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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 

Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków: 

1. Wniosek o wydanie informacji celem przedłożenia do  MOPSu, wskazanych 
celów lub innych instytucji. 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych. 

3. Wniosek o wydanie informacji czy nieruchomość była objęta uwłaszczeniem. 

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

3. Kogo dotyczy Podmioty prawne i osoby fizyczne 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

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

2.Obsługa Interesantów, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 2 (parter) 

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

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

pokój nr 2 (parter), tel. 17 78 00 502 

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 ePUAP. 

7. Wymagane 
dokumenty 

 Wypełniony wniosek – formularze wymienione w punkcie 1. 

 W przypadku udostępniania danych osobowych wniosek składa właściciel, 
pełnomocnik lub inny podmiot mający interes prawny wynikający z ustawy. 

8. Opłaty 

 Nieodpłatnie 

 Opłata skarbowa  w wysokości 17 zł  za złożenie dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w przypadku 
udostępniania danych osobowych, płatna na rachunek PKO Bank Polski S.A 
nr 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545. 

Uiszczenie opłaty skarbowej może nastąpić również we wpłatomacie 
Starostwa Powiatowego w Mielcu (parter) lub w kasie właściwego organu 
podatkowego (Urząd Miasta Mielca). 
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https://powiat-mielecki.pl/fcp/YGBUKOQtTKlQhbx08SlkFTxYCEi8pMgQGS39UAlFbWCECWR1pXhs_W3dN/4/public/geodezja/informacje_egib/11-wniosek_o_wydanie_informacji_czy_dzialka_byla_objeta_postepowaniem_uwlaszczeniowym.doc


9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Niezwłocznie, w przypadku zaświadczeń – do 7 dni. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Nie dotyczy - czynność materialno-techniczna 

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 Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 393), 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2020, poz. 
1546 z późn. zm.). 

 
 


