
 

  
KARTA INFORMACYJNA NR SPO WGiK 05 –2022-03-10 

 
 
 STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU 
 UL. GÓRNA 13 
 05 – 400 OTWOCK 
 

 
 
Wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków 

 
PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  
Dz. U. z 2021 r.  poz. 1990 z późn. zm.);  

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2021 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (teks jednolity Dz. U. z 2021r.  poz. 1390 ); 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. - w sprawie wykazywania    
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków       
i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911); 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r  o opłacie  skarbowej  ( tekst jednolity Dz. U.  z  2020r.  
poz. 1546 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek z określeniem celu przeznaczenia wydanego zaświadczenia. 
Wniosek powinien zawierać informację jakich faktów lub stanu prawnego 
wymagającego urzędowego potwierdzenia żąda wnioskodawca lub podanie interesu 
prawnego wnioskodawcy w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu 
prawnego.  

 
OPŁATY SKARBOWA: 
 1.Za zaświadczenie – 17zł 

2.Zwolnione z opłat - jeśli przepisy szczególne tak stanowią  
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW: 

 1. ZŁOŻENIE: Zaleca się składanie wniosku w kancelarii starostwa w Otwocku przy 
ul. Komunardów 10. Wnioski składane listownie należy kierować na 
adres Urzędu. 

2. ODBIÓR:  Starostwo Powiatowe w Otwocku Wydział Geodezji i Kartografii                  
ul. Komunardów 10 lub listownie pod wskazany adres przez 
wnioskodawcę. 

 
 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

    Do 7 dni  
  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
    Starostwo Powiatowe w Otwocku 



 

    Wydział Geodezji i Kartografii  
    ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock 
    tel: (022) 788-15-37, 788-14-65, fax: 022 788-15-37  
    godziny przyjęć interesantów 
    poniedziałek  8.10 – 16.50 
    wtorek dzień wewnętrzny 
    środa - czwartek 8.10- 15.50 
    piątek 8.10 – 14.50 

 
  

TRYB ODWOŁAWCZY: 
 Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

za pośrednictwem Starosty 
 

 
Adres Urzędu: 
Starostwo Powiatowe  
05-400 Otwock 
ul. Górna 13 
 
Urząd jest czynny:                         
Poniedziałek                                     
8.00 – 17.00                                      
Wtorek – czwartek                               
8.00 - 16.00 
Piątek 
8.00 – 15.00                                       
 

 
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa  

Powiatowego w Otwocku  przy ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock lub telefonicznie                
  (022) 788-15-37, 788-14-65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
..........................................................    Otwock, dnia.................................. 

  (imię i nazwisko) 
 

.......................................................... 
(adres zamieszkania) 
 

..........................................................   
(adres zamieszkania)  
      Do Starostwa Powiatowego w Otwocku 

..........................................................      ul. Górna 13 
                      (telefon)                                05-400 Otwock 
                 
           
 
 
 

WNIOSEK 
 
 
 

 Proszę     o     wydania     zaświadczenia,     że    moi     rodzice 

 
..............................................(córka ............  ............ i ...........  .…......) 

(imię i nazwisko matki) 

 
............................................. (syn ...............  .............. i ..........  ............) 

(imię i nazwisko ojca) 
 

posiadali nieruchomość rolną we wsi..................................., gmina…... 
 

..................................., w latach od 19........ roku  do .................. roku. 
 
Zaświadczenie jest mi potrzebne do przedłożenia w ............................. 

(ZUS,  KRUS, inne) 

 
 
 
                                                                                                  ………………………………..... 
           (data, podpis) 

 
 


