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Co chcę załatwić?

Uzgodnić podział geodezyjny z terytorialnym podziałem statystycznym.

Kogo dotyczy?

Jednostki geodezyjne, jednostki samorządu terytorialnego.

Co przygotować?

Zanim wybierzesz się do Urzędu Statystycznego przygotuj mapę z podziałem geodezyjnym i dokument
potwierdzający prace geodezyjne na rzecz konkretnej jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki
geodezyjnej.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

W tej sytuacji nie będziesz musiał wypełniać żadnych dokumentów.

Jak wypełnić
dokumenty?

W tej sytuacji nie będziesz musiał wypełniać żadnych dokumentów.

Ile muszę zapłacić?

Za tę usługę nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Uzgadnianie podziału powinno nastąpić na etapie projektowania lub zmian przebiegu granic obrębów geodezyjnych
i w trakcie zakładania i modernizacji EGiB.
Skontaktuj się z nami:
Urząd Statystyczny
w Łodzi

Urząd Statystyczny
w Łodzi
Oddział w Brzezinach

Urząd Statystyczny
w Łodzi
Oddział w Piotrkowie
Trybunalskim

Urząd Statystyczny
w Łodzi
Oddział w Sieradzu

osobiście w godzinach 8.15-16.15
ul. Suwalska 29
93-176 Łódź
TERYT
VIII piętro, pok. 814, 816

Gdzie załatwię
sprawę?

ul. Henryka Sienkiewicza 14
95-060 Brzeziny
TERYT II piętro, pok. 28

ul. Wronia 65
97-300 Piotrków
Trybunalski
TERYT I piętro, pok. 104

Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
Budynek Starostwa
Powiatowego w Sieradzu
TERYT VIII piętro, pok. 821

jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów :
42 683 92 53

46 874 06 04

44 645 26 24

43 881 10 35

42 683 92 21
42 683 92 20

Dla odpowiednich powiatów należy kierować się do właściwych im terytorialnie oddziałów (w Brzezinach,
Piotrkowie Trybunalskim lub Sieradzu).

Co zrobi urząd?

Zaakceptujemy korektę podziału geodezyjnego lub zwrócimy uwagę na różnice w stosunku do podziału
statystycznego.

Jaki jest czas
realizacji?

Na uzgodnienie podziału mamy 2 tygodnie, jednak zwykle udaje się to załatwić „od ręki”.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Do Urzędu Statystycznego należy zgłaszać każdą zmianę w podziale geodezyjnym. Organy administracji
geodezyjnej i kartograficznej powinny uwzględniać podział na rejony statystyczne i obwody spisowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031).

/1 Niniejsza karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny.

