
KARTA INFORMACYJNA 
Rozgraniczenie nieruchomości 

 
I. Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1629 ze zm.) 
 

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże? 
Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji 
Urzędu Gminy Sońsk przy ul. Ciechanowskiej 20, pok. 12, poniedziałek w godz. od 800 do 
1630 od wtorku do czwartku w godz. 800 do 1600 i w godz. od 800 do 1530 w piątek, 
tel.: (23) 671 38 14  
 
III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć? 

• Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości w załączeniu; dokument potwierdzający 
własność nieruchomości. 
 

IV. Ile muszę za to zapłacić? 
Nie pobiera się opłat. 
 
V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy? 
Do dwóch miesięcy zgodnie z art. 35 § 5 KPA.  
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta. Termin 
uzależniony jest od sporządzenia operatu technicznego przez geodetę. 
 
VI. Co jeszcze muszę wiedzieć? 

• Zgodnie z art. 29 ust. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich 
granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych 
punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich 
dokumentów. 

• Zgodnie z art. 262 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), „stronę obciążają te koszty 
postępowania, które zostały poniesione w interesie strony a nie wynikają 
z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie”. Natomiast zgodnie 
z art. 264 § 1 i 2 w/w ustawy „jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji 
publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby 
zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Na postanowienie 
w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do ich poniesienia służy 
zażalenie”. 
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