Karta informacyjna
F-113
WYDANIE KOPII DOKUMENTU UZASADNIAJĄCYCH WPIS
DO BAZY DANYCH OPERATU EWIDENCYJNEGO

Podstawa prawna:
−

art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

−

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Wymagane dokumenty:
−

wniosek o wydanie kopii dokumentu uzasadniającego wpisy do bazy danych operatu
ewidencyjnego (F-113)

Opłaty:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1282
ze zm.)

Termin załatwienia spraw:
- bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
- nie dotyczy

Uwagi:
- zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające
dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje
wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, 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;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym
zakresie.
− w celu sprawdzenia tożsamości każdy klient zobowiązany jest okazać dowód osobisty
lub inny dokument tożsamości
− klient
będący pełnomocnikiem strony zobowiązany jest okazać oryginał
pełnomocnictwa i uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł z wyjątkiem zwolnień od

opłaty skarbowej wynikających z załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 ze zm.) – opłatę skarbową należy
wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku (Nr konta: 92 1240 5282 1111 0010
4510 5613)

