KARTA INFORMACYJNA NR GN-13

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

Udostępnianie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny
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 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 i kartograficznego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1183)

WYMAGANE DOKUMENTY
•

P- Wniosek o udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -GN-13P

•

P3-Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy
zasadniczej-GN-13P3

•

P5-Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT- GN-13P5

•

P6-Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG -GN-13P6

•

P7-Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 GN-13P7

•

P8-Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów –GN-13P8

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku W-GN-13 wraz z wymaganymi dokumentami w wersji papierowej dostępny w Biurze
Podawczym ul. Kwiatowa 1a Sektor A w pokoju nr 9 Sektor C lub do pobrania ze strony internetowej
Starostwa: www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta

OPŁATY
Zgodnie z zasadami wynikającymi z Załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm)
Opłaty za Udostępnianie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny należy dokonać w kasie Starostwa, przelewem na konto na podstawie Dokumentu
Obliczenia Opłaty lub płatnością elektroniczną przez GEOPORTAL.

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, parter pok. nr 9 sektor C
Drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP, e-usługa, Geoportal Powiatu opoczyńskiego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
pokój nr 7,9 Tel: (44) 741-49-69, (44) 741-49-70

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie według kolejności składanych wniosków . Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14.06.1960r
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późń. zm. ) Kodeksu postępowania administracyjnego tutejszy organ
zobowiązany jest załatwić sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu jednego miesiąca,
a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w przeciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Na czynności materialno-techniczna nie służy odwołanie. Odwołanie od decyzji służy tylko od
wielkości naliczanej opłaty za udostępnione dane i materiały w przypadku zaistniałego sporu zgodnie
z art. 40f, ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm). Organem odwoławczym jest Łódzki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

UWAGI
Brak
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

