Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl

KARTA USŁUGI NR: GKN 09
Nazwa wydziału: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ – PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287 z późn. zm.)..
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o
udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz.837)
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
2. Oryginał uprawnień zawodowych ( przy pierwszym zgłoszeniu ).
Opłaty:
– Urzędowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie
wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacj, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37 poz.333).
– Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie
skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z uwagi na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie
informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r.
Nr 37, poz. 333).
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
7 dni
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
– Nazwa wydziału/ Stanowiska: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Chełmnie
– Adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
– Nr pokoju: 106
– Nr telefonu: (56) 677- 24-40, (56) 676-10-21
– Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
– Godziny otwarcia kasy w Urzędzie Gminy ul. Dworcowa 1, pok. 312: pon., śr., czw., pt.: 7:30 –
15:00, wt.: 7:30 – 16:15
– Godziny otwarcia kasy w Starostwie Powiatowym w Chełmnie ul. Harcerska 1: pon, śr., czw.:
7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45
Tryb odwoławczy:
Brak

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

