
Racibórz, 22.04.2020 r. 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI 
 
 Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz. U.            

z 2020 r. poz. 697) Starostwo Powiatowe w Raciborzu podaje do wiadomości informację                  

o ograniczeniach w sposobie realizacji zadań publicznych w zakresie Wydziału Geodezji.  

 
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-COV-2 

powodującego chorobę COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. wyłączono możliwość bezpośredniej 

obsługi klientów oraz załatwiania spraw przez klientów osobiście               w siedzibie 

Starostwa. Zadania realizowane są wg poniższych procedur. 

 

Sekretariat 
Zasady działania Sekretariatu Wydziału Geodezji zostały nie zmienione. Korespondencyjnie 

załatwiane są  wszelkie sprawy (poczta, e-mail, EPUaP). Ponadto istnieje możliwość złożenia 

pism lub wniosków wraz z kompletem załączników (jeśli są wymagane) w skrzynce oddawczej 

przy wejściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe                       

w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. 

 

Kontakt telefoniczny lub mailowy: 

- tel.: 32 45 97 356 

- e-mail : geodezja@powiatarciborski.pl 

 

Wydanie wypisów i wyrysów z map, kopii dokumentów z zasobu geodezyjnego 
Wnioski są przyjmowane drogą pocztową, elektroniczną (platforma EPUAP lub mail, o ile 

klient dysponuje elektronicznym podpisem kwalifikowanym), bądź zostawiane przez klientów                 

w skrzynce pozostawionej przy głównym wejściu. Czas realizacji wniosków od chwili, kiedy trafi 

na biurko pracownika, to 2-3 dni robocze. 

Klienci mogą pobierać wnioski drogą elektroniczną, formularze są ogólnopolskie, co ułatwia 

proces pobierania wniosków. Dopuszczalne jest wysłanie na adres mailowy klienta lub, gdy klient 

nie ma dostępu do internetu, na adres domowy w formie papierowej. 

Dokumenty wysyłamy pocztą, ewentualnie drogą elektroniczną (jeśli klient zamówił dokumenty 

w formie plików) po uprzednim opłaceniu udostępnionego wcześniej Dokumentu Obliczenia 

Opłaty. 

 

Kontakt: 

Tel. 32 459 7350 

e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl 

 

Przygotowanie zgłoszeń prac geodezyjnych 
Zgłoszenia na platformie geoportal2 są obsługiwane w całości elektronicznie. Dokumenty 

generowane w formie papierowej są skanowane i udostępniane geodecie w portalu. 

Zgłoszenia w formie papierowej są przyjmowane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną                   

lub składane są do skrzynki podawczej. Po realizacji zostają przekazane geodecie mailowo 

mailto:geodezja@powiatarciborski.pl


dokumenty do weryfikacji. Odbiór odbywa się również pocztą tradycyjną lub elektroniczną                

po uprzednim opłaceniu udostępnionego wcześniej Dokumentu Obliczenia Opłaty. 

 

Kontakt w sprawie zgłoszeń prac geodezyjnych: 

Tel. 32 459 7352 

e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl 

 

Ewidencja gruntów i budynków 

 
Wydawanie zaświadczeń – wnioski (pobierane ze strony BIP) wpływają do urzędu pocztą 

(mailową lub tradycyjną) lub składane są do skrzynki podawczej, a po sporządzeniu  

zaświadczenia są odsyłane na podany we wniosku adres. 

Umowy dzierżawy – zgłoszenie zmian danych (pobierane ze strony BIP) wraz z umową dzierżawy 

wpływa do urzędu pocztą lub jest składane do skrzynki podawczej, a po zweryfikowaniu odsyłane 

jest pocztą potwierdzone zgłoszenie zmian. 

Wszelkie pytania i wątpliwości na bieżąco wyjaśniane są telefonicznie. 

 

Kontakt w sprawach ewidencji gruntów i budynków: 

Tel. 32 459 7354 

 

Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych                 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

  
Przekazywanie dokumentacji geodezyjnej do weryfikacji jest możliwe pocztą lub do skrzynki 

podawczej przy BOK. 

Protokół z weryfikacji uwzględniający wszelkie ewentualne usterki, uwagi , nieprawidłowości.  

jest przesyłany na e-maila , bądź wysyłany  pocztą  do wykonawcy pracy geodezyjnej                

wraz z dokumentacją do poprawy. 

Po korekcie wykonawca przekazuje ponownie operat do Starostwa w sposób ustalony - do 

wyznaczonego pojemnika przy BOK lub pocztą tradycyjną.Jeżeli wynik weryfikacji jest 

pozytywny /bez uwag/ - operat taki jest przyjmowany do zasobu geodezyjnego. 

 

Kontakt: 

Tel. 32 459 7359 

 

Narada Koordynacyjna 

 
Obecnie przewidziana jest możliwość złożenia wniosku o uzgodnienie propozycji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu w urnie umiejscowionej przy głównym wejściu do 

budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub przesłanie ich za pośrednictwem poczty. 

Wniosek dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego.  

Przed naradą koordynacyjną wnioskodawca otrzyma drogą elektroniczną Dokument Obliczenia 

Opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci na podstawie którego należy wnieść opłatę 

i zwrotnie na adres a-mailowy przesłać dowód wniesienia opłaty. O terminie narady 



koordynacyjnej wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną po otrzymaniu 

dowodu wniesienia opłaty. 

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem mapowym z projektem przesłany 

będzie drogą pocztową na adres wnioskodawcy. 

 

Kontakt w sprawie narady koordynacyjnej:  

tel. 32 45 97 352 

a-mail: mogilska.agnieszka@powiatraciborski.pl 

 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, scalenia i wymiany 

 
Wszelkie wnioski w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz scalenia i wymiany 

gruntów są realizowane za pośrednictwem przesyłek pocztowych. 

Realizacja zadań w zakresie scaleń gruntów odbywa się poprzez korespondencję pocztową, 

mailową, wszelkie bieżące sprawy są również omawiane telefonicznie.  Prace odbywają się jak 

dotychczas bez zakłóceń.  

Wyjątek stanowi brak możliwości przeprowadzenia zebrań ogólnych z uczestnikami scalenia, 

jednakże na ten moment prace są realizowane zgodnie z harmonogramem.  

 

Kontakt: 

Tel. 32 459 7369 
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