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I. Nazwa sprawy:

Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta  

Kłodzko, ul. Okrzei 1; parter, pokój nr 08 

tel. 74 865 75 44 

bok@powiat.klodzko.pl  

Oddział Zamiejscowy – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w 

Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 18; III piętro 

tel. 74 872 45 04, 74 872 15 66, fax 74 872 45 04 

Oddział Zamiejscowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w 

Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6; parter, pokój nr 05 

tel. 74 6442455 fax: 74 6442478 

Elektroniczna skrzynka 

podawcza 

dostępna pod adresem: 

www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki wnioski dostępne są w miejscu złożenia dokumentów oraz na stronach  

www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Wniosek powinien zawierać:

• dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy,

• informację o zakresie zaświadczenia (np. o posiadanych gruntach własnych, rodziców itp.),

• dane dotyczące nieruchomości (np. gmina, miejscowość, obręb itp.),

• cel uzyskania zaświadczenia (np. w celu przedłożenia do ZUS, KRUS, w zakładzie pracy itp.),

• podpis wnioskodawcy,

3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku wniosku o

wydanie zaświadczenia w innym celu niż emerytalno-rentowym (do ZUS lub KRUS).

IV. Opłaty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu emerytalno-rentowym (do przedłożenia w ZUS lub KRUS) nie 

podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej). 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w innych celach podlega opłacie w wysokości 17 zł  (art. 1 ust. 1 pkt 1b 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Wpłaty należy dokonać: 

a) w przypadku realizacji wniosku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku na rachunek Urzędu

Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko,

b) w przypadku realizacji wniosku w oddziale zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Bystrzycy

Kłodzkiej na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, 57-500

Bystrzyca Kłodzka,

c) w przypadku realizacji wniosku w oddziale zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Nowej Rudzie

na rachunek Urzędu Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.
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V. Termin załatwiania:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu 

dni, stosownie do  art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego  

VI. Sposób załatwiania:

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków. 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kłodzko, ul. Okrzei 1; parter, pok. 01

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 Oddział Zamiejscowy – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Nowej Rudzie,

Nowa Ruda, ul. Kolejowa 18; III piętro

czas pracy:

poniedziałek –  piątek 730 – 1530 

 Oddział Zamiejscowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Bystrzycy Kłodzkiej,

Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6; parter, pokój nr 05,

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

VIII. Osoba odpowiedzialna:

 Kłodzko - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:

Barbara Niedziela tel.(74)8657563 e-mail: b.niedziela@powiat.klodzko.pl,  

Agnieszka Batóg tel.(74)8657560 e-mail: a.batog@powiat.klodzko.pl,  

Małgorzata Moch tel.(74)8657562 e-mail: m.moch@powiat.klodzko.pl,  

Bogusława Sołodowczuk tel.(74)8657561 e-mail: b.solodowczuk@powiat.klodzko.pl, 

 Nowa Ruda - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:
Marta Udod-Kwiatkowska tel.(74)8721566 e-mail: m.kwiatkowska@powiat.klodzko.pl,

Dorota Udod tel.(74)8721566 e-mail: d.udod@powiat.klodzko.pl, 

 Bystrzyca Kłodzka - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:
Agnieszka Sikora, tel.(74)6442468 e-mail: a.sikora@powiat.klodzko.pl, 

Daria Lembicz, tel.(74)6442468 e-mail: d.lembicz@powiat.klodzko.pl

IX. Podstawa prawna:

• art. 217 § 1, § 2 ust. 1, 2 – ustawa z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

• art. 7d pkt 1a, 22 ust. 1 – ustawa z 17.05. 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

X. Informacje dodatkowe:

Brak 

Karta obowiązuje od dnia 09-04-2019
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