Protokoły graniczne oraz dowody doręczeń
wezwań (zawiadomień)- jako składnik operatu
technicznego przekazywanego do PZGiK
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wrocław 10.12.2013r. opr. W. Kumiega

W skład operatu technicznego wchodzą między
innymi
(§ 71 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych…)

§ 71, ust.2 , pkt 2)
 protokoły przyjęcia granic,
 protokoły ustalenia granic,
 kopie protokołów granicznych,
 kopie aktów ugody,
 protokoły wznowienia znaków granicznych,
 protokoły wyznaczenia punktów granicznych;


(w tym protokół z wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych po podziale
nieruchomości przed ujawnieniem podziału w egib)

Czym jest protokół ???



Oficjalne, pisane na bieżąco sprawozdanie
przebiegu rozmaitych zdarzeń (posiedzeń,
zebrań, obrad, wyborów itp.). Sprawozdania
takie służą później do sprawdzania
legalności decyzji podejmowanych przez
protokołowane gremia i ew. stanowią
materiał odwoławczy.

Art. 68 Kpa


§ 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto,
kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim
charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku
tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.



§ 2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym,
biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny
następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu
którejkolwiek osoby należy omówić w protokole.

Przenosząc powyższe na grunt czynności związanych z granicami
nieruchomości (działek ewidencyjnych)



Protokół jest dokumentem potwierdzającym
dokonanie czynności związanej z
ustaleniem, wznowieniem, przyjęciem,
wyznaczeniem p. granicznych na gruncie,
wskazującym jaki tryb zastosowano oraz czy
i jakie dokumenty wykorzystano do tych
czynności oraz przy udziale jakich osób tego
dokonano.

Do czego wykorzystuje się te protokoły z czynności geodezyjnych?



Protokół wznowienia/wyznaczenia punktów
granicznych jest dokumentem, który służy
staroście do aktualizacji lub modyfikacji
danych ewidencyjnych określających
położenie punktów granicznych i przebieg
granic działek ewidencyjnych.

Protokół


Protokół sporządza się w jednym
egzemplarzu w miejscu zdarzenia lub
protokołowanej okoliczności.

Rozp. w spr. standardów technicznych… (2011r.)






§ 67 ust.2. W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne
ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli:
……………………………………………………………………………
2) pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich
położenia w trybie przepisów rozdziału 6 ustawy lub przepisów
wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.

Protokół przyjęcia granic nieruchomości
Kopia czy oryginał ?














Art. 97. uogn
1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes
prawny.
1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadcze-nie, o którym
mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nie-ruchomość
podlegającą podziałowi;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków;
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieru-chomości
jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału.

Rozporządzenie (7.12 2004r.)w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 261, poz.2603)





§ 5. 1. Dołączane do wniosku o podział
nieruchomości dokumenty geodezyjne i
kartograficzne, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt
5-8, zamieszcza się w operacie podziału
nieruchomości.
2. Operat podziału nieruchomości, o którym mowa w
ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem
decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Z czego wynika obowiązek dokonania „przyjęcia granic” ?
(Rozporządzenie (7.12 2004r.)w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości )(Dz.U. Nr 261, poz.2603)








§ 6. 1. Do opracowania mapy z projektem podziału
nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie
granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w
wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi
oraz innych dokumentów określających stan prawny
nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
§ 7. 1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej
podziałowi sporządza się protokół, o którym mowa w art. 97
ust. 1a pkt 5.

przyjęcie granic


Czynność przyjęcia granic ma na celu
ustalenie i wskazanie źródła danych, które
umożliwiają jednoznaczne określenie
przebiegu granic nieruchomości podlegającej
podziałowi, oraz przedstawienia wyników
tych ustaleń w formie odpowiedniego
protokołu.

przyjęcie granic


W procedurze przyjęcia granic do podziału
nie dochodzi do fizycznego ustalenia ich przebiegu
na gruncie czy też wznawiania znaków, czy
wyznaczania punktów granicznych (…),
lecz jedynie do
ustalenia rodzaju praw rzeczowych i podmiotów,
którym one przysługują ,

bez udziału stron

protokół przyjęcia granic-sporządza się w przypadku gdy:



1. Dla nieruchomości podlegającej podziałowi istnieje księga wieczysta
lub inne dokumenty określające prawa do nieruchomości.



2.W PZGiK istnieje dokumentacja, która zawiera dane liczbowe
określające z wymaganą standardową dokładnością położenie
punktów granicznych.



3.Położenie na gruncie poszczególnych punktów granicznych i
przebieg granic nieruchomości zostały wcześniej ustalone w
odpowiednim trybie i odpowiednio udokumentowane.

Protokoły z przyjęcia granic
z udziałem stron






W przypadku gdy dokumentacja, w oparciu, o którą przyjmuje
się granice nieruchomości podlegającej podziałowi:
nie zawiera danych określających położenie punktów
granicznych z wymaganą dokładnością, w obowiązującym
państwowym systemie odniesień przestrzennych
nie umożliwia obliczenia takich danych,
to zachodzi potrzeba w pierwszej kolejności ich
pozyskania przez wykonawcę w drodze geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych.

protokół przyjęcia granic– z udziałem
sporządza się w przypadku gdy:




stron

Dla nieruchomości prowadzona jest KW
Dane zawarte w egib dotyczące nieruchomości nie
są wiarygodne, a w zasobie oraz w aktach KW brak
jest dokumentacji określającej w sposób
standardowy przebieg granic tej nieruchomości.

Rozp. w spr. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych …
§ 79. ust.6



Pomiar punktów granicznych, które nie są na
gruncie oznaczone w postaci znaków
granicznych, poprzedzają czynności mające
na celu ustalenie położenia tych punktów na
gruncie w trybie przepisów wydanych na
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie
przepisów art. 39 ustawy.

Standardy techniczne dotyczące danych ewidencyjnych







Z uwagi na treść (rozp. ewid. grunt. i bud.):
§ 60 - danymi ewidencyjnymi działki są m.in. numeryczny opis granic
§ 61 - numeryczny opis granic- dokonuje się za pomocą
współrzędnych,
§ 62 - pole pow. działki oblicza się z dokładnością do 0,0001 ha,
§ 85 ust. 2 - dokumentacja g-k przyjmowana do zasobu winna
spełniać wymagania w zakresie formatu danych i standardów
technicznych tych danych oraz zawierać wykaz zmian danych, o
których mowa w § 46 ust. 2 i ust.3 rozporządzenia,

Gdy brak dokumentów określających
przebieg granic nieruchomości dzielonej:




1. Geodeta wyznacza p. graniczne, w trybie art. 39 ustawy,
bądź ustala przebieg granicy działek ewidencyjnych zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie
art. 26. ust.2 ustawy – sporządzając odpowiedni protokół z tych
czynności.
2. Geodeta sporządza protokół przyjęcia granic nieruchomości
z udziałem właścicieli.

Art. 39 ust.ustawy Pgik



Czy w tym

3. O czynnościach wznowienia znaków
granicznych zawiadamia się
zainteresowane strony. Do zawiadomień
stosuje się przepisy art. 32 ust. 1—4.

4.Z czynności wznowienia znaków
granicznych sporządza się protokół.


Rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości






§ 6.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o
czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się
właściciela…
5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4,
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie
nieruchomości.
§ 7. 1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości
podlegającej podziałowi sporządza się protokół, o
którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5.

Odrębność protokołów



Czynności przyjęcia granic nie są
tożsame z czynnościami wznowienia
lub wyznaczenia p. granicznych, zatem
powinny być dokumentowane w formie
odrębnych protokołów.
Dopuszcza się sporządzenia jednego protokołu, pod warunkiem
opisania w nim obydwu tych czynności (GUGiK)

Dopuszcza się wykonanie protokołów w tym
samym dniu.


Protokoły przyjęcia granic jak i wznowienia lub
wyznaczenia p. granicznych czy też ustalenia
przebiegu granic działek ewidencyjnych mogą być
sporządzane w tym samym dniu pod warunkiem, że
w treści doręczonego zawiadomienia zawarte będą
informacje o terminie i miejscu wszystkich czynności,
które będą przez wykonawcę wykonane.

Co powinien zawierać protokół przyjęcia granic ?
(§ 7 ust. 2 i 3 rozp. w sprawie sposobu i trybu podziałów nier.)











§ 7. 1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się
protokół, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru
nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów
określających stan prawny nieruchomości;
2) informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości
podlegającej podziałowi;
3) szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej
podziałowi;
5) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i
podpis osoby, która wykonała protokół.
3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, protokół, o którym mowa w ust. 1,
zawiera dane wymienione w ust. 2 oraz listę i podpisy osób obecnych przy
czynnościach przyjęcia granic.

Przykłady formularzy protokołów przyjęcia
granic nieruchomości do podziału.



Przykładowe formularze protokołów
zawieszone na stronie www.dwingik.pl



+ pismo GGK dot. przyjęcia granic z dnia 20 listopada 2012 r. nr KN5025-77/12 kierowane do Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Protokoły wznowienia/wyznaczenia punktów
granicznych


Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone
znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez
przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli
istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego
położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków,
strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.



2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na
zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzące
działalność gospodarczą i inne jednostki, o których
mowa w art. 11.

Protokoły wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych



3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych
zawiadamia się zainteresowane strony. Do
zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1—4.



4. Z czynności wznowienia znaków granicznych
sporządza się protokół.



5. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio
przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Wznowienie znaków granicznych
oraz wyznaczenie punktów granicznych

Przez uprzednie ustalenie położenia punktu granicznego w
rozumieniu art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego
rozumie się takie ustalenie, które nastąpiło w wyniku:






rozgraniczenia nieruchomości,
podziału nieruchomości,
scalenia i podziału nieruchomości,
scalenia i wymiany gruntów,
cd

Przez uprzednie ustalenie położenia punktu granicznego w
rozumieniu art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego
rozumie się takie ustalenie, które nastąpiło w wyniku:





prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki
przyjęte zostały do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego a następnie
wykorzystane w innych, niż wyżej wymienione,
postępowaniach administracyjnych lub cywilnych,
dotyczących praw do nieruchomości, zakończonych
ostatecznymi decyzjami administracyjnym lub
prawomocnymi orzeczeniami sądowymi,
prac geodezyjnych, wykonanych w celu założenia,
modernizacji lub aktualizacji operatu ewidencyjnego,
poprzedzonych protokolarnym ustaleniem granic
nieruchomości.

Co zawiera protokół z wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych
?

(§ 30 rozporządzenia w sprawie standardów)


4. Wyniki wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów
granicznych zamieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 39 ust.
4 ustawy, zawierającym:



1) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
2) identyfikator oraz nazwę obrębu ewidencyjnego;
3) numery działek ewidencyjnych, do których należą wznawiane
znaki graniczne lub wyznaczane punkty graniczne;
4) imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety
sporządzającego protokół;
5) datę sporządzenia protokołu;
6) wskazanie przepisów, na podstawie których wykonane zostały
czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów
granicznych;







Co zawiera protokół z wznowienia/wyznaczenia punktów
granicznych ?
(§ 30 rozporządzenia w sprawie standardów)



7) oznaczenie dokumentów, na podstawie których dokonano
wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów
granicznych;



8) imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości (…) albo osób
ich reprezentujących biorących udział w czynnościach
wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów
granicznych, a także osób prawidłowo zawiadomionych o tych
czynnościach, ale nieobecnych podczas wykonywania
czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia
punktów granicznych;
cd

Co zawiera protokół z wznowienia/wyznaczenia punktów
granicznych ?
(§ 30 rozporządzenia w sprawie standardów)












9) oznaczenie punktów granicznych objętych czynnościami
wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów
granicznych z uwzględnieniem oznaczeń tych punktów w operacie
ewidencyjnym;
10) opis sposobu stabilizacji lub markowania punktów granicznych;
11) oświadczenia osób, o których mowa w pkt 8, dotyczące czynności
wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów
granicznych;
12) szkic określający położenie wznowionych znaków granicznych lub
wyznaczonych punktów granicznych w odniesieniu do granic działek
ewidencyjnych i trwałych szczegółów terenowych;
13) wzmiankę o odczytaniu dokumentu przed podpisaniem;
14) omówienie skreśleń i poprawek;
15) podpis geodety sporządzającego protokół oraz podpisy osób, o
których mowa w pkt 8, na każdej stronie protokołu.

Przykładowe formularze protokołów z
wznowienia/wyznaczenia p. granicznych


Przykładowy formularz protokołu z
wznowienia/wyznaczenia p. granicznych
znajdują się na stronie www.dwingik.pl

protokół wyznaczenia punktów granicznych po podziale;
(rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów)
( dot. przypadku gdy podział nie jest jeszcze ujawniony w egib)



§ 14. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział
nieruchomości stanowi podstawę do:



2) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych
punktów granicznych znakami granicznymi, według
zasad określonych w przepisach dotyczących
geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub
użytkownika wieczystego nieruchomości.

protokół wyznaczenia punktów granicznych po podziale;
(rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów)











§ 15. 1. Z czynności, o której mowa w § 14 pkt 2, sporządza się
protokół, który zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości
oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych
dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) oznaczenie i datę wydania decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości;
3) informacje o sposobie utrwalenia punktów granicznych;
4) oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych;
5) listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach wyznaczenia i
utrwalenia punktów granicznych;
6) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień
zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.

Protokół



Protokół wznowienia znaków granicznych
lub wyznaczenia punktów granicznych jest
dokumentem, który służy staroście do
aktualizacji lub modyfikacji danych
ewidencyjnych określających położenie
punktów granicznych i przebieg granic
działek ewidencyjnych.

Ujawnienie w EGiB wyników prac dot. wznowienia znaków granicznych i
wyznaczenia punktów granicznych

W przypadku, gdy protokół wznowienia znaków granicznych lub
wyznaczenia punktów granicznych, z jakichkolwiek powodów
nie został podpisany przez wszystkie zainteresowane strony,
ewentualna aktualizacja operatu ewidencyjnego w oparciu o
omawianą wyżej dokumentację techniczną musi być
poprzedzona, stosownie do § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.
454), odpowiednim postępowaniem zakończonym decyzją
administracyjną w sprawie zmian w operacie ewidencyjnym.

Błędy dotyczące protokołów !!!!!!!



Wykonawca prac geodezyjnych związanych z
wznowieniem/ wyznaczeniem p. granicznych nie
otrzymuje wszystkich dokumentów z poprzednich
czynności w tym i kopii protokołów.



Najczęściej popełnianym rażącym błędem
jest wykonywanie ww. prac wyłącznie w
oparciu o współrzędne punktów
granicznych ujawnionych w operacie
ewidencyjnym.

Błędy dotyczące protokołów !!!!!!!










1.Używanie w protokołach wszystkich pojęć
jednocześnie lub nietrafnie do wykonywanych
czynności związanych z granicami nieruchomości.
2.Protokół przyjęcia granic (podstawa prawna z
uogn) zastępuje protokół z innych dokonanych
czynności (wznowienie-wyznaczenie-ustalenie).
3. Brak szkicu granicznego
4. Brak wskazania przepisów na podstawie których
wykonane zostały czynności dot. granic.

Błędy dotyczące protokołów !!!!!!!







5. Brak oznaczenia dokumentów na podstawie
których wykonano czynności wznowienia lub
ustalenia.
6. Brak oznaczenia na szkicu punktów objętych
wznowieniem bądź wyznaczeniem w odniesieniu do
dokumentów na podstawie, których dokonano tych
czynności.
7.Brak uzasadnienia nieobecności lub braku
podpisu. Brak informacji dotyczącej sporów
granicznych.

Protokół z ustalenia przebiegu granic działek
Kiedy ta czynność powinna być dokonana??



ewidencyjnych.

Gdy dane zawarte w operacie ewidencyjnym
nie są wiarygodne a w PZGiK brak jest
dokumentacji określającej przebieg granic tej
nieruchomości w sposób standardowo
wiarygodny,, geodeta ustala przebieg granic
działek ewidencyjnych zgodnie z zasadami
określonymi w § 36-39 rozporządzenia w
sprawie egib.

§ 36. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie
dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, sporządzonej:









1) w postępowaniu rozgraniczeniowym,
2) w celu podziału nieruchomości,
3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,
4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości,
5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a
następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia
sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących
przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków,

Protokół z





ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

§ 37. W razie braku dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli
zawarte w niej dane nie są wiarygodne, lub nie odpowiadają
obowiązującym standardom technicznym, dane dotyczące przebiegu
granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku terenowych
pomiarów geodezyjnych lub fotogrametrycznych poprzedzonych
ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie.
§ 38. 1. O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych wykonawca zawiadamia właściwe podmioty
ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których
mowa w § 11 ust. 1 pkt 1. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32
ust. 1-4 ustawy.

Protokół z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych







.

2. Ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w
oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli
osób, które stawiły się w określonym w zawiadomieniu miejscu i
terminie.
3. Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w
sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała ich stabilizacja może
nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.
4. Wzór protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celów
ewidencji gruntów i budynków określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia w sprawie EGIB

§ 39. Spory graniczne



§ 39. Spory graniczne nie wstrzymują czynności
związanych z założeniem ewidencji. W razie ich
wystąpienia przebieg spornych granic działek
ewidencyjnych wykazuje się na podstawie danych
państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego lub wyników pomiaru stanu
posiadania na gruncie.

Spory graniczne

(rozp. w sprawie standardów…)




§ 67.3. W przypadku gdy współrzędne będące
wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych, w
stosunku do których w czynnościach ustalenia ich
położenia ujawniony został spór graniczny,
współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych:
1) z informacją, (na szkicu i na protokole
granicznym), że określają one przebieg granicy
będącej przedmiotem sporu,

Spory graniczne


§ 67.4. Informacje o punktach
wyznaczających granice będące
przedmiotem sporu, zamieszcza się w formie
opisowej na dokumentach tworzonych na
podstawie zbiorów danych zawartych w
roboczej bazie danych

Wadliwa dokumentacja geodezyjna
przyjęta do zasobu.




Przy włączaniu do „ewidencji materiałów zasobu” powinien być
dokonany wpis informujący, że dokumentacja ta zawiera
nieprawidłowości, które wykluczają wykorzystanie jej przy
następnych opracowaniach geodezyjnych.
Dokumentacja ta będzie opatrzona kategorią archiwalną
umożliwiającą rozpatrzenie jej wyłączenia z zasobu po wydaniu
opinii przez komisję powołaną przez starostę, w trybie
przepisów dot. państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Protokół graniczny (z rozgraniczenia), akt ugody.




Art.. 32 ust.5 ustawy Pgik.
Z czynności ustalenia przebiegu granic
sporządza się protokół graniczny lub akt
ugody.
§ 20 ust.2. rozporzadzenia.
Protokół graniczny sporządza się według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
rozporządzenia.

Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości obejmuje (akta
sprawy prowadzonej przez Wójta):
§19 rozp. w sprawie rozgraniczania nieruchomości











1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania
rozgraniczeniowego,
2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu
granic,
3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,
4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,
6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji
oraz uzyskane z innych źródeł,
7) protokół graniczny lub akt ugody,
8) opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być
ustalony w postępowaniu administracyjnym,
9) ostateczną decyzję właściwego organu o rozgraniczeniu nieruchomości lub
umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.

§ 24 rozporządzenia
Dokumentacja techniczna zawiera:
(operat przekazywany do PZGiK)









1) szkice osnowy geodezyjnej i wykazy współrzędnych
uzyskane w ośrodku dokumentacji,
2) opisy topograficzne punktów osnowy,
3) szkice polowe i dzienniki zawierające dane uzyskane w
wyniku bezpośredniego pomiaru granic,
4) obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych,
5) obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości lub
obliczenia różnic powierzchni, w wypadku gdy rozgraniczenie
dotyczyło niektórych granic nieruchomości, a pozostałe granice
nie były pomierzone na osnowę geodezyjną,
6) wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty
uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu ewidencji
gruntów i budynków.

Art. 33 ust.2. Pgik
Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
poprzedza:


1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu
granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz
zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w
wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności
upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do
poprawy i uzupełnienia;



2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 37. ust.2 ustawy Pgik



2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje
ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub
organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie
30 dni do sądów rejonowych właściwych do
prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych
starostów, w celu ujawnienia ich w księgach
wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

ugoda graniczna






Art.. 31ust.4. ustawy.
W razie sporu co do przebiegu linii granicznych,
geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda
zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
§ 20 ust.2. rozporzadzenia.
2. Akt ugody sporządza się według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Warunki zawarcia ugody:









Strony postępowania pozostają w sporze co do przebiegu granicy
nieruch.
Geodeta nakłania do zawarcia ugody, badając przesłanki
uzasadniające jej podpisanie w kontekście zgromadzonego materiału
dowodowego.
Nie każda ugoda proponowana przez strony winna być akceptowana
przez geodetę.
Wymaga bezwzględnej akceptacji i podpisu w obecności geodety
prowadzącego rozprawę graniczną, obu stron spornego
postępowania.
Wymaga akceptacji podpisem przez geodetę prowadzącego rozprawę.

Charakter prawny ugody granicznej






Ugoda kończy postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości i
obowiązuje od daty podpisania przez geodetę .
Umorzenie postępowania administracyjnego ma charakter
deklaratoryjny
Posiada moc ugody sądowej a więc nie podlega Kpa a zatem i
wznowieniu postępowania na podst. art.. 145 .
Wzruszenie ugody granicznej możliwe jest tylko na podstawie prawa
cywilnego w postępowaniu przed sądem powszechnym.

W skład operatu technicznego wchodzą również (§
71 rozp.):



§ 71 ust. 2 pkt 3)



dowody doręczeń zawiadomień,
kopie doręczeń wezwań;



Wezwania do stawienia się na gruncie







Wysyła się za zwrotnym poświadczeniem odbioru nie później
niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Powinny zawierać pouczenie o skutkach niestawiennictwa.
Usprawiedliwione niestawiennictwo jest powodem do
wstrzymania czynności rozgraniczeniowych do czasu ustania
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak
niż na okres jednego miesiąca (art.. 32 ust. 4 Pgik).
Przykład formularza wezwania na stronie www.dwingik.pl

Sposób reprezentacji osób fizycznych i prawnych











Osoby fizyczne, którym przysługuje przymiot w postepowaniu o
rozgraniczenie nieruchomości mogą działać :
1. Osobiście.
2. Poprzez pełnomocnika .
3. Poprzez przedstawiciela – kuratora.
Pełnomocnik:
Umocowaniem jego jest oświadczenie woli złożone mocodawcy.
Pełnomocnik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych (nie może być osoba prawna ani jednostka organizacyjna)
art.. 31 § 1 Kpa.

Sposób reprezentacji osób fizycznych i prawnych






Osoby prawne powinny być reprezentowane przez osoby
upoważnione do reprezentowania spółki (firmy) wpisane do
KRS.
Osoby wpisane do KRS mogą udzielać pełnomocnictwa do ich
reprezentowania w czynnościach rozgraniczenia nieruchomości
Dokumenty te powinny znajdować się przy protokołach.

Przedstawicielstwo kuratora.






Źródłem umocowania przedstawiciela – kuratora jest ustawa
lub postanowienie sądu w przypadkach:
1. Spadki nieobjęte – kurator wyznaczony przez sąd na
wniosek organu administracji publicznej.
2.Strona postępowania nieobecna w miejscu zamieszkania lub
w kraju albo niezdolna do czynności prawnych Art.. 34 § 1 Kpa.
3. Śmierć zapisanego w księdze wieczystej właściciela
nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu.

Osoby fizyczne mogą dysponować:







- pełną zdolnościa do czynności prawnych
- ograniczoną zdolnościa do czynności prawnych
- być pozbawione do czynności prawnych

Koniec

Dziekuję
za uwagę

