
Krościenko nad Dunajcem, dnia                               . 
 

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

 

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

 

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

 

..................................................................... 
  (wnioskodawca, adres, telefon) 

 

adres do korespondencji: 
 

………………………..……………………… 
(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

 

WÓJT GMINY 
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

 

WNIOSEK 
o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego 

 

Wnoszę o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości stanowiącej 

moją(naszą) (współ)własność, położonej w miejscowości ………………..…….………………., przy 

ul. …………………………………………………... oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka(i) 

ewid. nr ………………………………………………....................…………. objęta(e) księgą wieczystą 

NS1T/00………………./……… z nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako 

działka(i): 

1. działka ewid. nr …………………… objęta księgą wieczystą NS1T/00………………/…… 

2. działka ewid. nr …………………… objęta księgą wieczystą NS1T/00………………/…… 

3. działka ewid. nr …………………… objęta księgą wieczystą NS1T/00………………/…… 

4. działka ewid. nr …………………… objęta księgą wieczystą NS1T/00………………/…… 

5. działka ewid. nr …………………… objęta księgą wieczystą NS1T/00………………/…… 

z powodu sporu co do przebiegu granic. 

Do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia proszę o upoważnienie geodety uprawnionego 

....................................................... nr uprawnień zawodowych: .................... 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

• oświadczenie o pokryciu kosztów rozgraniczenia, 

• dokumenty potwierdzające tytuł prawny (np. odpis z księgi wieczystej, umowa w formie aktu 
notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku, akt własności ziemi itp.) do 
rozgraniczanych nieruchomości, 

• kopia mapy ewidencyjnej wraz z określeniem zakresu rozgraniczanych nieruchomości, 

• wypisy z rejestru gruntów rozgraniczanych nieruchomości, 

• zgoda uprawnionego geodety na wykonanie rozgraniczenia, 

• w przypadku pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. 

 
 

……..……………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 



 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 

z siedz. Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35; 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@kroscienko.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania 

rozgraniczeniowego nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami 
prawa; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, 
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa – art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 22052); 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w formularzu do prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 

Krościenko nad Dunajcem, dnia .......................................   ………………………….… 
(miejscowość, data)            (podpis) 

 



 
 

Krościenko nad Dunajcem, dnia                               . 
 
 

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

 

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

 

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

 

..................................................................... 
            (wnioskodawca, adres, telefon) 
 
 
 
 

WÓJT GMINY 
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
do wniosku o  rozgran iczen ie  n ieruchomości  

 
 
 

Ja(my) niżej podpisany(a, ni) oświadczam, że pokryję wszelkie koszty pracy geodety 

uprawnionego, upoważnionego przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, do 

przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych, związanych z rozgraniczeniem mojej(ich) 

nieruchomości tj. działki(ek) ewid. nr ……………………………………………. 

położonej(ych) w miejscowości ……………………………………………………………………  

z sąsiednią(mi) działką(ami) nr .………………………………………………., położoną(ymi) 

w miejscowości ………………………………………………….. 

 

 
 
 
 

……..……………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 



Wyciąg z przepisów art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 22052): 
 

Wyciąg z przepisu art. 29: 
1. 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. 

2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości 
z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. 

 

Wyciąg z przepisu art. 30: 
1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub 

na wniosek strony…. 
2. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie. 
 

Wyciąg z przepisu art. 31: 
1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). 
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty 

oraz punkty osnowy geodezyjnej. 
3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się 

przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku 
postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. 

4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda 
zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. 

 

Wyciąg z przepisu art. 32: 
1. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie 

później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. 
2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa. 
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 

przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 
5. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody. 
 

Wyciąg z przepisu art. 33: 
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani 

właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie 
zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron…” 

2. Wydanie decyzji poprzedza: 
1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności 

ustalenia przebiegu granic, 
2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. 

 

Wyciąg z przepisu art. 34: 
1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw 

do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty 
graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na 
szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do 
rozpatrzenia sądowi. 

 


