
 

 

STAROSTWO POWIATOWE 
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

 
tel. 055 247 36 68 , fax. 055 247 36 70 

www.nowydworgdanski.pl  ;  http://bip.nowydworgdanski.pl 

KARTA USŁUG NR GK/01 
 

WYDZIAŁ GEODEZJI, 
KARTOGRAFII i KATASTRU 

 
 

Nazwa usługi: 
UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIA LICENCJI 
ORAZ DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁAT DLA POTRZEB WŁASNYCH I ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

I. Podstawa prawna: 
1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 725 ze zm.) 
 

     2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu    
         prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
     3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
     4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w  
         sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji  
         oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 
 

II. Wymagane dokumenty: 
Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący 
załącznik nr 3 do rozporządzenia o którym mowa w punkcie I.3. 
Formularz wniosku można pobrać: 

1) w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 
28 B w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  oraz w  Ewidencja 
Gruntów i Budynków 

2) ze strony internetowej: 
a) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – starostwo@nowydworgdanski.pl 

           b)Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim - poprzez zakładki – Menu  
              tematyczne – Jak załatwić sprawę w Starostwie – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

b) formularz dostępny jest w formie aktywnego odnośnika: 
- wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

III. Opłaty : 
Opłaty naliczane są na podstawie art. 40b ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie I.1. Szczegółowe zasady obliczenia wysokości 
opłaty zawarte są w załączniku do tej ustawy. 
Opłaty za udostępnione materiały zasobu należy wpłacić na  konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim nr 
konta:80116022020000000486642350 Bank Millennium. 
Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie podlega opłacie skarbowej 
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, podlega przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański nr konta 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010. 
 

IV. Terminy załatwienia sprawy: 
Udostępnianie materiałów zasobu na wniosek odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu 
wniesienia opłaty. 

V. Miejsce składania wniosków: 
Wniosek można złożyć: 

1. bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Warszawska 28B 
2. przesłać pocztą tradycyjną 

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek –  7.30 – 15.30 
środa -   7.30 – 16.30 

     piątek  -  7.30 – 14.30 
        



VI. Tryb odwoławczy : W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej 
opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzje administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod 
warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. 

VII. Uwagi: 
Ostatnia aktualizacja 18.03.2021 r. 

 


