KARTA INFORMACYJNA USŁUGI Nr GG.10.0
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
Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca
2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac
geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia
o wykonywaniu tych pracy oraz przekazywania ich wyników
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca
2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia
Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)
4. Rozporządzenie Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 8 lipca
2. Podstawa prawna
2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania
przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na
potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych.(Dz.U z 2014 r. poz. 914)
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5
września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1183)
6.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 (Dz. U. Nr 263z 2011 r. poz. 1572).
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
2. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac
geodezyjnych/kartograficznych – przy składaniu operatu
technicznego do Ośrodka.
3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez
wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - w
3.
Wymagane
przypadku uwierzytelniania dokumentów.
dokumenty
Dodatkowo: szkic lokalizacyjny/plik txt/plik dxf w przypadku gdy
słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną
jej lokalizację.
Do wglądu:
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

4.

Formularze /
wnioski do
pobrania

5.

Opłaty

6.

7.

8.

9.

F.GG.14.0 Zgłoszenie pracy geodezyjnej
F.GG.15.0 Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych/
kartograficznych
F.GG.16.0 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Do pobrania:
1.Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.powiat-wyszkowski.pl
2.Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Opłaty naliczane są na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

1. POCZTA – Starostwo Powiatowe Al. Róż 2 07-200 Wyszków
2. OSOBIŚCIE– Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego
Miejsce składania
w Wyszkowie pok. Nr. 39
dokumentów
3. ESP-za pośrednictwem urzędowej skrzynki podawczej przez
ePUAP
1. Do 10 dni roboczych, uzgodnienie z wykonawcą listy
materiałów zasobu do wykonania zgłoszonych prac
i udostępnienie ich kopii za opłatą lub po uzgodnieniu
z wykonawcą termin zostanie ustalony indywidualnie.
Termin realizacji
2. Udostepnienie dokumentów następuje po wniesieniu opłaty.
3. Czynności weryfikacji wykonywane są niezwłocznie,
w uzasadnionych przypadkach termin wykonania może ulec
wydłużeniu zgodnie z art. 35 KPA
1. 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 nie
wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem
uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej zaskarżonej decyzji.
Tryb odwoławczy 2. Na decyzję o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych
materiałów sporządzonych przez wykonawcę przysługuje
odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem
Starosty Powiatu Wyszkowskiego w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
Zgłaszanie prac geodezyjnych może odbywać się także drogą
internetową, poprzez geoportal powiatowy:
https://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl/
Uwagi i
Aby usługa została udostępniona należy złożyć w kancelarii
dodatkowe
Starosta Powiatowego w Wyszkowie wniosek o dostęp
informacje
do geoportalu powiatowego F.GG.14.0
Nr telefonu pod którym można uzyskać informację na temat
realizacji zgłoszenia 29 743 59 22, 29 743 59 23
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SPRAWDZIŁ
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