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1. Wstêp

Potrzeba regulacji stanu prawnego gruntu towarzyszy wielu procesom zwi¹zanym z ob-
rotem nieruchomoœciami. Granice nieruchomoœci odpowiadaj¹ce zasiêgowi prawa w³asnoœci,
ustalone na gruncie w postêpowaniu rozgraniczeniowym i zatwierdzone ostateczn¹ decyzj¹
administracyjn¹ lub prawomocnym orzeczeniem s¹du, staj¹ siê granicami prawnymi. Od tego
momentu geodeta uprawniony, „odtwarzaj¹cy” usytuowanie takich linii granicznych w sy-
tuacji ich zatarcia na gruncie lub powstania w¹tpliwoœci co do ich przebiegu, powinien stoso-
waæ procedurê wznowienia znaków granicznych, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, opieraj¹c siê na istniej¹cej dokumentacji rozgraniczenia. W¹tpliwoœci czy
spory w tej materii ma prawo rozstrzygaæ wy³¹cznie s¹d. Tak wiêc nieruchomoœæ objêta
w przesz³oœci postêpowaniem rozgraniczeniowym, czy to w trybie administracyjnym, czy
s¹dowym, maj¹ca ustalone granice prawne, jest po¿¹danym przedmiotem obrotu. W wiêkszo-
œci przypadków przysz³y w³aœciciel mo¿e w prosty i niedrogi sposób ustaliæ fizycznie w tere-
nie granice nabywanej nieruchomoœci. Je¿eli jednak sprawa jest prosta dla w³aœciciela nieru-
chomoœci, to nie zawsze dotyczy to geodety ustalaj¹cego na gruncie granice prawne nieru-
chomoœci, gdy¿ dokumentacje z rozgraniczeñ nieruchomoœci dokonywanych po 1946 roku
odbiegaj¹ swym sk³adem i treœci¹ od tworzonych dla tego celu obecnie.

Maj¹c pewne doœwiadczenie w tym wzglêdzie, Autorka przedstawia w niniejszej pu-
blikacji g³ówne zasady przeprowadzania rozgraniczeñ nieruchomoœci, z uwzglêdnieniem
ró¿nych organów administracji i zadañ uprawnionych geodetów na przestrzeni ponad piêæ-
dziesiêciu lat, wyra¿aj¹c nadziejê, i¿ zagadnienia przedstawione w artykule pozwol¹ na
pe³niejsze wykorzystanie dostêpnej dokumentacji rozgraniczeniowej.
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2. Dokumentacja geodezyjna rozgraniczenia nieruchomoœci
prowadzonego na mocy przepisów dekretu z 1946 r.
o rozgraniczeniu nieruchomoœci

Pierwszym aktem normatywnym reguluj¹cym proces rozgraniczania gruntów, wydanym
po II wojnie œwiatowej, by³ dekret z dnia 13 wrzeœnia 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomo-
œci (Dz.U. Nr 53, poz. 298), który wszed³ w ¿ycie z dniem og³oszenia, tj. 21 paŸdziernika
1946 r. Zgodnie z art. 1 dekretu rozgraniczenie nieruchomoœci polega³o na: „oznaczeniu gra-
nic, tj. na okreœleniu po³o¿enia punktów i linii granicznych, utrwaleniu ich na gruncie oraz
sporz¹dzeniu odpowiednich dokumentów”. Przepisy dekretu w sposób uporz¹dkowany
przedstawia³y procedurê administracyjnego postêpowania o rozgraniczenie nieruchomoœci
(rys. 1).

Postêpowanie rozpoczyna³a decyzja o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego,
która by³a niezaskar¿alna, wydawana (na wniosek strony lub z urzêdu) przez powiatow¹
w³adzê miernicz¹. Artyku³ 5 dekretu okreœla³ czynnoœci mierniczego przysiêg³ego, wyzna-
czonego przez powiatow¹ w³adzê miernicz¹ do przeprowadzenia czynnoœci ustalenia gra-
nic. Przy ustalaniu granic geodeta by³ zobowi¹zany braæ pod uwagê znaki i œlady graniczne,
a tak¿e dokumenty okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Odbudowy, wydanym w porozu-
mieniu z Ministrem Sprawiedliwoœci, z dnia 10 listopada 1948 r. o mocy dowodowej pla-
nów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomoœci (Dz.U. Nr 55, poz. 439). Po zakoñ-
czeniu postêpowania na gruncie i skompletowaniu operatu geodezyjnego geodeta przekazy-
wa³ ca³oœæ dokumentacji powiatowej w³adzy mierniczej (art. 10 ust. 2 dekretu), która pro-
wadzi³a dalsze postêpowanie.

Postêpowanie rozgraniczeniowe prowadzone na mocy przepisów dekretu z 1946 r.
mog³o zakoñczyæ:

— orzeczenie w³adzy mierniczej o rozgraniczeniu (w przypadku ustalenia granicy na
podstawie dokumentów lub zgodnego oœwiadczenia stron), które staj¹c siê pra-
womocne, otrzymywa³o moc wyroku s¹dowego (art. 11);

— ugoda zawarta przed geodet¹ (w przypadku sporu zakoñczonego porozumieniem
stron), posiadaj¹ca moc ugody s¹dowej (art. 7 ust. 2);

— przekazanie sprawy do s¹du (w przypadku nierozstrzygniêtego sporu na gruncie,
art. 7 ust. 3).

Dekret nie precyzuje jednak sk³adu dokumentacji bêd¹cej wynikiem postêpowania na
gruncie, stanowi¹cej podstawê do wydania odpowiedniej decyzji (zatwierdzaj¹cej ustalone
granice b¹dŸ umarzaj¹cej postêpowanie).

Analiza przyk³adowych operatów geodezyjnych, tworzonych w okresie obowi¹zywania
dekretu z 1946 r., pozwoli³a ustaliæ sk³ad typowego operatu rozgraniczenia, który powinien
by³ zawieraæ:

— dokumenty (lub potwierdzone kopie) stwierdzaj¹ce tytu³ w³asnoœci nieruchomoœci,
bêd¹cych przedmiotem rozgraniczenia oraz wypisy z rejestru gruntów;

— materia³y i dokumenty posiadaj¹ce moc dowodow¹ przy ustalaniu granic nie-
ruchomoœci bêd¹cych przedmiotem rozgraniczenia;

— decyzjê o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego wraz z dowodami jej do-
rêczenia zainteresowanym stronom;
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— zawiadomienia o terminie i miejscu rozgraniczenia wraz z dowodami ich dorêczenia
stronom zainteresowanym;

— protokó³ graniczny;
— szkic graniczny;
— szkic polowy z pomiaru granic w postêpowaniu rozgraniczeniowym;
— akt ugody, je¿eli podczas ustalenia granic geodeta doprowadzi³ do likwidacji sporu

granicznego;
— obliczenia zmienionych powierzchni dzia³ek, u¿ytków i klas gruntowych, wykaz

zmian gruntowych, w przypadku ustalenia przebiegu granicy powoduj¹cego zmia-
ny w ewidencji gruntów;

— mapê sytuacyjn¹ rozgraniczenia;
— sprawozdanie techniczne.

Protokó³ graniczny sporz¹dzany by³ na formularzu wykonanym wed³ug wzoru (nie-
sformalizowanego) u¿ywanego powszechnie przez geodetów. Zawiera³ on wszystkie
niezbêdne informacje, takie jak: data, nazwiska i imiona uczestników rozgraniczenia, udoku-
mentowane oœwiadczenia uczestników, opis i szkic ustalonych granic oraz podpisy uczest-
ników. Przypadkowe pomy³ki lub skreœlenia, które wystêpowa³y podczas sporz¹dzania
protoko³u, by³y opisywane przed z³o¿eniem podpisów uczestników postêpowania. W pro-
tokole granicznym opisywano równie¿ rodzaj stabilizacji ustalonych punktów granicznych.
Jeœli podczas ustalenia przebiegu granic geodeta doprowadzi³ do likwidacji sporu granicz-
nego, oprócz protoko³u granicznego podpisywano akt ugody. W przypadku ugody nie sto-
sowano powszechnie jednego formularza. Poszczególne jednostki wykonawstwa geodezyj-
nego stosowa³y w³asne wzory; mo¿na spotkaæ równie¿ akty ugody spisane rêcznie.

Po uprawomocnieniu siê decyzji, geodeta gminny w terminie nie przekraczaj¹cym dwóch
tygodni, przesy³a³ operat razem z decyzj¹, zaopatrzon¹ w klauzulê prawomocnoœci, do
w³aœciwego Rejonowego Oddzia³u Biura Geodezji i Terenów Rolnych w celu sprawdzenia
i w³¹czenia do zasobów geodezyjno-kartograficznych, na podstawie art. 9 dekretu z dnia
13 czerwca 1956 r. o pañstwowej s³u¿bie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. Nr 25, poz. 115).

W trakcie obowi¹zywania przepisów dekretu o rozgraniczeniu z 1946 r. zmieni³y siê
przepisy reguluj¹ce postêpowanie administracyjne, jak równie¿ nast¹pi³y zmiany organów
administracji prowadz¹cych postêpowanie rozgraniczeniowe. Zagadnienia te, z uwagi na
ich wp³yw na dokumentacjê rozgraniczenia, przedstawiono poni¿ej.

Decyzjê o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego zast¹pi³o, od 1 stycznia
1961 r., tj. od daty wejœcia w ¿ycie ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego, posta-
nowienie wydawane zgodnie z art. 123 tej¿e ustawy. Tak¿e orzeczenie o rozgraniczeniu, od
tego momentu, nazywane by³o decyzj¹ – rozumian¹, zgodnie z przepisami Kodeksu postê-
powania administracyjnego, jako dokument administracyjny koñcz¹cy postêpowanie i roz-
strzygaj¹cy sprawê co do jej istoty w ca³oœci lub w czêœci albo w inny sposób koñcz¹cy
sprawê w danej instancji (art. 104 ust. 2 kpa).

Zgodnie z przepisami dekretu z 1946 roku postêpowanie rozgraniczeniowe nale¿a³o
do w³aœciwoœci w³adzy mierniczej, utworzonej na mocy dekretu z dnia 30 marca 1945 r.
o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz.U. Nr 11, poz. 58). W³adze miernicze zosta³y
zniesione na mocy art. 25 ust. 1 pkt 4 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 roku o pañstwowej
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s³u¿bie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. Nr 24, poz. 162). Ich kompetencje przejê³y tere-
nowe organy administracji pañstwowej, którymi by³y wydzia³y prezydiów rad narodowych,
w trójstopniowych jednostkach podzia³u administracyjnego pañstwa. Szczegó³owe zadania
i kompetencje z zakresu geodezji i kartografii okreœli³ dekret z 13 czerwca 1956 r. o pañstwo-
wej s³u¿bie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. Nr 25, poz. 115 z póŸn. zm.). Zmiany pod-
stawowego podzia³u administracyjnego pañstwa wprowadzone ustaw¹ z dnia 29 listopada
1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 49, poz. 312)
oraz ustaw¹ z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym Pañst-
wa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91), w wyniku których
powsta³y jednoosobowe terenowe organy administracji (naczelnicy gmin, miast i dzielnic
oraz prezydenci i wojewodowie), wp³ynê³y zasadniczo na zmianê organów prowadz¹cych
postêpowanie rozgraniczeniowe. Od dnia 1 paŸdziernika 1974 roku, na mocy § 5 ust. 2 pkt 1
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych
spraw z zakresu w³aœciwoœci organów administracji pañstwowej wy¿szego stopnia do
w³aœciwoœci organów pañstwowych ni¿szego stopnia (Dz.U. Nr 22, poz. 131), organem
w³aœciwym w sprawie rozgraniczenia nieruchomoœci by³ naczelnik gminy.

Postêpowanie rozgraniczeniowe prowadzone na mocy przepisów dekretu z 1946 roku
by³o szczególnym co prawda, lecz jednak postêpowaniem administracyjnym. Z uwagi na
dwuinstancyjnoœæ postêpowania administracyjnego, stronie przys³ugiwa³o prawo odwo³a-
nia od decyzji o rozgraniczeniu wydanej przez organ I instancji. Poniewa¿ dekret nie ok-
reœla³, kto jest organem II instancji w postêpowaniu rozgraniczeniowym, przyjêto, i¿ jest to
organ administracji pañstwowej stopnia wy¿szego. Jeœli strona niezadowolona z ustalonego
przebiegu granicy z³o¿y³a odwo³anie od decyzji rozgraniczeniowej, organ II instancji móg³,
po stwierdzeniu prawid³owoœci przeprowadzonego postêpowania, utrzymaæ decyzjê w mocy
(otrzymywa³a wtedy moc wyroku s¹dowego) lub przekazaæ sprawê do ponownego rozpa-
trzenia w I instancji, jeœli stwierdzi³ jakieœ uchybienia proceduralne. Je¿eli jednak strona
w odwo³aniu podnosi³a zarzuty cywilnoprawne, np. zwi¹zane z przesuniêciem granic w celu
uzupe³nienia brakuj¹cej powierzchni dzia³ki, w stosunku do wielkoœci uwidocznionej
w ksiêdze wieczystej lub akcie notarialnym, to organ II instancji poleca³ organowi I instancji
przekazaæ sprawê, jako sporn¹, na drogê s¹dow¹.

3. Dokumentacja geodezyjna
rozgraniczenia prowadzonego w trybie uproszczonym

W okresie od 4 paŸdziernika 1950 roku do 1 sierpnia 1985 roku do rozgraniczania nie-
ruchomoœci nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa oraz nieruchomoœci nabywanych lub przekazy-
wanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych stosowano uproszczon¹ procedu-
rê, regulowan¹ przepisami dekretu z dnia 21 wrzeœnia 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomo-
œci Skarbu Pañstwa lub nieruchomoœci nabywanych dla realizacji narodowych planów
gospodarczych (Dz.U. Nr 44, poz. 398). W tym trybie rozgraniczano czêsto tylko czêœci nie-
ruchomoœci, okreœlone w planie realizacyjnym konkretnej inwestycji.
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Ró¿nice w trybach postêpowania rozgraniczeniowego prowadzonego na mocy przepi-
sów dekretów z 1946 r. i 1950 r. przedstawia rysunek 1.

Wed³ug art. 2 tego dekretu z 1950 r., uproszczone rozgraniczenie nieruchomoœci pole-
ga³o na „ustaleniu przebiegu linii granicznych i po³o¿enia punktów granicznych z utrwale-
niem ich na gruncie oraz na sporz¹dzeniu protoko³u granicznego”. Takie uproszczone roz-
graniczenie mog³o byæ dokonywane przez „w³adzê” (organ administracji pañstwowej), któ-
ra zarz¹dza³a nieruchomoœci¹ lub posiada³a zezwolenie na nabycie nieruchomoœci dla reali-
zacji narodowych planów gospodarczych. Dopuszczano równie¿ przeprowadzenie takiego
uproszczonego rozgraniczenia przez instytucjê lub jednostkê gospodarki uspo³ecznionej (po
uzyskaniu upowa¿nienia w³aœciwego ministra), jeœli posiada³a ona nieruchomoœæ we w³as-
nym zarz¹dzie lub uzyska³a zezwolenie na jej nabycie.
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Wszczêcie postêpowania rozgraniczeniowego odbywa³o siê w drodze potwierdzenia
przez organ administracji otrzymania, od instytucji dokonuj¹cej rozgraniczenia, zawiadomie-
nia o terminie przyst¹pienia do czynnoœci rozgraniczenia. Organ administracji nie wydawa³
decyzji o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego.

Wszystkie czynnoœci formalnoprawne oraz techniczne zwi¹zane z rozgraniczeniem
nieruchomoœci, zgodnie z art. 5 dekretu, wykonywa³ przeprowadzaj¹cy rozgraniczenie przy
pomocy geodety uprawnionego do wykonywania czynnoœci mierniczych. Do zadañ geo-
dety nale¿a³o okreœlenie przebiegu granic, utrwalenie ich znakami granicznymi oraz spo-
rz¹dzenie protoko³u granicznego. Protokó³ graniczny w tym postêpowaniu stanowi³ najwa¿-
niejszy dokument, gdy¿ w sytuacji, gdy ustalone granice uznano za bezsporne, protokó³
podpisany przez zainteresowanych zgodnie z art. 8 dekretu mia³ moc ugody s¹dowej.
Z tego te¿ powodu, na mocy art. 6 ust. 2 dekretu, ustalono ustawowych przedstawicieli dla
osób nieobecnych przy czynnoœciach rozgraniczenia, którymi byli w odniesieniu do nieruc-
homoœci w gminach – so³tys lub delegat wyznaczony przez prezydium gminnej rady narod-
owej, a w odniesieniu do nieruchomoœci w miastach – delegat wyznaczony przez prezy-
dium miejskiej rady narodowej. Protokó³ graniczny by³ podpisywany przez wszystkie
osoby bior¹ce udzia³ w postêpowaniu rozgraniczeniowym w terenie, po sporz¹dzeniu
opisu i szkicu przebiegu granic. W imieniu osób nieobecnych protokó³ graniczny podpisy-
wa³, okreœlony w dekrecie, przedstawiciel ustawowy.

W przypadku gdy wœród osób zainteresowanych wyst¹pi³y rozbie¿noœci zdañ co do
przebiegu linii granicznych, geodeta przeprowadzaj¹cy techniczne czynnoœci rozgranicze-
nia wyznacza³ po³o¿enie punktów granicznych wskazanych przez strony. Nastêpnie punkty
te utrwala³ na gruncie tymczasowo, dokonywa³ w protokole granicznym adnotacji doty-
cz¹cej spornej granicy oraz przekazywa³ sprawê do organu administracji, w celu przepro-
wadzenia rozgraniczenia nieruchomoœci z urzêdu, w trybie przepisów dekretu z 1946 r.
o rozgraniczeniu nieruchomoœci.

Podobnie jak w przypadku dekretu z 1946 r., równie¿ w omawianym akcie normatyw-
nym nie ustalono sk³adu dokumentacji stanowi¹cej wynik postêpowania rozgraniczenio-
wego. Z uwagi na bardzo uproszczony tryb tego postêpowania, geodeta ustalaj¹c granice
nieruchomoœci w du¿ej mierze opiera³ siê na stanie faktycznym ujawnionym w ewidencji
gruntów.

W sk³ad operatu przekazywanego od ewidencji w sk³adnicy geodezyjnej wchodzi³y:

— zawiadomienia o terminie i miejscu rozgraniczenia wraz ze zwrotnymi potwierd-
zeniami ich odbioru,

— badania ksi¹g wieczystych oraz wypisy z rejestru gruntów,
— odrysy z mapy ewidencyjnej (katastralnej),
— kopia protoko³u granicznego ze szkicem granicznym,
— obliczenie powierzchni dzia³ek, wykaz zmian gruntowych,
— wyrys z mapy ewidencyjnej z uwzglêdnieniem zmian,
— sprawozdanie techniczne.

Powy¿szy operat rozgraniczeniowy podlega³ przekazaniu do odpowiedniej pracowni
ewidencji gruntów w celu ujawnienia zmian. Równoczeœnie przygotowywano materia³y prze-
kazywane do Pañstwowego Biura Notarialnego, którym by³: orygina³ protoko³u granicznego,
odpis zmian gruntowych oraz wyrys ze zaktualizowanej mapy ewidencji gruntów. Protokó³
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z rozgraniczenia ujawniony w ksiêdze wieczystej rozgraniczanej nieruchomoœci posiada³
pe³n¹ moc dowodow¹, jako dokument przedstawiaj¹cy granice prawne nieruchomoœci.

4. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomoœci
na mocy przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 z póŸn. zm.), która wesz³a w ¿ycie 1 lipca 1989 r., uchyli³a przepisy dekretu z 1946
roku o rozgraniczeniu nieruchomoœci. Równoczeœnie w rozdziale 6 tej ustawy zosta³o szcze-
gó³owo unormowane zagadnienie rozgraniczania nieruchomoœci. Tryb postêpowania roz-
graniczeniowego w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym zosta³ szczegó³owo omówiony w lite-
raturze [1, 2, 4].

Podobnie jak omawiane wczeœniej dekrety, ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
równie¿ definiuje pojêcia rozgraniczenia. W myœl art. 29 tej ustawy „rozgraniczenie nieruch-
omoœci ma na celu ustalenie granic nieruchomoœci przez okreœlenie po³o¿enia punktów i li-
nii granicznych, utrwalenie punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporz¹dzenie
odpowiednich dokumentów”. Ustawa, podobnie jak dekrety, nie precyzuje dokumentów
powstaj¹cych w trakcie postêpowania, a stanowi¹cych podstawê wydania decyzji administ-
racyjnej koñcz¹cej postêpowanie.

Do czasu wejœcia z ¿ycie zarz¹dzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budowni-
ctwa oraz Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgra-
niczania nieruchomoœci (M.P. Nr 50, poz. 469), geodeci prowadz¹cy postêpowanie rozgrani-
czeniowe opierali siê na za³¹czniku nr 6 do Instrukcji technicznej O-3 Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Obecnie obowi¹zuj¹ przepisy rozporz¹dzenia Mini-
strów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomoœci (Dz.U. Nr 45, poz. 453),
które szczegó³owo okreœlaj¹ rodzaje dokumentów stanowi¹cych podstawê ustalania prze-
biegu granic, czynnoœci geodety uprawnionego wykonywanie w trakcie ustalania przebiegu
granic oraz sk³ad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomoœci.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zmiany organów administracji prowadz¹cych roz-
graniczenie, czyli w efekcie równie¿ wydaj¹cych decyzjê administracyjn¹ koñcz¹c¹ to postê-
powanie. Do dnia wejœcia w ¿ycie Prawa geodezyjnego i kartograficznego organem w³aœ-
ciwym by³ terenowy organ administracji pañstwowej stopnia podstawowego. Ale ju¿ nie-
ca³y rok póŸniej, a dok³adniej 27 maja 1990 r. rozstrzyganie w sprawach rozgraniczenia nie-
ruchomoœci przesz³o, na mocy z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ
i kompetencji okreœlonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy ad-
ministracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198), w gestiê re-
jonowych organów rz¹dowej administracji ogólnej. Kolejna zmiana zosta³a wprowadzona
21 lipca 1993 r. rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie okre-
œlenia zadañ i kompetencji z zakresu rz¹dowej administracji ogólnej i specjalnej, które mog¹
byæ przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem s³u¿¹cym do ich wy-
konywania, a tak¿e zasad i trybu przekazania (Dz.U. Nr 65, poz. 309 z póŸn. zm.). Od tego
momentu postêpowanie rozgraniczeniowe w gminach o statusie miasta mogli prowadziæ,
na podstawie porozumienia zawartego z kierownikiem urzêdu rejonowego, burmistrzowie
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lub prezydenci miast. Trzeba to równie¿ wspomnieæ o obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia 1996 r.
ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu dzia³ania niektórych miast oraz
o miejskich strefach us³ug publicznych (Dz.U. Nr 141, poz. 692 z póŸn. zm.). Na mocy prze-
pisów tej ustawy sprawy rozgraniczenia zosta³y przekazane jako zadania zlecone: gminom
o statusie miasta, wymienionym w za³¹czniku do ustawy lub specjalnie utworzonym miej-
skim strefom us³ug publicznych. Natomiast od 1 stycznia 1999 roku, na mocy art. 60 pkt 25
ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreœlaj¹cych kompetencje orga-
nów administracji publicznej – w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz.U. Nr 106, poz.
668), prowadzenie postêpowania rozgraniczeniowego nale¿y do zadañ w³asnych gminy.

5. Podsumowanie

Rozgraniczenie nieruchomoœci jest z³o¿onym procesem, w którym zasadnicz¹ rolê od-
grywa geodeta prowadz¹cy to postêpowanie. Tak by³o w przesz³oœci i tak jest obecnie. Od
wiedzy i fachowoœci geodety przeprowadzaj¹cego postêpowanie rozgraniczeniowe zale¿y
w du¿ej mierze poprawnoœæ dokumentów sk³adaj¹cych siê na operat geodezyjny przechowy-
wany w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Poniewa¿ granice nierucho-
moœci ustalone w którymkolwiek z omawianych postêpowañ rozgraniczeniowych s¹ gra-
nicami prawnymi nieruchomoœci, geodeta odtwarzaj¹cy je na gruncie powinien zastosowaæ
procedurê wznowienia znaków granicznych. Aby to jednak by³o mo¿liwe, musi on korzystaæ
z dokumentacji rozgraniczenia, która ró¿ni siê od siebie w zale¿noœci od daty przeprowadzo-
nego rozgraniczenia.
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