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Karta Opisu Usługi GN - 6

Wykonywanie wyrysów

Podstawa prawna wykonywania usługi:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. 

zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 393)______________________________________
Wymagane dokumenty - wniosek, załączniki:
wniosek (druk GN-6/1) dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie bip.powiat.kielce.pl.

Opłaty:
-150 zł - za wszystkie działki ujawnione w tej samej jednostce rejestrowej.
Opłaty administracyjne można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia, mieszczącej się w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach lub na konto Starostwa - Getin Noble Bank SA Nr 95 1560 
0013 2037 3600 2000 0003._______________________________________________________________________
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Geodezji i Kartografii.
Wnioski można złożyć:
- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach - wejście od 
strony parkingu. Poziom 0 , tel. (041) 200-14-00, 200-14-20, 200-14-42.
- poprzez stronę internetową: ePuap
-przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce______________
Termin i sposób załatwienia sprawy:
1-21 dni
Po zweryfikowaniu potwierdzenia zapłaty Wyrysy odbiera się w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłane są za 
pośrednictwem poczty na adres wskazany we Wniosku._______________________________________________
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wykonania wyrysu wydaje się decyzję odmowną od której przysługuje 
odwołanie do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi:
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków 
zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu 
ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1) Właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub 
lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis.
2) Organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, 
realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne 
związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis.
2a) Operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017r. poz. 1529 i 1566.
3) Innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2a, które mają interes prawny w tym zakresie._____________
Uwagi:
Brak


