KARTA INFORMACYJNA NR GN-15

STAROSTWO POWIATOWE
Adres:

Tel.:
Fax.:

ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno
+48 (44) 741-49-00
+48 (44) 741-49-01
www.opocznopowiat.pl

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek, środa, czwartek
w godz. od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od 7:30 do 17:30
piątek w godzinach od 7.30 do 14.30

Wydanie: 5
Data wydania:

26.11.2019

Kasa:
w godz. od 8:30 do 14:30
w godz. od 8:00 do 16:30
w godz. od 8:30 do 13:30

Strona: 1/2

NAZWA USŁUGI

Przyjmowanie zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych oraz przyjmowanie materiałów i zbiorów danych do
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i ich weryfikacja
PODSTAWA PRAWNA
•

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z
2019r. poz. 725 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 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. 924)

•

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania
licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 434)

•

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1183)

WYMAGANE DOKUMENTY
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych GN-15A

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Dokumentacja geodezyjna lub kartograficzna oraz zbiory nowych, zmodyfikowanych lub
zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informatycznego baz danych.art. 12a Ustawa z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z
późn. zm.)

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku W-GN-15 wraz z wymaganymi dokumentami w wersji papierowej dostępny w Biurze
Podawczym ul. Kwiatowa 1a Sektor A, w pokoju nr 7 Sektor C lub do pobrania ze strony internetowej
Starostwa: www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe, budynek ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, parter, Biuro Podawcze Sektor A
Starostwo Powiatowe, budynek ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, pokój nr 7 Sektor C - PODGiK

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Sektor C, Kierownik PODGiK
Danuta Karkowska pokój nr 14 tel. (44)741-49-97, Podinspektor Anna Baran pokój nr 10
tel. (44)741-49-71, Podinspektor Roman Siwek pokój nr 5 tel. (44)741-49-67, Geodeta Ewa Cichawa
pokój nr 7 tel. (44)741-49-69, Geodeta Edyta Kowalczyk pokój nr 11 tel. (44)741-49-72,Podinspektor
Katarzyna Kmita-Melka pokój 12 tel. (44)741-49-74, Podinspektor Izabela Puchała pokój nr 13 tel.
(44)741-49-75

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Weryfikację przekazanych materiałów przeprowadza się niezwłocznie, zgodnie z art. 12 b,
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 725 z późn. zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pozytywny wynik weryfikacji materiałów powstałych w wyniku wykonania prac odnotowany w
protokole weryfikacji stanowi podstawę włączenia materiałów do państwowego zasobu geodezyjne i
kartograficznego.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca w terminie 14 dni ma prawo się do nich
ustosunkować na piśnie.
W przypadku odmowy przyjęcia do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych
przez wykonawcę wydaje się decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjne i kartograficznego zbiorów danych lub innych notatek sporządzonych przez wykonawcę

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej przez organ (w przypadku, gdy nie zostaną
uwzględnione uwagi, o których mowa wyżej) do Łódzkjego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego. Łódź ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.

Data utworzenia: 22.11.2019r.
Data ostatniej aktualizacji: 25.11.2019r.
Data zatwierdzenia: 26.11.2019r.

Opracował: Geodeta
Edyta Kowalczyk

Sprawdził: Dyrektor Wydziału
Agnieszka Karlińska

Zatwierdził Starosta
Marcin Baranowski

