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KARTA USŁUGI: GG.II.-04 
 
                   
                   Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
                   Plac Wolności 1 
                   96-200 Rawa Mazowiecka 
 
 
 
Nazwa usługi UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU 

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 
Komórka właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 

Adres, telefon/fax 
e-mail 

Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 5,  
tel.(046) 814 42 70, 814 46 31 w. 35, 36; fax (046) 814 46 31 
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl  

Osoby 
odpowiedzialne 

Dorota Sitarek 

Podstawa prawna 1. 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.725 z 
późn. zm.),  

2. 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa         z  dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz.393) 

Wymagane 
dokumenty 

Pisemny wniosek o udostępnienie danych z zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego formularz P, formularz P1 
uszczegółowienie wniosku o udostępnienie bazy EGiB, formularz 
P3 uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji 
gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, formularz P8 
uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów 
 

Forma i miejsce 
wnoszenia 
podania/ wniosku 

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika - w Kancelarii 
Starostwa, Plac Wolności 1, parter, pok. nr 1; pok.nr 5(w 
przypadku konieczności dodatkowych informacji dotyczących 
wniosku): w formie elektronicznej na adres skrytki ePUAP : 
/i3g39v5qbi/skrytka lub pocztą na adres Starostwa. 

Formularze do 
pobrania 

Wniosek o udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego http://www.powiatrawski.pl zakładka/jak 
załatwić sprawę w urzędzie/karty usług/ Wydział Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami/karta usługi nr GG.II.-04 

Opłaty 
 
 
 
 
 

1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 
16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej t.j. (Dz. U. z 2019r., poz 
1000t.j.)  

2. Wysokość należnej opłaty za sporządzanie, wydawanie, wysłanie 
pod wskazany adres wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji 
gruntów i budynków, oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w 
Dokumencie Obliczenia Opłaty na podstawie stawek określonych 
w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. 

3. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem i wysłaniem 
materiałów zasobu. 

Forma załatwienia 
sprawy 

Wydanie materiałów z zasobu, fragmentu mapy ewidencyjnej lub 
zasadniczej , po uiszczeniu opłaty. 

Termin 
załatwienia 
sprawy 

Dokumenty wydawane są na bieżąco w przypadku spraw nie 
wymagających wyjaśnień. W innych przypadkach do 7 dni. 

http://www.powiatrawski.pl/
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Tryb odwoławczy 
 

Nie występuje 

Informacje 
dodatkowe 

zakres wniosku o udostępnienia materiałów z zasobu należy 
przedłożyć w postaci współrzędnych punktów załamań zakresu  w 
układzie państwowym PL-2000 wraz z załącznikiem graficznym. 

 
 


