
Załącznik nr 7 

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 Powiat …………………………        Jednostka ewidencyjna ……………………………       Obręb ewidencyjny …………………………………… 
 

 

 

Lp. Numer działek 

ewidencyjnych, 
do których 

należy ustalona 

granica 

Podmioty 

uprawnione do 
udziału w 

czynnościach 

Nr księgi wieczystej 

lub oznaczenie 
innego 

dokumentu 

określającego stan 
prawny działek 

wymienionych w 

kolumnie 2 

Osoby uprawnione 

biorące udział w 
czynnościach ustalenia 

przebiegu granicy lub 

osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu 

wymienionego w kol. 3 

Data ustalenia 

przebiegu 
granicy 

Sposób 

ustalenia 
przebiegu 

granicy 

Numer szkicu 

granicznego 
 

Oświadczenie: 

My, niżej podpisani, 
oświadczamy, 

że granica między działkami 

wymienionymi w kolumnie 2, 
przedstawiona na szkicu 

polowym stanowiącym 

integralną część niniejszego 

protokołu, została ustalona wg 

naszych zgodnych wskazań. 

Inne oświadczenia 

osób biorących 
udział 

w czynnościach 

ustalenia 
przebiegu 

granicy 

Adnotacje 

geodety uprawnionego 
i jego podpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

3 Jan Kowalski KW Nr ….. Jan Kowalski 

rrrr-mm-dd 

Na podstawie 

zgodnych 
wskazań 

właścicieli 

nieruchomości 
1 

Podpisy osób uczestniczących 

w czynnościach ustalenia 
przebiegu granicy 

 Pełnomocnictwo 

udzielone Janowi 
Kamińskiemu przez 

Jana Nowaka stanowi 

załącznik nr …do 
protokołu 

podpis geodety 

uprawnionego 
 

 

 

4 Jan Nowak Akt własności ziemi 
Nr … 

Z dnia ……….. 

Jan Kamiński 
uprawniony do 

reprezentacji na 

podstawie 
pełnomocnictwa lub 

przepisów odrębnych  

2 

3 Jan Kowalski KW Nr …. Jan Kowalski 

rrrr-mm-dd 

Na podstawie 

ostatniego 

spokojnego 
stanu 

posiadania na 

gruncie 

1 

 Ustaloną granicę 

akceptujemy bez 

zastrzeżeń 
podpisy 

 

 

Marek Wiśniewski nie 

brał udziału 

w czynnościach 
ustalenia granic 

podpis geodety 

uprawnionego 
 

 

 

22 Marek 

Wiśniewski 

oraz Maria 
Wiśniewska 

KW Nr …. Maria Wiśniewska 

3 

4 Jan Nowak Akt własności ziemi 

Nr … 

z dnia ……. 

Jan Kamiński 

uprawniony do 

reprezentacji na 
podstawie 

pełnomocnictwa lub 

przepisów odrębnych 

rrrr-mm-dd 

Na podstawie 

analizy map 

jednostkowych 
PZGiK oraz 

orzeczeń 

sądowych 1 

 

 

 
 

 

 

Ustaloną granicę 

akceptujemy bez 

zastrzeżeń 
podpisy 

 

 

Opis 

przeprowadzonej 

analizy przedstawia 
załącznik nr … do 

protokołu podpis 

geodety uprawnionego 
 

 

 

5 Jan Wójcik Grunt o 
nieuregulowanym 

stanie prawnym 

Jan Wójcik 

rrrr-mm-dd 

Ustalonej granicy 
nie akceptuję 

podpis 

 
 


