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Wydział Geodezji WG
Siedziba Wydziału – Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
Adres do korespondencji – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Sekretariat:
tel: 22 551 09 21,
fax: 22 551 09 31,
e-mail: wg@mazowieckie.pl ,
pokój nr 400
l

Godziny pracy:

poniedzia łek - piątek 8.00 - 16.00
l

Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK:

poniedzia łek 8.00 - 16.00

Dyrektor Wydziału:
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Aneta Konieczna
e-mail: akonieczna@mazowieckie.pl
Struktura Wydziału:
Oddzia ł Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli - WG-I
Oddzia ł Geodezji - WG-II
Oddzia ł Katastru - WG-III
Oddzia ł Ogólny WG-IV
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Oddziały Geodezji w Delegaturach w:
Oddzia ł Geodezji
Oddzia ł Geodezji
Oddzia ł Geodezji
Oddzia ł Geodezji
Oddzia ł Geodezji

WG -O
WG -C
WG-P
WG -R
WG -S

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy, w szczególności:
1. prowadzenie spraw nadzoru wykorzystywania dotacji celowych z bud żetu pa ństwa na zadania rz ądowe z zakresu urz ądze ń rolnych oraz prac
geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i marsza łka województwa;
2. prowadzenie spraw zwi ązanych z opiniowaniem wniosków organów samorz ądu terytorialnego, w sprawach dotycz ących:
a)

tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,

b)

nadawania gminie lub miejscowo ści statusu miasta i ustalania jego granic,

c)

ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich w ładz,

d)

ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowo ści i obiektów fizjograficznych;

3. prowadzenie spraw wynikaj ących z przepisów ustawy o spó łdzielniach mieszkaniowych, zwi ązanych z refundacją kosztów uzasadnionych prac
geodezyjnych poniesionych przez spó łdzielnie mieszkaniowe;
4. przygotowywanie projektów zarz ądze ń Wojewody w sprawie ustalania numerów porz ądkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do
wybudowania na nieruchomo ściach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia
właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
5. prowadzenie spraw zwi ązanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zag łady, na obszarze którego jest po łożone Mauzoleum Walki i
Męczeństwa w Treblince;
6. prowadzenie post ępowa ń administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów oraz prowadzenie
post ępowa ń sądowo – administracyjnych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 8.
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