KARTA INFORMACYJNA USŁUGI Nr GG.1.0
Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
tel: (29) 743-59-00, 743-59-35 fax: (29) 743-59-33
e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
1.

Tytuł usługi

2.

Podstawa
prawna

3.

Wymagane
dokumenty

4.

Formularze /
wnioski do
pobrania

5.

Opłaty

Wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z operatu
ewidencji gruntów i budynków
1. Art. 24 ust. 3-5, art. 40a i art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
2. § 52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034).
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca
2014 r. w sprawie udostępniania materiałów z państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz
wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1044).
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
1. Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu
z ewidencji gruntów i budynków
F.GG.1.0 Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów
Do pobrania:
1.Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.powiat-wyszkowski.pl
2.Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
1. Wypis z rejestru gruntów i budynków 50 zł za jedną
nieruchomość.
2. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych 30 zł za jedną
nieruchomość.
3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów 15 zł za jedną działkę
ewidencyjną.
4. Wypis z rejestru budynków lub lokali 30 zł
5. Wypis z kartoteki budynków lub lokali 20 zł
6. Wypisz rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej 150 zł za
jedną nieruchomość
7. Wyrys z mapy ewidencyjnej bez wypisu 110 zł
8. Opłata skarbowa 17 zł za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
Opłaty pobierane są na podstawie art. 40b ust.1 Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres
wynosi:
1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Opłaty można dokonać w kasie lub na konto Starostwa
Powiatowego w Wyszkowie po otrzymaniu dokumentu obliczenia
opłaty.

6.

7.

8.

9.

Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzeństwu, osobom
wstępnym (rodzicom, dziadkom) zstępnym (dzieciom, wnukom)
jest zwolnione z opłaty skarbowej.
1. POCZTA – Starostwo Powiatowe Al. Róż 2 07-200 Wyszków
Miejsce
2. OSOBIŚCIE– Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w
składania
Wyszkowie pok. Nr. 39
dokumentów
3. ESP-za pośrednictwem urzędowej skrzynki podawczej przez
ePUAP
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
Termin realizacji
administracyjnego (Dz.U. 2018 r. poz. 2096)
Zgodnie z art. 40f. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne w przypadku sporu dotyczącego zakresu
udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
właściwy organ Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości
Tryb
opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje
odwoławczy
udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w
wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego
rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego
wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi
wraz z odsetkami ustawowymi.
Przy wydawaniu wypisu z ewidencji gruntów i budynków
mają zastosowanie przepisy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne
Uwagi i
i kartograficzne oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
dodatkowe
danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
informacje
Nr telefonu pod którym można uzyskać informację na temat
realizacji zgłoszenia 29 743 59 24, 29 743 59 25, 29 743 59 20.
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