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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 Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922  
z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257 z późn. zm). 
6. 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 2017 r., poz. 1989). 
 

II.  WYMAGANE DOKUMENTY 
 

Wniosek o udostępnienie danych. 
 

III.  OPŁATY 
 
        Zgodnie z opłatami ustalonymi w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne  
         i kartograficzne.  

 
    Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
    Opłaty można dokonać w kasie Starostwa - pokój 30. 

 
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). 
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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 29 tel. 087 565 92 25. 

 
VI.  MIEJSCE ZŁO ŻENIA DOKUMENTÓW 

 
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój 29.  
 
VII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 
     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 opłaty za udostępnianie materiałów      
      zasobu nie wstrzymuje 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. 
 

VIII.  UWAGI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


