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KARTA USŁUG NR GK/03 
 

WYDZIAŁ GEODEZJI, 
KARTOGRAFII I KATASTRU 

 
 

Nazwa usługi: 
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

WYKONAWCOM PRAC GEODEZYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA 
PRZYJMOWANIE OPERATÓW TECHNICZNYCH I UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH 
I. Podstawa prawna: 

     1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 725 ze zm.) 
     2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
     3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów   
         technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i  
         przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
    4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących  
        zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadamiania o wykonywaniu tych prac oraz przekazywania ich 
        wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,§1, pkt 1), 2) 
    5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu  
        prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
    6. 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 
    7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu trybu uwierzytelniania 
        przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych,  
        sądowych lub czynności cywilno-prawnych. 

 

II. Wymagane dokumenty: 
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 
2. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych 
3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych 
4. Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych oraz operat pomiarowy. 

Formularze druków można pobrać: 
1. w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 B  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
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 
c) Formularze są dostępne w formie aktywnych nośników: 

- zgłoszenie pracy geodezyjnej 
- zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych 
- wniosek o uwierzytelnienie dokumentów 



III. Opłaty: 
Opłaty naliczane są na podstawie art. 40b ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie I.1. Szczegółowe zasady obliczania wysokości 
opłaty zawarte są w załączniku do tej ustawy. 
Opłaty za udostępnione materiały zasobu o uwierzytelnianie dokumentów należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w 
Nowym Dworze Gdańskim  nr  konta 80116022020000000486642350 Bank Millennium. 

 
Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie podlega opłacie skarbowej (art. 3 ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o 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. Miejsce składania wniosków, zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych 
należących do zakresu baz danych, operatów technicznych oraz dokumentów do uwierzytelniania 
Wymagane dokumenty można: 

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 

V. Terminy załatwienia sprawy : 
1. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z 

wykonawca listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie 
za opłatą 

2. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych następuje niezwłocznie 
3. Uwierzytelnianie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów 

Opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych 

VI. Tryb odwoławczy : 
1. 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 materiałów , pod warunkiem uiszczenia 
opłaty ustalonej w zaskarżonej decyzji. 
2.W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania protokółu weryfikacji, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzje 
administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych 
materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. 

VII. Uwagi: Ostatnia aktualizacja 18.03.2021 r. 

 


