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Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego AG – 1.2

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji, Referat Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego pok. 330

Opłaty

Pobierane są opłaty wg. zasad określonych 
w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 520.
Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego 
wniosku.
Opłatę wnosi się:

gotówką w kasie w pok. 110A, 120 
na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Bytomiu
Getin Noble Bank S.A. 
Oddział w Bytomiu
83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Kasy urzędu czynne:

budynek ul. Parkowa 2, kasy pok. 110A i 120:
poniedziałek: od 7.45 do 17.30 
od wtorku do piątku: 7.45 do 15.00

budynek ul. Smolenia 35, kasa pok. 35:
poniedziałek: od 7.45 do 16.30 
od wtorku do piątku: 7.45 do 14.00

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni. 
Odbiór materiałów pok. 330 po dokonaniu opłaty. Po 
potwierdzeniu wpłaty materiały mogą być wysłane 
pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy 

Brak

Podstawa prawna

art. 40 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 520)
§ 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 
2013 r., poz. 1183) oraz rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w 
sprawie udostępniania materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu 
Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917)

Uwagi

W razie wątpliwości wszelkich informacji 
o wymaganych dokumentach i trybie załatwienia 
sprawy udziela Referat Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego.
Dodatkowa informacja dla przedsiębiorcy (w 
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej -tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.:
Jeżeli tut. organ nie rozpatrzy wniosku w terminie,  
uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z  
wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw  
odrębnych ze względu na nadrzędny interes  
publiczny stanowią inaczej. 

Formularz wniosku

Dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz 
w Punkcie Informacyjnym wniosek AG – 1.2.
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