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I. Nazwa sprawy: 

 
Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków 

 
II. Miejsce złożenia dokumentów: 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2k – budynek nr 4, parter, pokój 0.1 
tel. 74 865 75 60 

lub 
Biuro Obsługi Klienta 

Kłodzko ul. Okrzei 1, parter 
tel. 74 865 75 44 

bok@powiat.klodzko.pl 
lub 

Elektroniczna skrzynka podawcza dostępna pod adresem: www.epuap.gov.pl 
ESP epuap: 1. /spklodzko/skrytka 2. /spklodzko/SkrytkaESP 

 
III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który 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, zakładu pracy), 
  podpis wnioskodawcy, 
 informację czy odbiór osobisty, czy wysyłka pocztowa na adres podany we wniosku. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na 
konto Urzędu Miasta Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego l, 57-300 Kłodzko nr 62 9588 0004 7100 
1010 2000 0020,  za wyjątkiem wyłączenia z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 
listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 
IV. Opłaty: 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w innych celach niż wyłączonych z opłaty skarbowej zgodnie z art. 
2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 
zł 
V. Termin załatwiania: 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu 
dni, stosownie do art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

VI. Sposób załatwiania: 
Zaświadczenie wydawane jest na podstawie danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i 
budynków. 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
mailto:bok@powiat.klodzko.pl
http://www.epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego


 
VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2k – budynek nr 4, parter, pokój 0.2 
czas pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 
VIII. Osoba odpowiedzialna: 
Małgorzata Moch, tel. 74 865 75 62, e-mail: m.moch@powiat.klodzko.pl, 
Marta Udod-Kwiatkowska, tel. 74 865 75 61, e-mail: m.kwiatkowska@powiat.klodzko.pl, 
Katarzyna Ciszewska, tel. 74 865 75 61, e-mail: k.ciszewska@powiat.klodzko.pl, 
Karolina Bielecka, tel. 74 865 75 21, e-mail: k.bielecka@powiat.klodzko.pl, 
Daria Lembicz, tel. 74 865 75 21, e-mail: d.lembicz@powiat.klodzko.pl, 
Agnieszka Batóg, tel. 74 865 75 60, e-mail: a.batog@powiat.klodzko.pl, 
Dorota Udod, tel. 74 865865 75 60, e-mail: d.udod@powiat.klodzko.pl, 
IX. Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
X. Tryb Odwoławczy: 
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty kłodzkiego. Zażalenie 
wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. 

XI. Informacje dodatkowe: 
Zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego. 
Zaświadczenie nie rozstrzyga bowiem żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej ani nie 
kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego. Zaświadczeniem organ potwierdza jedynie istnienie 
określonego stanu na podstawie posiadanych danych. Z treści art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne wynika, że zasadą jest udzielanie danych zebranych w ewidencji gruntów w formie 
wypisów i wyrysów, wydawanie zaś zaświadczeń w rozumieniu art. 217 Kodeksu postępowania 
administracyjnego możliwe jest tylko wtedy, gdy wskazuje na to przepis ustawy. (wyrok WSA w 
Krakowie z dnia 21.05.2014r.  III SA/Kr 91/14 LEX nr 1531853). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta obowiązuje od dnia 01.06.2022r. 
Aktualizacja dnia 01.06.2022r. 
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