KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU

WYDZIAŁ
GEODEZJI

47-400 RACIBÓRZ
PLAC STEFANA OKRZEI 4
6
tel. (32) 45 97 300, (centrala)
fax. (32) 415 87 36
I. TYTUŁ SPRAWY
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO
ORAZ
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
II. PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.
2101 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania
licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r.,poz. 917 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1183),
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale Geodezji pokój 203
Sprawę załatwia – Wydział Geodezji; tel. 32 45 97 356, 32 45 97 350; fax 32 45 97 360
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15:30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku
V. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca
2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, przy czym:
I. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – formularz EGiB,
II. Wniosek o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – formularz P
oraz:
 P1 przy udostępnianiu zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków,
 P2 przy udostępnianiu rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie
bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 P3 przy udostępnianiu mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej,
 P4 przy udostępnianiu rejestru cen i wartości nieruchomości,
 P5 przy udostępnianiu zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 P6 przy udostępnianiu zbiorów danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
 P7 przy udostępnianiu zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych, o których mowa w art.4
ust 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500),
 P8 przy udostępnianiu innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. mapy
topograficznej, sytuacyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, ortofotomapy, dokumentów wchodzących w
skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-7)
W przypadku działania przez pełnomocnika winien on dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie
poświadczoną kopię) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (tylko w przypadku
zamawiania danych zawierających dane podmiotowe ewidencji gruntów i budynków)
VI. OPŁATY

Opłata obliczana jest na podstawie tabeli nr 16 lp. 3 i 4 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Wysokość opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego pokój nr 1 (parter) lub dokonywać wpłat
bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu
nr 80 1560 1140 2227 7506 3000 0003.
Nie pobiera się opłaty za:
1) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym:
- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
- uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573),
b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
- jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego
porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz
z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321);
2) udostępnianie danych na podstawie:
a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej,
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne;
3) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej
bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu
przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1.4.
4) wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
a) prokuratury;
b) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
c) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
d) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich
działaniami mającymi na celu:
 ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w
księdze wieczystej,
 przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
 przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
W przypadku pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie pokój nr 2 (parter) lub dokonać wpłaty bezpośrednio na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 z dopiskiem „ opłata
skarbowa
za
pełnomocnictwo
do
wniosku
dot.
……………………………………………………………………”.
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Wg załączonych wzorów.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
Zgodnie z art. 40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku sporu dotyczącego wysokości
należnej opłaty, Starosta wydaje decyzję administracyjną. Organem odwoławczym jest Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta udostępnia dane ewidencji
gruntów i budynków zawierające dane właścicieli (lub innych osób ujawnionych w operacie ewidencyjnym)
oraz wydaje wypisy zawierające takie na żądanie:
1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami,
których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej,
realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania
publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy dany zbiór lub wypis;
3. operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903 i 1250);
4. innych podmiotów niż wymienione w okt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w
Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
starosta@powiatraciborski.pl
W
sprawach
związanych
z
Państwa
danymi
osobowymi
proszę
kontaktować
się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w
Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/UDOSTEPNIANIE_DANYCH_PZGIK_NA_W
NIOSEK.html
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Opracował: Przemysław Wilczyński
Modyfikowała: Barbara Fojcik
Zatwierdził: Piotr Blochel

