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SYMBOL 
GK08 

UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC 
GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu 

uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby 
postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, 

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 
Dokumentu Obliczenia Opłaty, 

4.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców.    
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie bip.powiat.slupsk.pl 
3. Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego                          

w Słupsku,  ul. Szarych Szeregów 14. 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych 
lub prac kartograficznych 

2. Dokumenty geodezyjne do uwierzytelnienia. 
 

III. OPŁATY:  
Wysokość opłaty określa tabela nr 16 pkt 3 i 4 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i 
kartograficzne wynosi: 

• 50 zł za pierwszy egz. uwierzytelnianego dokumentu  
• 5 zł za każdy kolejny egzemplarz tego samego dokumentu  

Wysokość należnej opłaty ustalana jest w dokumencie „DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY”.  
Ustaloną kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem czynności na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupsku na 
konto nr: 45160014621873186410000001  
 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

1. W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem 
przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą 
przejęcia tej dokumentacji.  

2. W przypadku innym  niż określony w pkt. 1 uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po 
złożeniu wniosku o ich uwierzytelnienie, nie później niż w terminie 7 dni.  

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja administracyjna, od 
której służy odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 za pośrednictwem Starosty Słupskiego.  

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

       Brak. 
 
VII.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

1. Wydział Geodezji i Kartografii (GK), pok. nr 19, (parter), tel. 59-84-18-713,  
 e-mail: geodezja-oplaty@powiat.slupsk.pl 

Wydanie 1 z dnia 20 maja 2019 roku 

 

mailto:geodezja-oplaty@powiat.slupsk.pl

