Urząd Miasta Radomsko
tel. (44) 685 – 45 – 00, fax. (44) 685 – 45 – 13
www.radomsko.pl
godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek: 730 – 1530
wtorek: 730– 1700

KARTA INFORMACYJNA Nr TGN/10
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
Osoba właściwa
Martyna Miądowicz-Jambor
do załatwienia sprawy:
Adres:
97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
III piętro, pokój 305
Telefon:
44 685 44 95
Podstawa prawna:
- art. 29 – 39 ustawy z 17.05.1989r.- prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r.
w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U.z 1999 r. Nr 45,
poz. 453)
- art. 104, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst
jednolity)
Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
- aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów rozgraniczanych
nieruchomości (oryginał)
- kserokopia dokumentów potwierdzających własność
Formularze do pobrania:
Brak
Opłaty:
10 zł – z chwilą złożenia wniosku na podstawie ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 tekst
jednolity z późn. zm.) nie dotyczy podmiotów o których mowa w art. 7
w/w ustawy.
Forma załatwienia sprawy: Postanowienie - etap pierwszy.
Decyzja - etap drugi.
Termin załatwienia
W pierwszym etapie: wydanie postanowienia o wszczęciu
sprawy:
postępowania
rozgraniczeniowego – do 30 dni.
W drugim etapie: wydanie decyzji – do 30 dni.
Tryb odwoławczy:
- Na postanowienie nie przysługuje zażalenie do do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb
- Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Radomsko.
Informacje dodatkowe:

