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Wydawanie wypisów, wyrysów, map ewidencji gruntów i budynków 
 

 
I. 

 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 393 z późn. zm.) 
Uchwała nr XIII/120/2000 Rady Powiatu Lubelskiego z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie powierzenia gminie 
Niedrzwica Duża zadań z zakresu niektórych ustaw  
Uchwała nr XII/114/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie przejęcia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 
z zakresu działania powiatu 

 

 
II. 

 
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: 
Referat Infrastruktury – pokój nr 5, tel: 81 5175085 wew. 22  
 

 
III. 

 
Wymagane wnioski: 
Wypełniony i podpisany wniosek – formularz EGiB – w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest wypis lub wyrys 
wniosek składa właściciel, współwłaściciel lub wnioskodawca który wykaże interes prawny do nieruchomości. 
Wnioski dostępne są w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, jak i na stronie internetowej Urzędu pod adresem 
http://www.niedrzwicaduza.pl/ w zakładce poradnik interesanta/kategorie usług/geodezja. 
W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny na wnioskodawcę nakłada się obowiązek jego uzupełnienia 
w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodek 
postępowania administracyjnego).  
 

 
IV. 

 
Wymagane załączniki: 
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów 
lub wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
 

 
V.  

 
Dokumenty do wglądu: 
1. dokument tożsamości 
2. numer lub odpis księgi wieczystej, w przypadku braku księgi wieczystej dokument własności 

 

 
VI. 

 
Termin załatwienia sprawy: 
bez zbędnej zwłoki 
 

 
VII. 

 
Opłaty: 
Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
1. Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków: 
- stawki podstawowe określone w tabeli nr 11 załącznika do ustawy. 
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2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać postawę prawną 
upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania. 
3. Nieodpłatne wypisy i wyrysy:  
zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie pobiera się opłaty za wypisy 
i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzone i wydawane na żądanie: 
- prokuratury,  
- sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,  
- organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań, 
- organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na 
celu:   
     - ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, 
     - przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,  
     - przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.  
 
Opłaty za wydanie wypisu, wypisu i wyrysu oraz kopii mapy ewidencyjnej dokonywane są na konto Starostwa 
Powiatowego w Lublinie.  Opłaty te można uiścić w urzędzie pocztowym lub banku oraz przelewem na rachunek 
bankowy  Bank Millennium S.A. 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982. Przy odbiorze dokumentów należy okazać 
potwierdzenie opłaty. 
Opłata w wysokości 17 zł obowiązuje przy złożeniu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  Opłatę 
skarbową należy wnieść w momencie składania wniosku – zgodnie z art. 6 ustawy o opłacie skarbowej. Wpłaty z tytułu 
opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża 
 

 
VIII. 

 
Tryb odwołania: 
W przypadku odmowy wydania żądanego dokumentu w drodze decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie 
za pośrednictwem Wójta Gminy Niedrzwica Duża do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

 
IX. 

 
Uwagi: 
Brak 
 

 
Opracował 

Magdalena Kazimierczak-Sprawka 
Geodeta 

 

 


