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I. TYTUŁ SPRAWY  
ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJ NYCH 

LUB KARTOGRAFICZNYCH  
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.); 

� Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.); 

� Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 914) 

III. GDZIE ZAŁATWI Ć SPRAWĘ 
Zawiadomienie wraz z operatem technicznym należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub 
w Wydziale Geodezji pokój 203 
Sprawę załatwia – Wydział Geodezji; tel. 32 45 97 356, 32 45 97 359; 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 po wpłynięciu wniosku, nie dłużej jednak niż w terminie 2 miesięcy. 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY  

Zawiadomienie zgłoszonych prac geodezyjnych zgodne ze wzorem określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

VI.  OPŁATY  
Brak 

VII. DRUKI WNIOSKÓW  
Wg załączonego wzoru. 

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY  
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów 
przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawca ma 
prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu weryfikacji, ustosunkować się na 
piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ nie uwzględni stanowiska wykonawcy, 
wydaje wówczas decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia dokumentacji do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Od tej decyzji przysługuje wykonawcy prac odwołanie do Wojewódzkiej Inspekcji 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.  

IX. INFORMACJE DODATKOWE  
Organ po uzyskaniu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych 
przeprowadza weryfikację złożonej dokumentacji, a jej wynik zostaje określony w 



protokole weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 

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/PRACE_GEODEZYJNE_I_KARTOGRAFICZNE.html 

 
Data: 31.01.2018r. Opracowała: Barbara Fojcik 
Data: 17.10.2018 Opracowała: Barbara Fojcik 
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