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Data aktualizacji: 
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W sprawie: 

Prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć: 
� wniosek  określający  kto  występuje  o  dokonanie  zmiany  w  operacie  ewidencji 

 gruntów  i  budynków 
� kogo  lub  czego  dotyczy  zmiana  z  podaniem  nazwy  obrębu,  nazwy  gminy, 

numeru  działki 
� na  podstawie  jakiego  dokumentu  ma  być  dokonana  zmian 
� do  wniosku  dołączyć  dokument, np.: akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, 

w  przypadku  zmiany adresu  ksero  dowodu  osobistego  z  adresem,  umowę 
dzierżawy. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

 
Wniosek i załączniki –  brak opłat  
 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77 418-52-18 
wew. 160 – 162) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Bez  zbędnej  zwłoki, nie  później  niż 30 dni. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Dokumenty wysyłane są za pośrednictwem poczty do organu podatkowego, ksiąg wieczystych 
oraz zgodnie do oznaczenia we wniosku tj. osobiście lub pocztą. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 
� Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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� Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001r. w  sprawie ewidencji gruntów  i  budynków. 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

 
Zmiany dokonywane są na wniosek złożony do Starostwa Powiatowego w Kluczborku przez  
właścicieli  lub  władających  oraz  osoby mające interes prawny. Dotyczy to zmian  
podmiotowych,  zmiany  zapisów odnośnie  właściciela,  władającego  na  podstawie 
postanowień Sądów,  aktów  notarialnych,  umów  przekazania  gospodarstw,  dzierżawy   
i innych oraz zmian przedmiotowych, w oznaczeniu nieruchomości, powierzchni, adresu, itp. 
Dostarczone  dokumenty powinny być prawomocne (ostateczne). W  przypadku  kserokopii 
dokumentu należy poświadczyć  go  za  zgodność z oryginałem. Ponadto na postanowieniu 
sądowym  o  nabyciu spadku  należy  wpisać  imiona  rodziców  wszystkich  spadkobierców 
oraz  aktualne  ich  adresy. Umowa  dzierżawy  powinna  być  sporządzona  czytelnie                     
z określeniem  przedmiotu,  tj. na  jakim  obrębie,  jakie  działki,  podać  pełne  dane  
dzierżawcy - imię  i  nazwisko, imiona  rodziców,  adres  zamieszkania. Umowa  dzierżawy  
może  być  sporządzona  w  kancelarii  notarialnej  lub  we  właściwym miejscowo  Urzędzie  
Gminy. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Odwołanie do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego                                  
i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Kluczborskiego. 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój                 
nr 016 lub na stronie internetowej powiatu kluczborskiego pod adresem: 
www.powiatkluczborski.pl  

 
DODATKOWE UWAGI: 

 
Brak uwag 

 
 

 
Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 
 

Poniedziałek 
godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 
godz. 7.00-15.00 

 
                                           

Opracowała:  Ewa Kuźnik                                             Zatwierdził: Rafał Gajek      

 
 
 
 


