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KARTA USŁUG NR GK/06 
 

WYDZIAŁ GEODEZJI,  
KARTOGRAFII i KATASTRU 

 

Nazwa usługi:  
Udostępnienie informacji zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków  

1. Podstawa prawna:  
 -  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).  
 -  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).  
 -  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r.   
     Nr 64 poz. 565 z późn. zm.). 
  -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  
     i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). 
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne                                   
      i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego                                   
      (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333). 
  -   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  
  -   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).  
  -   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).  

2. Wymagane dokumenty:  

     1) Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków.  
     2) Dokument potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy (do wglądu) lub Jego pełnomocnictwo.  
     3) Inne dokumenty potwierdzające interes prawny Wnioskodawcy do uzyskania danych objętych ochroną danych  
         osobowych.  
 
 Formularz wniosku można pobrać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,  
w  Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Ewidencja Gruntów i Budynków (I piętro, pokój nr 24. 
  
Formularz wniosku dostępny w formie aktywnego odnośnika:   
Wniosek o udostępnienie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków – w przygotowaniu 

3. Opłaty :  
1) Opłaty naliczane są na podstawie przepisów 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 i wynoszą:  
    a) 4 zł. – za udzielenie informacji (ustnej lub pisemnej) o działce, budynku lub lokalu z operatu ewidencyjnego,  
    b) 7,00 zł. – za udostępnienie kopii dokumentu, uzasadniającego wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego stronę                      
        w formacie A-4,  
     c) 12 zł. – za każdy przeglądany obręb rejestru ewidencji gruntów i budynków w postaci cyfrowej.  
  
Pobranie opłat, następuje w dniu udostępnienia informacji z operatu ewidencyjnego.  
  
 Opłatę należy uiścić:  
 - w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,  
 - przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 23: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim – nr konta 56 8306 0003 0000 4734 2000 0000.  
  
2) Zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej, obowiązek opłaty w wysokości 17 zł.- występuje,                           
     w przypadku, gdy następuje złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis,   
     wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi,  
     wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).  
  

http://www.nowydworgdanski.pl/


Opłatę należy uiścić:  jak wyżej. 

4. Terminy załatwienia sprawy:   
Nie ma zastosowania 
 

5.  Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału /Stanowiska : Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Ewidencja Gruntów i Budynków, 

 Nr pokoju:  22 

 Nr telefonu: 55 247 36 71 w. 141, 104 

 Adres e-mail: ewidencja.gruntow@nowydworgdanski.pl 

 Godziny pracy:  7.30 – 15.30  -  poniedziałek, wtorek, piątek, 8.00 – 16.00 – środy, czwartek - nieczynne 
 

6. Tryb odwoławczy :   
1) Odmowa udzielenia informacji z operatu ewidencyjnego, następuje w formie decyzji.  
2) Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego                   
    i Kartograficznego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie 14-tu dni, licząc od daty doręczenia     
    decyzji.  
  

7. Informacja 
Dane z ewidencji gruntów i budynków, zawierające dane osobowe podmiotów ujawnionych w operacie ewidencyjnym 
udostępnia się tylko na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub 
lokal, a także innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie, co wynika z treści art. 24 ust. 5 powołanej ustawy. 
Oznacza to, że dla osób nie będących właścicielami lub władającymi nieruchomością uzyskanie danych o charakterze 
podmiotowym (o konkretnych osobach) z ewidencji gruntów i budynków jest uzależnione od wykazania własnego, 
indywidualnego interesu prawnego uzasadniającego ich wydanie. Przedmiotem jawnych i powszechnie dostępnych, 
udzielanych odpłatnie na żądanie wszystkich zainteresowanych, tj. bez konieczności wykazywania interesu prawnego, w trybie 
art. 24 ust. 2 ustawy informacji o gruntach, budynkach i lokalach, mogą być bowiem tylko informacje o charakterze 
przedmiotowym. Natomiast informacje o charakterze podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowym z uwagi na ochronę 
danych osobowych w nich zawartych udzielane mogą być tylko w trybie ust. 5 art. 24 ustawy - Prawo geodezyjne                                    
i kartograficzne, a więc z uwzględnieniem wszystkich zawartych w tym przepisie ograniczeń. 
 

 

 

        

 

  


