
OBSŁUGA PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH 

PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO POWIATOWEGO             

OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

 

a) Nazwa usługi  

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłoszeniu  

do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

b) Symbol 

6640 – Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

c) Wydział 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 

d) Komórka 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

e) Opis sprawy 

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. 

f) Kogo dotyczy 

Podmiot składający wniosek. 

g) Wymagane dokumenty 

- Formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej  

- Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 

i kartografii. 

h) Miejsce składania pism 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

I piętro, pokój nr 21, 22, 24  

i) Termin i sposób załatwienia 

Zgłoszenia realizowane są w terminie 10 dni. 

  Starostwo Powiatowe  w Żninie 

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 

tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 

bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 
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j) Opłaty 

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  

i Kartograficzne – załącznik: wysokość stawek podstawowych w odniesieniu  

do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących 

oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania 

wysokości opłaty. 

k) Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.– Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników  

do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

l) Tryb odwoławczy 

Zgodnie z art. 40 f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. w przypadku sporu dotyczącego 

zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,  

Starosta Żniński wydaje decyzję administracyjną. Od niniejszej decyzji przysługuje 

odwołanie za pośrednictwem Starosty Żnińskiego do Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, w 

terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje 

udostepnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej 

w zaskarżonej decyzji. 

m) Inne informacje 

Zgłoszenia realizowane dla gmin: Gąsawa, Janowiec Wlkp., Rogowo, Żnin: 

I piętro 

pokój nr 21, 22 

Rediger Hanna – podinspektor, e-mail: rediger.gn@znin.pl, tel. 52 30 311 00 wew. 39, 

Chmielewska Anna – inspektor, e-mail: osrodek@znin.pl, tel. 52 30 311 00 wew. 39, 

mailto:rediger.gn@znin.pl
mailto:osrodek@znin.pl


3 

 

Dąbrowska Agnieszka – podinspektor, e-mail: dabrowska.gn@znin.pl,  tel. 52 30 311 00 

wew.29. 

Zgłoszenia realizowane dla gmin: Barcin, Łabiszyn: 

I piętro 

Pokój nr 24, tel. 0-52 30 311 00 wew. 40 

Czyżewska Emilia – podinspektor, e-mail: czyzewska.gn@znin.pl, 

Pierzyńska Patrycja – podinspektor, e-mail: pierzynska.gn@znin.pl. 

n) Więcej informacji 

Wnioski i formularze: 

- formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej (ZG), 

- przykład wypełnionego formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej (ZG), 

- formularz zgłoszenia pracy kartograficznej (ZK), 

- przykład wypełnionego formularza zgłoszenia pracy kartograficznej (ZK). 
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 Imię i nazwisko  Data i podpis 

Opracował: Julita Kapczyńska 

 

 

Zaopiniował: Bogusław Szymczak 

 

 

Zaakceptował: Stanisław Ludkiewicz 

 

 

Zatwierdził: Agnieszka Małecka 

 

 


