
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 45/2021 

Starosty Krakowskiego 

z dnia 5.03. 2021 r.

REFERAT/Zamiejscowe 

Stanowisko Pracy
ŚWIADCZONA USŁUGA GODZINY Numer Telefonu Adres e-mail / Portal

Sekretariat Wydziału udzielanie informacji, przekazywanie połączeń 7:30 - 15:30

12 656 72 19

12 656 72 26

12 656 09 81

wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

obsługa i realizacja wniosków o wypisy/wyrysy z ewidencji gruntów oraz 

kopie mapy ewidencyjnej
8.00  do  14.30

https://rejestracja.powiat.krakow.pl/

#/casetype

wydawanie dokumentów w związku z wnioskami o o wypisy/wyrysy z 

ewidencji gruntów oraz kopie mapy ewidencyjnej

10.00 do 11.00,

14.00 do 15.00

12 395 05 12

12 395 05 11

obsługa stron dotycząca postępowań administracyjnych 8.00 do 15.00

obsługa stron dotycząca innych postępowań wyjaśniających lub spraw 

związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków

obsługa rzeczoznawców majątkowych

24h/dobę - w zakresie 

samoobsługi na portalu 

rzeczoznawcy

wydawanie materiałów geodeyjnych

8:00-10:00

(umawianie na odbiór 

dokumentacji w godzinach 

pracy urzędu 7:30-15:30)

12 410 08 50

12 395 05 25

składanie dokumentacji geodezyjnej 7:30-15.00 12 410 08 50

przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

24h/dobę - w zakresie 

samoobsługi na portalu 

geodety

7:30 - 15:30 - w zakresie 

wykonywania czynności przez 

pracownika

12 395 05 23 

opracowanie zgłoszeń prac geodezyjnych 7:30 - 15:30 12 395 05 24

weryfikacja operatów technicznych 7:30 - 15:30 12 395 05 22 podgik@powiat.krakow.pl

uzgadanienie mianowników nowych działek do prac geodezyjnych 7:30 - 15:30 12 395 05 24
publikowanie zawiadomień o ustaleniu granic na BIP 7:30 - 15:30 12 395 05 24

aktualizacja baz danych danymi wynikajacymi z opracowań geodezyjnych 7:30 - 15:30 12 395 05 27 

wydawanie roboczych baz danych 7:30 - 15:30  12 395 05 16 podgik_bazy@powiat.krakow.pl

udzielanie odpowiedzi na pisma 7:30 - 15:30 12 395 05 26 wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

Wydawanie wniosków uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej 12.00-14.00 12 259 00 60
Obsługa mapy zasadniczej 12 395 05 06

Obsługa archiwum stanowiącego PZGiK 12 395 05 07
Rejestracja wniosków wpływających (drogą pocztową) na naradę 

koordynacyjną 12 259 00 60

Opracowanie wniosków na naradę koordynacyjną 12 395 05 19
Przygotowanie odpowiedzi na zgłoszenia geodezyjne 12 395 05 05

Portal Geodety - portal przeznaczony dla jednostek wykonawstwa 

geodezyjnego, umożliwiający obsługę prac geodezyjnych w tym m.in.: 

zgłaszanie prac, udostępnianie materiałów przez PODGiK, uzgodnienia z 

jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, przekazywanie danych cyfrowych.

7.30-15.30 12 395 05 17 webewid@gkik.powiat.krakow.pl

Portal Komornika - portal przeznaczony do weryfikacji danych o 
Portal Rzeczoznawcy - portal przeznaczony do udostępniania zbiorów 

REFERAT/Zamiejscowe 

Stanowisko Pracy
ŚWIADCZONA USŁUGA GODZINY Numer Telefonu Adres e-mail / Portal

Sekretariat

Poniedziałek: 9:00-17:00 

Wtorek-Piątek: 

7:30 - 15:30
12 656 72 58

Oddawanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i 

Powiatu w najem i dzierżawę oraz  naliczanie należności z tych tytułów

Informowanie o wysokości rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 

trwałego zarządu lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności

Wypowiadanie obowiązującej wysokości opłaty rocznej oraz składanie 

propozycji dotyczących ustalenia nowej opłaty rocznej

Ustalanie na wniosek strony innych terminów uiszczania opłat rocznych z 

tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

Prowadzenie sprawozdawczości dot. nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności także w zakresie nieruchomości 

wchodzących w skład zasobów nieruchomości

Przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i 

Powiatu

Przygotowywanie do zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

Skarbu Państwa i Powiatu

Zawiadamianie byłych właścicieli, najemców lokali mieszkalnych, a także 

osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości o 

przysługującym im pierwszeństwie w przypadku zbywania nieruchomości

Przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości Skarbu 

Państwa i Powiatu przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie 

wieczyste wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania zgody 

Wojewody lub Rady Powiatu na zbycie oraz do zawarcia umowy notarialnej

Prowadzenie postępowania i przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz 

umów w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży 

nieruchomości

Prowadzenie postępowania i przygotowanie umów  użyczenia i użytkowania, 

jako ograniczonego prawa rzeczowego

Przygotowywanie dokumentacji dla dokonania darowizny nieruchomości na 

cele publiczne lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub 

Skarbu Państwa, a także prowadzenie spraw z zakresu zamiany 

nieruchomości

Wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd 

państwowym  i powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej

	wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu

Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego      

przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo   własności, ustalanie 

należności za nabycie prawa własności oraz zabezpieczanie wierzytelności 

poprzez ustanowienie hipoteki

Udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności

Wyrażenie zgody na wejście w teren gruntu stanowiącego własność Skarbu 

Państwa i Powiatu

Referat II Zwrotów 

Nieruchomości
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

12 395 05 37

12 395 05 33

12 395 05 34

Referat III Odszkodowań
Prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia odszkodowań za 

nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

12 410 08 54

12 395 05 35

12 410 08 53

Realizacja wniosków o scalenie i wymianę gruntów 
	Realizacja wniosków o regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod 

	Realizacja wniosków o regulacje stanu prawnego nieruchomości 
	Realizacja wniosków o regulacje stanu prawnego nieruchomości 

Realizacja wniosków o wykreślenie z ksiąg wieczystych wpisu ostrzeżenia o 

wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

REFERAT/Zamiejscowe 

Stanowisko Pracy
ŚWIADCZONA USŁUGA GODZINY Numer Telefonu Adres e-mail / Portal

Referat II Obsługa kasy
Poniedziałek - Piątek 8:00 -

14:40

12 410-08-69

12 656-72-19

wew. 39

bwalach@powiat.krakow.pl

8.00-14.00

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE 

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat III

Technicznej Obsługi 

Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego

wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

7.00-15.00

Referat I

Ewidencji gruntów
wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

12 395 05 10

12 395 05 09

Referat II

Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej

 i Kartograficznej 

podgik@powiat.krakow.pl

zgloszenia@powiat.krakow.pl

zgloszenia@powiat.krakow.pl  

mkleczynska@powiat.krakow.pl

	Realizacja wniosków o wykreślenie z ksiąg wieczystych wpisu ostrzeżenia o 

wszczęciu postępowania scaleniowego

gn@powiat.krakow.pl

Poniedziałek: 9:00-16:30 

Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:00

Referat IV Regulacji Stanów 

Prawnych i Scaleń 

Nieruchomości

12   395 05 32

12  395 05 36

7.30-15.30 12 395 05 17 https://webewid.powiat.krakow.pl/

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Referat I Gospodarki 

Nieruchomościami

12 395 05 28

12 395 05 30

12 395 05 29

Technologie Cyfrowe i 

Obsługa Bazy Danych                                                                                   
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