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ZAŁĄCZNIKI: 

zgłoszenie GN-1/1 

 

KARTA USŁUGI 

Obsługa zgłoszeń jednostek wykonawstwa geodezyjnego. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  

poz. 276 z późn zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków  

o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

licencji  i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.  

z 2020 r.,  poz. 1322). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia                    

prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz  

protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1316). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  

z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.). 

 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. Wniosek: załącznik formularz ZG do Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 

2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu 

wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1316). 

2. Dokumenty potwierdzające, że zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac  

    geodezyjnych tj. uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17  

    maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (do wglądu) oraz zaświadczenie o wpisie  

    do ewidencji działalności gospodarczej. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. Przy wykonywaniu prac geodezyjnych opłaty są naliczane zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 276 z późn zm.). 

2. Należność można uiścić tylko bezgotówkowo za pośrednictwem przelewu bankowego na 

konto o nr 55 1020 3121 0000 6002 0004 8603 lub za pośrednictwem terminala 

płatniczego w pokoju nr 3A. 
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UWAGA! 

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się 

przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których 

mowa w art. 40b ust. 1. 

 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu  

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

63-900  Rawicz, Rynek 17, pokój nr 3  (parter) 

tel.  65 546 51 16,  65 546 51 18, 65 5465117 

godziny pracy  PODGiK: 

poniedziałek: 800-1600, wtorek- piątek: 700-1500 

e-mail: osr-geo@powiatrawicki.home.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

wnioski załatwia się w terminie do 14 dni, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie 

później niż  w ciągu 1 miesiąca; 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

nie dotyczy 

UWAGI: 

PODGiK w Rawiczu prowadzi system zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi 

zgłoszenia GEO-INFO 6 i.Kerg. Do korzystania z jego możliwości niezbędne jest zawarcie 

umowy przez Wykonawcę z Starostą Rawickim. Po jej realizacji administrator SIP GEO-

INFO przydzieli login oraz hasło. Informację w sprawie zawarcia umowy należy kierować 

na ww. e-maila.  

 


