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KARTA INFORMACYJNA NR G.0143.13.1.2012 

 

 

NAZWA SPRAWY: 

Wydawanie wypisów i wyrysów  z operatu ewidencji gruntów i budynków 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

Art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.           

z 2010 r. Nr 193,  poz. 1287 ze zm.) 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za 

czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i 

wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych  

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

 

Opłaty za wydawanie wypisów i  wyrysów  z ewidencji gruntów i budynków są naliczane na 

podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat 

za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie 

wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). 

Opłaty wynoszą: 

1. Wykonanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych: 

-  za pierwszą działkę, budynek, lokal - 12,00 zł 

-  za każdą następną działkę, budynek, lokal na tym samym dokumencie - 6,00 zł 

2.  Wykonanie wypisu o niepełnej treści do celów innych niż prawne 3,60 zł za każdą działkę 

3.  Wykonanie wypisu i wyrysu do celów prawnych: 

-  za pierwszą działkę, budynek, lokal - 120,00 zł  

-   za każdą następną działkę, budynek, lokal  na tym samym dokumencie - 12,00 zł 

 

Opłatę należy uiścić po otrzymaniu faktury gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

czynnej: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.45, piątek w godz. 8.00-13.45 lub 

przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Węgrowie  w Powiatowym Banku  Spółdzielczym w 

Węgrowie 20 9236 0008 0000 0198 2000 0020. 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

telefon (25) 792 22 23 

Czas pracy: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki 8.00-17.00, środy-czwartki 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5, pokój 32. 

Punkt obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Łochów, Al. Pokoju 75, pokój 201. 

 

 

http://www.powiatwegrowski.pl/
mailto:starosta@powiatwegrowski.pl


TERMIN ODPOWIEDZI: 

 

1. Wypisy wykonywane są i wydawane w dniu zamówienia. 

2. Wyrysy wydawane są w terminie 14 dni. 

Jednocześnie okres ten może się wydłużyć do 30 dni, jeżeli przed wydaniem dokumentu niezbędne 

będzie dokonanie aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dostarczonych 

przez Wnioskodawcę dokumentów, np. postanowienia o nabyciu spadku itp. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

 

Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym 

 

UWAGI: 

 

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać: 

-  imię, nazwisko i adres zamieszkania Wnioskodawcy, 

-  ilość egzemplarzy w jakiej ma być sporządzony wypis, 

-  nazwę jednostki ewidencyjnej, dla której ma być sporządzony wypis (gmina),  

- nazwę obrębu (wsi)  i nr działki ewidencyjnej, 

- cel jakiemu ma służyć wydany dokument, 

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, jeśli Odbiorcą wypisu lub wyrysu nie będzie 

Wnioskodawca, 

- podpis Wnioskodawcy. 

 

PLIKI DO POBRANIA: 

 

Wniosek 

http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W13_01.xls

