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KARTA USŁUG 
 

 
 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce 

Wydział Geodezji i Nieruchomości 

 

www.powiatglubczycki.plstarostwo@powiatglubczycki.pl 

tel. 77 405 36 60 faks 77 405 36 61 

G.0143.28.2021 

 

Data 

zatwierdzenia: 

05.02.2021 r. 

 

Data 

aktualizacji: 

 

 

 

W sprawie: 

wydanie wypisów/wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków 

 

1. Od czego zacząć? 

Wymagany wniosek należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując   

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, 

b)  przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), 

c)  złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy -Starostwo Powiatowe w 

Głubczycach, 48-100, ul. Kochanowskiego 15. 

 

Składając wniosek osobiście, wnioskodawca musi posiadać ważny dokument potwierdzający 

tożsamość. Osoba nie będąca właścicielem nieruchomości, zobowiązana jest do przedłożenia 

pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku lub musi wykazać interes prawny. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 
Lp. Nazwa materiału zasobu Jednostka rozliczeniowa Stawka podstawowa 

1. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu 

elektronicznego 

Jednostka rejestrowa 

gruntów 

40,00 zł 

2. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu 

drukowanego 

50,00 zł 

3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych 

w postaci dokumentu elektronicznego 

24,00 zł 

4. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych 

w postaci dokumentu drukowanego 

30,00 zł 

5. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy 

ewidencyjnej w postaci dokumentu 

elektronicznego 

140,00 zł 

6. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy 

ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 

150,00 zł 

7. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci 

dokumentu elektronicznego 

105,00 zł 

8. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci 

dokumentu drukowanego 

110,00 zł 

9. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru 

lokali w postaci dokumentu elektronicznego   

Jednostka rejestrowa 

budynków albo lokali  

25,00 zł 
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10. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru 

lokali w postaci dokumentu drukowanego  

30,00 zł 

11. Wypis z kartoteki budynków albo wypis  

z kartoteki lokali w postaci dokumentu 

elektronicznego   Pozycja kartoteki 

budynków albo lokali 

15,00 zł 

12. Wypis z kartoteki budynków albo wypis  

z kartoteki lokali w postaci dokumentu 

drukowanego 

20,00 zł 

 

Opłatę pobiera się przed wydaniem wypisu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i 

budynków.  

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji i Nieruchomości 

ul. Kochanowskiego 15 

48-100 Głubczyce 

Tel. (77 405 36 82), (77) 405 36 83) 

Punkt obsługi interesanta pok. nr 101 - parter 

 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Do 7 dni roboczych 

 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbioru dokumentów dokonuje wnioskodawca lub osoba wskazana do odbioru we wniosku lub 

są one wysyłane pocztą tradycyjną stosownie do oznaczenia na wniosku. 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

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

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków 

o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Wnioskodawca powinien znać numer ewidencyjny działki, numer księgi wieczystej oraz obręb 

ewidencyjny, w którym położona jest nieruchomość, będąca przedmiotem wniosku,  

a także gdzie dokument ma być złożony (np. kancelaria notarialna, bank). 

 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

Brak 

 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

Wniosek Stajnowi załącznik do Karty usług 

DODATKOWE UWAGI: 
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1. W przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie, opłatę za udostępnienie 

materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyliczoną w Dokumencie 

Obliczenia Opłaty, należy uiścić w kasie Urzędu.  

 

2. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu 

Obliczenia Opłaty, wyliczoną w dokumencie kwotę należy wpłacić na wskazane w nim 

konto Urzędu. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu, zamówione dokumenty 

zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany we wniosku adres. 

 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 -16.00 

Wtorek –Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

 

Opracował: Łukasz Sokołowski                                                       Zatwierdził: Zbigniew Szmuc 

 

 

 

 

 


