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WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Geodezji
II. PODSTAWA PRAWNA:
 art. 24 i załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2016 r.,
poz.1629 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922
z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz.542 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia
Opłaty (Dz. U. poz.917)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I
BUDYNKÓW
IV. OPŁATY:
Lp.

Nazwa dokumentu

1.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego

2

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego

3.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci
dokumentu elektronicznego
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci
dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w
postaci dokumentu elektronicznego

4.
5.

6.
7.
8.

Jednostka rozliczeniowa
Jednostka rejestrowa
gruntów

30,0 zł
140,0 zł
150,0 zł

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w
postaci dokumentu drukowanego
Wyrys
z mapy ewidencyjnej
w postaci
dokumentu
elektronicznego
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

105,0 zł
110,0 zł

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci
dokumentu elektronicznego

10.

14.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci
dokumentu drukowanego
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci Pozycja kartoteki budynków
dokumentu elektronicznego
albo pozycja kartoteki lokali
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci Pozycja kartoteki budynków
dokumentu drukowanego
albo pozycja kartoteki lokali
Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących
jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do
Działka ewidencyjna
oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie
tego dokumentu)
Wypis z wykazu działek
Działka ewidencyjna

15.

Wypis z wykazu podmiotów

12.
13.

50,0 zł
24,0 zł

9.

11.

Stawka
podstawowa
40,0 zł

Jednostka rejestrowa
budynków albo
jednostka rejestrowa lokali

Podmiot (osoba lub
instytucja)

25,0 zł
30,0 zł
15,0 zł
20,0 zł
15,0zł

5,0 zł
5,0 zł
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WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Płatne:
 gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta pracujących: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa,
czwartek, piątek w godz. 7.45 – 15.45 lub
 przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. nr rachunku
28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
Zgodnie z art. 40d ust.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed sporządzaniem i
wydawaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4, pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 3-ch dni roboczych
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
„1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej
opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie
wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej
decyzji.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku
sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami
ustawowymi.”
UWAGI:
Art. 24 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
„2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20
ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane , na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami,
których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej,
realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne
związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903);
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

