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KARTA USŁUGI NR: PO-4.1/Z-2/GK-16
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU (GK)
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7

Nazwa usługi:
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W OPERACIE EWIDENCYJNYM

PODSTAWA PRAWNA:
 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 725, z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781),
 ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1472, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000,
z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
(Formularz EGiB)
Wzór wniosku został określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia 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 2019 r. poz. 434).
Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – dowód uiszczenia opłaty
za sporządzenie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
OPŁATY:
1. opłata za udostępnienie danych – pobierana zgodnie z Tabelą 11 załącznika do ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu
w organie administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) w wysokości 17 zł;
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3. opłacie skarbowej nie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych
w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm);
4. dokonanie czynności urzędowej nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty,
którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia 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.
Opłaty za udostępnienie danych należy dokonywać gotówką w kasie Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 lub przelewem na wskazany w Dokumencie
Obliczenia Opłaty rachunek bankowy Starostwa.
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nr 68 8063 0001
0070 0706 5699 0102
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od trybu i wynosi:
 wydanie informacji w formie określonej w art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, w trybie czynności materialno-technicznych –
niezwłocznie
 w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40f ust. 1 – nie później niż w ciągu
1 miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Geodezji i Katastru
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4
parter, pokój nr 113,
tel. 85 833 11 27, e-mail: i.kaliszewicz@starostwo.pl m. Bielsk Podlaski
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parter, pokój nr 114,
tel. 85 833 11 28, e-mail: a.hryniewicka@starostwo.pl gm. Boćki, gm. Orla, gm. Wyszki
parter, pokój nr 115,
tel. 85 833 11 41, e-mail: a.wawulska@starostwo.pl gm. Bielsk Podlaski
e-mail: k.stepaniuk@starostwo.pl gm. Bielsk Podlaski
dla obszaru miasta Brańsk oraz gmin Brańsk i Rudka
Wydział Geodezji i Katastru Biuro w Brańsku
17-120 Brańsk, ul. Rynek 8
parter, pokój nr 5
tel. 85 737 56 52, e-mail: m.poplawska@starostwo.pl
e-mail: b.falkowska@starostwo.pl
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46, parter) lub
odpowiednio w Wydziale Geodezji i Katastru w Bielsku Podlaskim (ul. 11 Listopada 4, parter,
pokój nr 113, 114, 115) albo w Biurze w Brańsku (ul. Rynek 8, parter, pokój nr 5).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek - piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
1. na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) na
czynności materialno-techniczne przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku;
2. od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Podlaskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za
pośrednictwem Starosty Bielskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia
decyzji stronie.
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UWAGI:
Wydawanie dokumentów zawierających dane osobowe podlega ograniczeniom na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.). Uzyskanie dokumentu zawierającego dane osobowe przez
podmioty nie będące właścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości wymaga
wykazania interesu prawnego poprzez wskazanie przepisu prawa materialnego
upoważniającego wnioskodawcę do uzyskania lub zobowiązującego organ do wydania
żądanego dokumentu. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza
oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnictwa.
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
(Formularz EGiB)
CEL:
100% spraw załatwionych w terminie

