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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 
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Karta Informacyjna Usługi 
 

WYDAWANIE WYPISÓW / WYPISÓW I WYRYSÓW / WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW  
I BUDYNKÓW 

  

I. Podstawa Prawna 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 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 2019 r. poz.393 z późn. zm.),  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty,  
a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322). 

 

II. Wymagane wnioski 
Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.  
Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 
(www.bip.pwz.pl).  
Upoważnienie podpisane przez właściciela nieruchomości, w przypadku gdy wniosek składa osoba działająca  
w jego imieniu.  
  

III. Wymagane załączniki 
W przypadku osób nie będących właścicielami nieruchomości i nie posiadających upoważnienia właściciela, 
dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów  
i budynków.  

 

IV. Dokumenty do wglądu 
brak 

V. Opłaty  
Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1990 z późn. 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 
Odbiór wypisu następuje w dniu złożenia wniosku, po uiszczeniu opłaty.  
Odbiór wypisu i wyrysu oraz wyrysu następuje w terminie do 14 dni, po uiszczeniu opłaty.  

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
Wydział Geodezji  
ul. Poznańska 133 (budynek B)  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
Stanowisko obsługi interesantów - parter  
Nr telefonu (22) 733 73 66, (22) 733 73 40  
Godziny pracy: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 800-1600  
  

VIII. Tryb odwoławczy 
W przypadku odmowy wykonania wypisu, wypisu i wyrysu oraz wyrysu wydaje się postanowienie odmowne, na 
które przysługuje zażalenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego.  
  

IX. Uwagi 
brak 
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