KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
PLAC STEFANA OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300, (centrala)
fax. (32) 415 87 36
I. TYTUŁ SPRAWY

WYDZIAŁ
GEODEZJI
1

UDOSTĘPNIENIE KOPII DOKUMENTÓW
UZASADNIAJĄCYCH WPISY DO BAZY DANYCH OPERATU EWIDENCYJNEGO
INNYCH NIŻ MATERIAŁY ZASOBU
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 24 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
j.t. Dz. U. 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).
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044
z późn. zm.).
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale Geodezji pokój 203, 208
Sprawę załatwia – Wydział Geodezji; tel. 32 45 97 356, 32 45 97 354; 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.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych
operatu ewidencyjnego innych niż materiały zasobu.
VI. OPŁATY

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł za poświadczenie od każdej pełnej lub
zaczętej stronicy zgodnie z cz. II pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.). Wyjątki od odpłatności
określone są w ww. ustawie.
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 załączonego wzoru.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega odwołaniu.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane właścicieli lub
innych podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty, oraz
wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, 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 udostępniany zbiór danych lub wypis;
3)innych podmiotów niż wymienione w pkt 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/KORESPONDENCJA_Z_ZAKRESU_DZIALAL
NOSCI_WYDZIALU_GEODEZJI.html
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