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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 

2. Cel usługi 
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
oraz prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

3. Kogo dotyczy Jednostki wykonawstwa geodezyjnego 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

1.Obsługa poprzez Geoportal Powiatu Mieleckiego - https://mielec.geoportal2.pl 

2.Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter) 

3.Obsługa Interesantów, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 111 (I piętro) 

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec; 

pokój nr 111 (I piętro), tel. 17 78 00 522 

W dni robocze: 

- poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 

- wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00 

-piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Osobiście, przez pocztę, poprzez Geoportal Powiatu Mieleckiego. 

Udostępnienie materiałów zasobu następuje po dokonaniu opłaty. 

7. Wymagane 
dokumenty 

 Wypełniony wniosek zgłoszenia pracy geodezyjnej na druku ZG-(1) (w 
przypadku zgłoszenia tradycyjnego). Jeżeli zgłoszenia pracy dokonano 
poprzez geoportal powiatowy, zgłoszenie należy wypełnić i przesłać i zostanie 
zarejestrowane przez system Ośrodek. Gdy praca zgłaszana jest po raz 
pierwszy należy wystąpić do organu z wnioskiem-(2) o nadanie uprawnień do 
korzystania z geoportalu i dołączyć: poświadczoną kopię zaświadczenia o 
nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii kierownika 
prac geodezyjnych. 

 Operat techniczny z zawiadomieniem-(3) o wykonaniu zgłoszonych prac 
geodezyjnych (w formie tradycyjnej lub elektronicznie przez geoportal 
powiatowy). 

 Wniosek o uwierzytelnienie-(4) dokumentów opracowanych przez 
wykonawcę prac geodezyjnych (w formie tradycyjnej lub elektronicznie przez 
geoportal powiatowy - nie dotyczy map do celów projektowych i inwentaryzacji 
obiektów budowlanych). 
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8. Opłaty 

 Zgodnie z załącznikiem-(5) do ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.) oraz 
coroczne obwieszczenie w sprawie ogłoszenia stawek opłat za udostępnianie 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obecnie 
obwieszczenie-(6) Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. Monitor 
Polski poz. 905) 

Płatne na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A nr 33 1020 4391 0000 
6802 0167 5321. 

Dokonanie opłaty może nastąpić przelewem, we wpłatomacie Starostwa 
Powiatowego w Mielcu (parter) lub w kasie dowolnego banku. 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

1. Udostępnienie kopii zbiorów danych lub innych materiałów zasobu 
dotyczących zgłoszenia – niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania opłaty. 

2. Weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych 
wykonywana jest niezwłocznie, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac: 
- do 1 ha- nie później niż w terminie 7 dni roboczych, 
- powyżej 1 ha do 10 ha –nie później niż w terminie 10 dni roboczych, 
- powyżej 10 ha –nie później niż w terminie 20 dni roboczych. 

3. O wyniku weryfikacji organ informuje wykonawcę za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po 
dniu sporządzenia protokołu. 

4. Opatrzenie klauzulą urzędową (nie dotyczy map do celów projektowych i 
inwentaryzacji obiektów budowlanych), materiałów przeznaczonych dla 
podmiotu na rzecz którego wykonano prace następuje z chwilą przyjęcia 
wyników zgłoszonych prac do zasobu. 

10. Tryb 
odwoławczy 

1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych 
lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. 

2. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i 
nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 
miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac 
geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych 
prac. 

3. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac 
geodezyjnych protokołu, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie 
otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, 
że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac 
geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac. 

4. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska 
wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie 
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników 
zgłoszonych prac geodezyjnych. 

11. Podstawa 
prawna 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 
2020 poz. 2052 z późn.zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów 
zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników 
zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac 
geodezyjnych (Dz.U. poz. 1316), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w 
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
(Dz.U. poz. 1183). 
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