
 
 
 

 

Karta usług realizowanych 
w Starostwie Powiatowym w Ełku 

nr – 10/GN 

 

Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
tel. +48 87 621 83 00, fax +48 87 621 83 39 

www.powiat.elk.pl                                   powiat@powiat.elk.pl  

Nazwa sprawy Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków. 
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Wymagane dokumenty 1. Zgłoszenie zmian danych  ewidencji gruntów i budynków  
2. Oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia 

zmiany 

Opłaty 1. Wniosek i załączniki zwolnione z opłaty skarbowej 
2.  Opłata skarbowa w wysokości 17 zł, jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik 

Kasa Starostwa Kasa Starostwa Powiatowego w Ełku ul.Piłsudskiego 4, I piętro, pok.258, czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 745 do 1500. 
Kasa  przyjmuje wpłaty gotówkowe za należności Starostwa. Kasa nie pobiera 
żadnych prowizji. 

Sposób dostarczenia 
dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Starostwa 
Powiatowego w Ełku. 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Ełku  19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 
parter, pokój nr 127. 
Tel. (87)  621-83-00       e-mail: powiat@powiat.elk.pl  
fax (87)  621-83-39                    www.powiat.elk.pl 
Biuro Starosty udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 
pracownikiem kieruje do niego interesanta. 
 

Sprawę załatwia i udziela 
szczegółowych wyjaśnień 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 5, II piętro,  
pokój nr 9 i 10, 
tel. (87)  621-83-10, 

Godziny urzędowania Od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia sprawy Zgodnie z art.23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do 30 dni. 

Sposób załatwienia sprawy Zgłoszenie zmian spełniające wymogi powoduje wprowadzenie zmiany do operatu 
ewidencji gruntów i budynków. 

Tryb odwoławczy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, 10-575 
Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9 

Informacje dodatkowe Druk zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków do pobrania 
na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Ełku w zakładce Poradnik 
interesanta  

 

 


