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Obsługa stron polegająca na udzieleniu informacji ustnej
i udostępnieniu do wglądu dokumentów znajdujących się
w zasobie geodezyjnym i kartograficznym
bądź w operacie ewidencyjnym
Miejsce
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – parter
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
	godziny pracy: 730 – 1530
Informacja
telefony:	(41) 386-33-47
fax:	(41) 386-75-11
e-mail:	gkn53@jedrzejow.pl" gkn53@jedrzejow.pl
	gkn62@jedrzejow.pl" gkn62@jedrzejow.pl
Wymagane dokumenty

 Dokumenty potwierdzające interes strony do uzyskania żądanych informacji lub danych

Załączniki
Formularze odpowiednich wniosków są dostępne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
Termin załatwiania sprawy
Informacji o stanie ewidencyjnym udziela się po zweryfikowaniu złożonych dokumentów, w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku
Opłaty
złożenie wniosku nie podlega opłacie
	wysokość opłat na podstawie obowiązującego cennika dostępnego w Wydziale
	opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – parter
Tryb odwoławczy
Nie ma zastosowania.
Uwagi
Wniosków nie składają osoby, które starają się o informację dotyczącą części przedmiotowej operatu ewidencji gruntów (cześć przedmiotowa jest jawna).
Osoby starające się o informację podmiotową z rejestru gruntów nie posiadające wymaganych dokumentów własności dla nieruchomości muszą udowodnić swój interes prawny
Opis
Podstawa prawna:
	Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. Nr 37, poz. 333 z późn. zm.)
	Ustawa Prawo geodezyjne kartograficzne z 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późn. zm.)
	Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z 2001r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. z późn. zm.)
	Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 229 z 2005r, poz. 1954 z późn. zm.)











			
 Zleceniodawca	miejscowość, data
	

 miejscowość
			
 adres	wpłynęło dnia
					
 NIP	DZ	faktura
	
 telefon

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Z L E C E N I E

Zlecam wykonanie 	 szt. egzemplarzy odbitek mapy zasadniczej nieaktualnej*, mapy sytuacyjno-wysokościowej nieaktualnej* dla działek ewidencyjnych nr:	
	
położonych w miejscowości 	
gmina	

Oświadczam, że po otrzymaniu faktury VAT ureguluję należność za wykonaną usługę.
Nie podlega opłacie skarbowej, na  podstawie art. 3 Ustawy z dnia 08.12.2006r.,, O opłacie skarbowej”(Dz. U. Nr 225, poz. 1635). w  związku z art. 24, ust. 2 Ustawy z dnia 17.05.1989r.,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”( Dz. U. Z 2005r. Nr 240, poz.1086 z późn.  zm.)   
			
	podpis Zleceniodawcy
* niepotrzebne skreślić





Wykonano:	m. zasadnicza:	
	m. syt.-wys.	


 

