KARTA INFORMACYJNA NR GN-21

STAROSTWO POWIATOWE
Adres:

tel/fax.:

ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno
+48 (44) 741-49-00/01
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: 2
Data wydania:

18.05.2020

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

Strona: 1/2

NAZWA USŁUGI

Dostęp do e-Usługi: przeglądania danych RCiWN, zamówienia zbioru danych
RCiWN, generowanie Licencji i wydania zbioru danych RCiWN, potwierdzenie
istnienia określonych osób lub instytucji w bazie EGiB, generowanie
dokumentu wraz z płatnością elektroniczną
PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 346 z póz. zm.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2247)
3) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 w sprawie zakresu i warunków
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1969)
4) Ustawa z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r.
poz. 162 ze zm.)
5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze
zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Opłaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 434).
7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 393).
8) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 177
ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie e-Usługi potwierdzającej istnienie określonej osoby lub instytucji w bazie
danych EGiB (GN-21K)
Wniosek o udostępnienie e-Usługi przeglądania danych z bazy RCiWN, zamówienia zbioru danych z
bazy RCiWN, generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN, generowania dokumentu opłaty
wraz z płatnością elektroniczną (GN-21R)

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o e-Usługę.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druki Wniosku GN-21K- Wniosek o udostępnienie e-Usługi potwierdzającej istnienie określonej osoby
lub instytucji w bazie danych EGiB, Wniosek GN-21R- Wniosek o udostępnienie e-Usługi przeglądania
danych z bazy RCiWN, zamówienia zbioru danych z bazy RCiWN, generowania Licencji i wydania zbioru
danych RCiWN, generowania dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną, w wersji papierowej
dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Kwiatowa 1a, Segment C pokój nr 113 (I piętro) lub do
pobrania na stronie internetowej Starostwa: www.opocznopowiat.pl w zakładce: Załatw sprawę oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.opocznopowiat.pl oraz za pomocą Geoportalu Powiatu
Opoczyńskiego.

OPŁATY
Dostęp do e-Usługi jest bezpłatny natomiast w przypadku pobierania materiałów zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z bazy danych ewidencji gruntów i budynków wysokość opłaty ustalona jest na
podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 276 ze zm.)– tabela 9, tabela 10, tabela 11, tabela 12.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe, budynek ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, parter, Biuro Podawcze
lub Segment C w pokoju 113 (I piętro)
Drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP i Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Segment C pokoju 113 tel. (44)
741-49-00 wew. 113 lub (44) 741-49-60, 741-49-61

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z przepisami określonymi w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Spisanie umowy przyznanie loginu i hasła.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Czynności materialno-techniczna, nie służy odwołanie. Odwołania 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 2020 r.
poz. 276 ze zm.) Organem odwoławczym jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego

UWAGI
1) e-Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB skierowana jest przede
wszystkim do Komorników i pozwala ustalić czy dany podmiot figuruje w ewidencji gruntów i budynków
bez wizyty w siedzibie Starostwa. Dostęp do e-Usługi jest możliwy po wcześniejszym złożeniu wniosku
GN-21K i spisaniu umowy.
2) e-Usługa przeglądania danych bazy RCiWN, zamówienia zbioru danych z bazy RCiWN, generowania
licencji i wydania zbioru danych RCiWN, generowania dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczna
skierowana jest przede wszystkim do Rzeczoznawców Majątkowych, pozwala wyszukać transakcje
w oparciu o złożone kryteria bez wizyty w siedzibie Starostwa. Dostęp do e-Usługi jest możliwy po
wcześniejszym złożeniu wniosku GN-21R i spisaniu umowy.
Data utworzenia: 18.05.2020
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2020
Data zatwierdzenia: 20.05.2020

Opracował: Inspektor
Marta Kaczmarek

Sprawdził: Dyrektor Wydziału
Agnieszka Karlińska

Zatwierdził Starosta
Marcin Baranowski

