
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
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http://uglack.bip.org.pl/?tree=477,Informacja%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych. 

 

Strona 1 z 2 

 

 

Urząd Gminy Łąck 
ul. Gostynińska 2 

09-520 Łąck 

tel. 24 384-14-00, fax:  24 384-14-15 

sekretariat@gminalack.pl  

 

Wpływ - Datownik 

 

 

Łąck, dnia.................................... 

 

................................................................. 
                (imię i nazwisko) 

 

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

    (adres) 

 

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

      (telefon) 

WÓJT GMINY ŁĄCK 

ul. Gostynińska 2 

09-520 Łąck 

 

W N I O S E K 

o rozgraniczenie nieruchomości 

 
Zwracam się z wnioskiem o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej  

w obrębie …………………..………. gminy Łąck przy ulicy ………………………….. oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym .………………… . Nieruchomość posiada 

urządzoną księgę wieczystą o nr PL1G/_ _ _ _ _ _ _ _ / _  w której ujawniony jest właściciel* 

/ użytkownik  wieczysty* /  władanie nieruchomością ….................................................. *: 

                       (forma władania) 

 

............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, nazwa) 

z nieruchomością sąsiednią / nieruchomościami sąsiednimi:  

Lp. Nr obrębu Nr działki Adres działki 
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Rozgraniczenie dotyczy wszystkich granic nieruchomości*/wybranych linii granicznych* lub 

odcinków granic*. 

Oświadczam, że koszty postępowania rozgraniczeniowego poniosę w całości. 

 

U z a s a d n i e n i e 

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

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIKI: 

1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej,  

akt notarialny), 

2. wypis z katastru nieruchomości działek podlegających postępowaniu o rozgraniczenie  

nieruchomości., 

3. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia, 

4. inne: …………………………………………………………………………………….. 

 
KOMENTARZ: 

Do czynności ustalenia przebiegu granic zostanie upoważniony przez Wójta Gminy Łąck uprawniony geodeta 

wskazany przez organ.  

*- niepotrzebne skreślić  

 

                                                                                                                   ........................................... 
                                                                                                                                        (podpis) 

OPŁATY 

1) Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł. 

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skar-

bowej. 

3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym 

– Nr konta bankowego: 40 9038 1014 2600 3216 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Starej Białej oddział 

Łąck – lub bezpośrednio w kasie budynku Urzędu, 

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. 
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