
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU GEODEZYJNEGO 

I KARTOGRAFICZNEGO 

I. Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 
z późn. zm.) 

II. Wymagane dokumenty: 

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej - 1 egzemplarz wraz z załącznikami, 

- Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, 

- Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych. 

 
III.  Opłaty: 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 
z późn. zm.). 

IV. Termin załatwienia sprawy: 

1. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 
dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 
wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą. 

2. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub 
inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie 
weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji 
i kartografii 

3. W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku 

z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji 

geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie 

dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji. 

W innych przypadkach uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu 

wniosku o ich uwierzytelnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 
 

V. Jednostka prowadząca sprawę: 

Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

Budynek Starostwa Al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter 

Ryszarda Prozorowska 

osrodek@powiatkoscian.pl  

tel. (065) 511 08 84 wew. 20 

fax (065) 511 08 84 wew. 19 

mailto:osrodek@powiatkoscian.pl


VI.  Tryb odwoławczy: 

Brak 
 

VII. Dodatkowe informacje: 

Prace geodezyjne i kartograficzne można zgłaszać na drukach - „ZGŁOSZENIE PRACY 

GEODEZYJNEJ” - osobiście w pokoju nr 22 lub za pomocą usługi iKerg - droga elektroniczną po 

zawarciu umowy. 


