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I.  PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101  
z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.  
z  2013 r., poz.1183). 

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 
dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu 
tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. 2014 poz.924). 
 

 
  
II.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 
1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. 
2. Operat techniczny, powstały w wyniku wykonania roboty. 

 
 

III.  OPŁATY 
 
           Nie dotyczy 
 

IV.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego). 

2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca 
od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

3. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument 
potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów, jako przedmiotu zamówienia 
publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub 
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. 
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V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJA ŚNIEŃ 
 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, pokój nr 27 tel. 087 565 92 27. Klienci przyjmowani są od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 730 – 1530. 

 
  

VI.  MIEJSCE ZŁO ŻENIA DOKUMENTÓW 
 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój 23.  
 
VII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 
1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej  

i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub 
prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz  
z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 

2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować 
się na piśmie do wyników weryfikacji. 

3. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych 
materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. 

4. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Suwalskiego  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
 

VIII.  UWAGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


