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WPROWADZENIE ZMIAN W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW  

I BUDYNKÓW 

 

a) Nazwa usługi  

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. 

b) Symbol 

660.1 – akty notarialne, postanowienia i inne. 

c) Wydział 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 

d) Komórka 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

e) Opis sprawy 

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (zmiana miejsca 

zamieszkania, nazwiska) oraz rejestracja umowy dzierżawy. 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek. 

g) Wymagane dokumenty 

1) Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków – zmiana miejsca 

zamieszkania lub nazwiska: 

- odręcznie napisany wniosek z prośbą o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji 

gruntów i budynków, 

- dowód osobisty (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania) 

- akt małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska) 

2) Rejestracja umowy dzierżawy: 

- wniosek o zarejestrowanie umowy dzierżawy, 

- oryginał umowy dzierżawy. 

h) Miejsce składania pism 

       Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru  Nieruchomości - I piętro, pok. nr 25 

  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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i) Termin i sposób załatwienia 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku. 

j) Opłaty 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

k) Podstawa prawna 

Art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

l) Tryb odwoławczy 

Nie przysługuje. 

m) Inne informacje 

I piętro 

Szymczak Jadwiga – inspektor, e-mail: grunty@znin.pl 

pokój nr 25, tel. 0-52 30 311 00 wew. 52 

 

Rymer Hanna – podinspektor, e-mail: rymer.gn@znin.pl 

pokój nr 25, tel. 0-52 30 311 00 wew. 37 

 

Myszkowska Mariola – inspektor, e-mail: ewidencja@znin.pl 

pokój nr 25, tel. 0-52 30 311 00 wew. 37 

 

n) Więcej informacji 

 

Wnioski i formularze: 

- wniosek o zarejestrowanie umowy dzierżawy, 

- przykład wypełnionego wniosku o zarejestrowanie umowy dzierżawy. 
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 Imię i nazwisko  Data i podpis 

Opracował: Kapczyńska Julita  

 

 

Zaopiniował: Bogusław Szymczak 

 

 

Zaakceptował: Stanisław Ludkiewicz 

 

 

Zatwierdził: Agnieszka Małecka 

 

 

 


