KARTA USŁUG

WYDZIAŁ
GEODEZJI

STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)
fax. (32) 415 87 36
I. TYTUŁ SPRAWY

WNIOSEK O 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. 2017r., 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 , poz.1034).
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale Geodezji pokój 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 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
W/w nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest dokonywane w sprawach :
 alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w
przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz
ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o
szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu
socjalnym,
 powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom















polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,
nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa
polskiego nabytego w ten sposób,
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin,
którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na
pobyt tolerowany, oraz w sprawach ochrony czasowej,
rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169,
poz. 1418, z późn. zm.),
w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 14;

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające
na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów
i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami
polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności
urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
io
wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek
o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne,
leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych
z
ochroną przyrody.

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, któ rych 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.

Data: 31.01.2018 r.
Data: 31.01.2018 r.

Opracował: Ewa Białuska
Zatwierdził: Piotr Blochel

