
Strzelce Opolskie, dnia ....................................... 
................................................................. 
Imię i Nazwisko (drukowanym pismem) 
 
................................................................. 
Ulica 
 
................................................................. 
Kod pocztowy - Miejscowość 
 
................................................................. 
Telefon kontaktowy 

 
 

BURMISTRZ 
STRZELEC OPOLSKICH 

 
 
 

WNIOSEK 
o rozgraniczenie nieruchomości 

 
 

Wnoszę/simy o ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej                     
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki ................................., karta mapy ...................., 
obręb ................................................................................  o powierzchni .......................... ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta OP1S/ 
.......................................................  
 

Rozgraniczeniu podlegać będą granice z następującymi działkami:  
1. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) numerem 

działki ................................., karta mapy ...................., obręb ....................................................., dla której 
w Sądzie Rejonowym w . Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta 
OP1S/  ............................,  

2. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) numerem 
działki ................................., karta mapy ...................., obręb ....................................................., dla której 
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta 
OP1S/............................,  

3. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) numerem 
działki ................................., karta mapy ...................., obręb ....................................................., dla której 
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta 
OP1S/  ............................, 

4. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) numerem 
działki ................................., karta mapy ...................., obręb ....................................................., dla której 
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta 
OP1S/............................ , 

5. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) numerem 
działki ................................., karta mapy ...................., obręb ....................................................., dla której 
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta 
OP1S/............................ , 

6. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) numerem 
działki ................................., karta mapy ...................., obręb ....................................................., dla której 
w Sądzie Rejonowym w . Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta 
OP1S/............................  . 
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Do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic 
proszę upoważnić uprawnionego geodetę Pana/ią ............................................................................................, 

posiadającego/ą uprawnienia Nr …………………………….………… z dnia ………………………...………………… . 
 

 

Dokumenty wydawane w toku postępowania proszę przesłać na mój adres wskazany w nagłówku/ 

adres pełnomocnika ustanowionego do odbioru korespondencji/  odbiorę osobiście *. 
 

 

Załączniki do wniosku stanowią : 
                                                                                                            

1. wypisy z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej dla działek 
podlegających rozgraniczeniu, 

2. potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej obowiązującej z tytułu dokonania 
czynności urzędowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ................................................................ 
       Podpis 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

POUCZENIE: 

 

1. Zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r.               

Nr 193, poz.1287 ze zm.) rozgraniczeniu mogą podlegać, w miarę potrzeby, wszystkie lub tylko niektóre 

granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami. 

 

2. W toku prowadzonych czynności administracyjnych wnioskodawca zgodnie z art. 41 Kpa ma obowiązek 

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego 

obowiązku doręczenie korespondencji pod wskazanym we wniosku adresem, będzie miało skutek prawny. 

 

3. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa wnioskodawca przebywający na stałe za granicą, zobowiązany jest  ustanowić 

pisemnie pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju. W razie niewskazania pełnomocnika w kraju do 

odbioru korespondencji, przeznaczone dla niego pisma wydawane po wszczęciu postępowania, pozostawiane 

będą ze skutkiem doręczenia w aktach prowadzonej sprawy.  

 

 

 


