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Nazwa usługi:
AKTUALIZACJA OPERATU EWIDENCYJNEGO

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 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, zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków,
 dokument określający zmiany danych ewidencyjnych stanowiący podstawę aktualizacji
operatu ewidencji gruntów i budynków, tj. prawomocne orzeczenie właściwego Sądu,
prawomocna decyzja oraz inny dokument geodezyjny i kartograficzny niezbędny do
wprowadzenia zmian, ksero dowodu osobistego, odpis aktu małżeństwa w przypadku
zmiany nazwiska.
OPŁATY:
Opłata skarbowa:
1. dokonanie czynności urzędowej – wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000,
z późn. zm.) w wysokości 10 zł.
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej 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.
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).
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

STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46
tel. 85 833 26 16, faks 85 833 26 12
http:/www.powiatbielski.pl
KARTA USŁUGI NR: PO-4.1/Z-2/GK-19
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU (GK)

STRONA
2/3

ZMIANA
7

Nazwa usługi:
AKTUALIZACJA OPERATU EWIDENCYJNEGO

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne aktualizacji operatu
ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych
w trybie czynności materialno-technicznych zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1,
 zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 2 i ust. 2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w drodze
decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy skomplikowanej
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania.
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
■ dla obszaru miasta Bielsk Podlaski oraz gmin Bielsk Podlaski, Boćki, Orla Wyszki
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
parter, pokój nr 114, tel. 85 833 11 28, e-mail: a.hryniewicka@starostwo.pl
parter, pokój nr 115, tel. 85 833 11 41, e-mail: a.wawulska@starostwo.pl
parter, pokój nr 115, tel. 85 833 11 41, e-mail: k.stepaniuk@starostwo.pl
■ 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 109)
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.
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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 wprowadzenie zmiany w trybie czynności materialno-technicznych
przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku;
2. od decyzji administracyjnej odwołanie do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem
Starosty Bielskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
UWAGI:
1. Właściciele/władający nieruchomością są obowiązani zgłaszać zmiany danych objętych
ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od daty powstania zmian;
2. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych składa właściciel/władający lub jego
pełnomocnik, który powinien przedłożyć pełnomocnictwo do występowania przed
organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w sprawie, której zgłoszenie
zmiany dotyczy;
3. Do wniosku należy załączyć oryginalne dokumenty lub odpisy urzędowo poświadczone
przez organ, który dokumenty wydał bądź przez notariusza albo przez występującego
w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem
patentowym lub doradcą podatkowym.
ZAŁĄCZNIKI:
PO-4.1/Z-2/GK-19/F1 Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
(Formularz ZD)
CEL:
100% spraw załatwionych w terminie

