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KARTA USŁUG
SYMBOL GKN-02

OPIS POSTĘPOWANIA

w sprawie aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
Pisemny wniosek właściciela gruntów podlegających aktualizacji. Wniosek winien określać przedmiot
i zakres wnioskowanych zmian.
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Nie podlega opłacie skarbowej.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Punkt Kancelaryjny (przy ul. Kochanowskiego nr 10 lub przy ul. Podchorążych nr 15)
MIEJSCE WYKONYWANIA
Stanowisko ds. geodezji i kartografii oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych – pokój nr 223,
tel. 75/647 32 23, email: geodezja@powiat.jeleniogorski.pl
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Decyzja administracyjna.
CZAS REALIZACJI
Organ wydaje decyzję administracyjną w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postepowania
administracyjnego.
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
Od decyzji służy stronie odwołanie za pośrednictwem Starosty Jeleniogórskiego do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, pl. Powstańców Warszawy 1,
50-951 Wrocław
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Osobiście, pocztą.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 22 ust.1, art. 24 ust. 2b pkt 2 pkt , art. 24 ust.2c ustawy z dnia 18 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 725 ze zm.)
DODATKOWE UWAGI
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności
materialno-technicznej na podstawie:
a) przepisów prawa,
b) wpisów w księgach wieczystych,
c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia
spadkowego –orzeczeń sądu,
d) statecznych decyzji administracyjnych,
e) aktów notarialnych

f) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
g) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki
budynku, o których mowa odpowiednio wart.30, art.54 oraz art.31 ust.1 ustawy z dnia 7lipca 1994r.
–Prawo budowlane oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego
części, o których mowa wart.71 ust.2 ustawy z dnia 7lipca 1994r. –Prawo budowlane, do których
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
h) wpisów winnych rejestrach publicznych,
i) wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji
geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli
wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków
dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy lub
wnioskodawców,
GODZINY URZĘDOWANIA
1. poniedziałek, wtorek i czwartek
2. środa
3. piątek

– 730 - 1530
– 730 - 1630
– 730 - 1430
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