
Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 
Starostwo Powiatowe w Puławach 
Wydział Geodezji 
al. Królewska 19 
24-100 Puławy 

 
II. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Decyzja 

 
III. PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 
1990); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2022r. poz.2000); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390); 

 
IV. WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów 
 Tytuł własności lub inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości 
 Dokumentacja sporządzona przez upoważnionego przez Starostę klasyfikatora 

(opracowana w toku postępowania) 
 Organ  prowadzący postępowanie w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów, dokonuje wyboru klasyfikatora z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji  
i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

V. OPŁATY 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł –ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923) 

 
Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021 r., poz. 1923). Wpłaty z tytułu opłaty 
skarbowej można dokonać na rachunek bankowy: Urząd Miasta ul. Lubelska 5, 24-100 
Puławy; na konto: 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 
 

Klasyfikacja gruntów przeprowadzana jest na wniosek i koszt właściciela gruntów. Wysokość 
kosztów postępowania, niezależnie od rozstrzygnięcia w sprawie, na podstawie art. 264 k.p.a. 
ustalona zostanie w drodze postanowienia jednocześnie z wydaniem decyzji administracyjnej. 
Zgodnie z art. 262 k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które wynikły z winy strony 
lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego 
obowiązku organu prowadzącego postępowanie. 
 
 

 



VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
30 dni od daty złożenia do zasobu geodezyjnego operatu przez uprawnionego klasyfikatora. 
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące. 

 
VII. TRYB ODWOŁAWACZY 

Do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Lublinie za 
pośrednictwem Starosty Puławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
 

VIII. INFORMACJA dla osób zamierzających wykonywać czynności klasyfikatora, 
związane z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu 
puławskiego. 

Wykonawca ma obowiązek  oraz spełniać następujące wymagania: 

 posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia oraz dysponować 
potencjałem technicznym, kadrowym gwarantującym wykonanie przedmiotu 
zamówienia; 

 posiadać uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia lub osób, które takie uprawnienia posiadają; 

 w przypadku klasyfikatorów, którzy nie wykonywali czynności na terenie powiatu 
puławskiego, na potwierdzenie powyższych kompetencji powinni złożyć kopie 
odpowiednich dokumentów (np. dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji, referencje, protokoły odbioru oraz dokumentów, potwierdzających 
wykonanie minimum 2 klasyfikacji w przeciągu ostatniego roku); 

 prowadzić działalność gospodarczą, tożsamą z przedmiotem zamówienia; 
 w przypadku podmiotów działających w formie spółki do oferty należy załączyć kopię 

umowy spółki wraz z aneksami; 
 złożyć ofertę na formularzu ofert udostępnionym przez Zamawiającego 

IX. IMIĘ i NAZWISKO KIEROWNIKA KOMÓRKI ZALATWIAJĄCEJ SPRAWĘ 
 
Mariusz Kasprzak 
 

 
X. IMIONA I NAZWISKA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWĘ 

 
 Jolanta Chruścikowska-Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, gmina Żyrzyn, gmina 

Markuszów-tel.: 81 886-11-21, pok. 105; 
 
 Jolanta Kuk-Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, gmina Końskowola-tel. 81 886-

11-21, pok. 105; 
 
 Monika Maciąg-Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, Kazimierz Dolny - Miasto, 

Kazimierz Dolny – Obszar Wiejski- tel.: 81 886-11-50, pok. 106; 
 
 Małgorzata Kozak- Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, Gmina Kurów- tel. 

81 886-11-50, pok. 106; 
 
 Magdalena Wójcicka -Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, Miasto Puławy  

(M. Puławy, Puławy - Kolejowa)-tel.: 81 886-11-18, pok. 107; 



 
 Krystyna Kamola-Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, Miasto Nałęczów, Miasto 

Puławy (Włostowice, Wólka Profecka, Zakłady Azotowe, ZA - Łęka, Las IUNG)- 
tel.: 81 886-11-18, pok. 107; 

 
 Zbigniew Szymczyk- Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, Gmina Wąwolnica, 

Gmina Janowiec- tel.: 81 886-11-19, pok. 108; 
 
 Ewa Galińska- Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, Gmina Puławy-tel. 81 886-11-

19, pok. 108; 
 
 Ewelina Adamczyk- Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, Gmina Baranów, Gmina 

Nałęczów-obszar wiejski -tel.81 886-11-39, pok. 131. 

 


