,wezwań  
                                                    granicznych.                                                
Opłaty:                                  Bez opłaty skarbowej 
 
Czas załatwienia sprawy: 

Do trzech miesięcy od złożenia wniosku. 
 
Tryb odwoławczy:               1.Na postanowienie nie służy stronom zażalenie. 
                                             2.Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu            
                                             składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej        
                                             doręczenia.   
Podstawa prawna: 

1. Art.29-34 ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.2052.), 
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia 
nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45,poz. 453), 
3. Art. 35, art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2096), 
4. Pkt 53 części I załącznika Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z póź.zm.). 

                
Uwagi:                                    Czynności administracyjne przeprowadza się nieodpłatnie, czynności                                                 
                                                techniczne wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na   
                                                wniosek i koszt wnioskodawcy.  
 
 
 
 

mailto:urzad.miejski@chojnow.eu


 
 
 
 
 
 

Chojnów, dnia ....................................... r. 
Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / Jednostka:  

............................................................................................................. 
Adres:  

............................................................................................................. 
Nr telefonu  

.......................................................................................................... 
 
 
 

Burmistrz Miasta Chojnowa 
                                                                                     Pl. Zamkowy 1 

                                                                                        59-225 Chojnów 
 
 
 

WNIOSEK O  ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

           
 
             Wnoszę o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej własność / pozostającej  
 
w użytkowaniu wieczystym* Pana(i).......................................................................................oznaczonej  
 
numerem geodezyjnym.....................położonej  w obrębie ...........................................miasta Chojnowa  
 
z nieruchomością sąsiednią stanowiącą własność/pozostającą w użytkowaniu wieczystym*  
 
Pana(i)......................................................................................................................................................... 
 
oznaczoną  numerem geodezyjnym....................położoną w obrębie ..........................miasta Chojnowa. 
 
Do przeprowadzenia czynności technicznych proszę upoważnić geodetę ................................................ 
 
 ................................................................................................................. 
 
 
 
.....................................                                                                        ............................................                                                  
   miejscowość,  data                                                                                                              /  podpis Wnioskodawcy/ 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Aktualny wypis z ewidencji gruntów; 
2. Kopię mapy ewidencyjnej. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


