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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 133       
tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01 
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl 

Karta Informacyjna Usługi 

OBSŁUGA ZGŁASZANYCH PRAC GEODEZYJNYCH 

I. Podstawa Prawna 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1990 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych,

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac
geodezyjnych  (Dz.U.z 2020 r. poz. 1316).

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty,
a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322).

4.

5.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych   wykonywania  
geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych i  wysokościowych  oraz  opracowywania i  przekazywania  wyników  tych  
pomiarów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze zm.).

II. Wymagane wnioski
Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – przy przekazywaniu operatu
technicznego do Ośrodka.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Warszawskiego Zachodniego (www.bip.pwz.pl).

III. Wymagane załączniki
Szkic lokalizacyjny w przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej
lokalizację.

IV. Dokumenty do wglądu
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

V. Opłaty 
Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1990 ze zm.).

Opłaty można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa: 
Bank Santander nr 09 1090 1056 0000 0001 4916 5125

VI. Termin załatwienia sprawy
- Niezwłocznie, do 5 dni roboczych, od wniesienia opłaty lub w terminie uzgodnionym z wykonawcą.
- Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia materiałów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i k artograficznego. 
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VII. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK)
ul. Poznańska 133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Punkt obsługi interesantów
Nr telefonu (22) 733 73 58, (22) 733 73 60.
Godziny pracy: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 800-1600

VIII. Tryb odwoławczy
Brak

IX. Uwagi
Zgłaszanie prac geodezyjnych może odbywać się drogą internetową, poprzez Portal Geodety dostępny
w serwisie WebEWID.
Aby usługa została udostępniona, należy złożyć do ODGiK wniosek o założenie konta.
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, zakładka:
Rejestracja w portalu powiatowym - Portal Geodety.

https://podgik.pwz.pl/rejestracja-w-portalach-powiatowych/portal-geodety



