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KARTA INFORMACYJNA NR G.0143.14.1.2012 

 

 

NAZWA SPRAWY: 

 

Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki 

wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010  r. Nr 193, poz. 1287 z 

późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie 

określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i 

trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz. 493 ) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie 

zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 

zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, 

poz. 837 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 

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

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

- Zarządzenie Starosty Węgrowskiego nr 12/2003 z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie określenia wysokości 
cen umownych za niektóre czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego . 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Zgłoszenie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego przez jednostkę wykonującą prace 

geodezyjno-kartograficzne. W przypadku, gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy 

dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

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 wyrysów i 

wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.04.37.333) oraz zarządzenia nr 12/2003 Starosty Węgrowskiego z 

dnia 21lipca 2003 r. w sprawie określenia wysokości cen umownych za niektóre czynności związane z 

obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Płatne na konto Starostwo Powiatowe 

Węgrowie nr rachunku 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  
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TERMIN ODPOWIEDZI: 

Do 10 dni roboczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 16 

lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie 

tych baz. (Dz.U. z 2001 r. Nr78, poz.837 ) 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Brak trybu odwoławczego. 

 

UWAGI: 

Brak uwag. 

 

PLIKI DO POBRANIA: 

1. Wniosek 
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