
Uprzejmie informujemy, że wystąpienia w sprawach urzędowych można kierować do Wydziału Geodezji 

Urzędu Miasta Katowice przez skrzynie podawcze zlokalizowane przy wejściach do budynków Urzędu, 

pocztą tradycyjną oraz przez elektroniczne skrzynki podawcze.  

!!! Wyjaśniamy, że poczta elektroniczna email nie spełnia wymogów stawianych korespondencji 

prowadzonej w sprawach formalnych i administracyjnych. 

Posiadając konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, 

wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym. W wielu sytuacjach nie ma potrzeby załatwiania sprawy osobiście w urzędzie. W związku  

z tym zachęcamy do kontaktu i załatwiania spraw drogą elektroniczną, a także drogą pocztową. 

Zalecaną platformą komunikacji elektronicznej jest platforma SEKAP. 

Korzystając z katalogu usług udostępnionego na stronie bip.katowice.eu/ w kategorii Geodezja  

w łatwy sposób odnajdziecie Państwo wszystkie sprawy możliwe do załatwienia w Wydziale Geodezji. 

 

https://www.sekap.pl/
http://www.epuap.gov.pl/
https://bip.katowice.eu/


Usługi możliwe do załatwienia w Wydzuale Geodezji Urzędu Miasta Katowcie drogą elektroniczną za pośrednictwem platform SEKAP i ePUAP. 

 



Składanie wniosków w formie elektronicznej przez platformę SEKAP 

 

Po wybraniu usługi, zostaniecie Państwo przekierowani do Karty informacyjnej, na której 

zamieszczono wszystkie istotne informacje na temat przebiegu załatwienia sprawy, wymaganych 

dokumentów, opłat, telefonów kontaktowych etc. Wzory wniosków, zarówno w formie elektronicznej 

jak i do wydruku, znajdują się na dole Karty informacyjnej, poniżej szczegółowego opisu usługi. 

 

Użycie przycisku Operacje spowoduje przejście do formularza elektronicznego lub pobranie 

dokumentu do wydruku (plik *.PDF). 

!!! W przypadku, gdy sprawa którą chcemy załatwić nie posiada formularza elektronicznego należy 

skorzystać z Pisma ogólnego, co zostało opisane poniżej. 

!!! Korzystanie z formularzy elektronicznych wymaga zalogowania do platformy SEKAP. 

 

Formularze elektroniczne składają się z szeregu pól, które należy wypełnić danymi. Pola oznaczone 

gwiazdką ( * ) są polami obowiązkowymi, których ominięcie uniemożliwi wysłanie formularza. 

 

Na górnej belce formularza znajdują się przyciski funkcyjne 1, 2 i 3. Przycisk [1] pozwala sprawdzić 

poprawność wypełnienia formularza przed zapisaniem lub wysłaniem. Przycisk [2] przenosi 

użytkownika do strony Widok formularza, zawierającej narzędzia do obsługi podpisu elektronicznego. 

Należy go użyć, gdy chcemy przygotować opracowany wniosek do wysłania. Przycisk [3] zapisuje 

aktualny stan i zamyka formularz.  

!!! Zapisane formularze znajdują się w osobistej Skrzynce kontaktowej w katalogu Robocze.  

3 1 2 



Formularz elektroniczny może zostać podpisany z zastosowaniem posiadanego certyfikatu lub  

przy użyciu Profilu Zaufanego (ePUAP) po wybraniu stosownej opcji znajdującej się na dole strony 

zawierającej Widok formularza. 

 
Kolejne kroki procesu różnią się w zależności od wybranej metody podpisu. Skuteczne złożenie podpisu 

elektronicznego sygnalizowane jest stosownym komunikatem pojawiającym się na górze formularza.  

 

Teraz należy zapisać i zamknąć formularz przy użyciu przycisku nr [3], po czym powinno nastąpić 

automatyczne przeniesienie do katalogu Robocze osobistej Skrzynki kontaktowej. 

!!! Zamknięcie formularza w inny sposób niż przy użyciu przycisku Zapisz i zamknij [3] może 

spowodować utratę dotychczas wprowadzonych danych, w tym podpisu elektronicznego. 

Wysłanie dokumentu do Urzędu Miasta Katowice następuje przy użyciu przycisku Wyślij dokument. 

Opcja ta jest dostępna z poziomu osobistej Skrzynki kontaktowej (katalog Robocze). 

 

Pismo Ogólne SEKAP 

W przypadku, gdy sprawa którą chcemy załatwić nie posiada formularza elektronicznego istnieje możliwość 

wystosowania pisma ogólnego do Urzędu. Stosowna karta usługi znajduje się w Katalogu usług na stronie 

SEKAP, w zakładce Inne lub pod adresem internetowym https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=3199 

Sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku omówionym powyżej. Wystąpienie przy użyciu 

pisma ogólnego może jednak wymagać dołączenia stosownego załącznika (np. wniosku wypełnionego 

na urzędowym wzorze). Wszystkie załączniki należy przygotować w formie cyfrowej (np. zeskanować). 

Dodanie załącznika następuje poprzez zaznaczenie pola Załączniki znajdującego się na dole formularza 

przeznaczonego dla Pisma ogólnego. Załącznik dodawany jest poprzez wskazanie pliku zapisanego  

na dysku komputera przy użyciu przycisku Przeglądaj.  

Każdy plik stanowi jeden, osobny załącznik. Dodanie kolejnego załącznika następuje przy użyciu 

przycisku Dodaj (zielony plus). Opis załącznika jest nieobowiązkowy. 

 

Po opracowaniu formularza pisma ogólnego i dołączeniu załączników należy dokument podpisać 

(przycisk [2]), zapisać wprowadzone zmiany (przycisk [3]) i wysłać z osobistej Skrzynki kontaktowej 

przy użyciu przycisku Wyślij dokument – co zostało szczegółowo opisane powyżej.  

https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=3199


Składanie wniosków w formie elektronicznej przez platformę ePUAP2

 

Każdorazowo, załatwianie sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP należy zacząć od wybrania 

urzędu do którego adresowany jest wniosek. Dzięki temu uzyskacie Państwo dostęp do spraw 

obsługiwanych przez Urząd. Platforma ePUAP również umożliwia złożenie do urzędu pisma ogólnego 

wraz z załącznikami. 

!!! Korzystanie z formularzy elektronicznych wymaga zalogowania do platformy ePUAP. 

Pismo ogólne w ePUAP dostępne jest w Katalogu spraw w dziale Sprawy ogólne pod pozycją  

Pismo ogólne do podmiotu publicznego.  

 

  



Każdorazowo, po wybraniu sprawy, która jest obsługiwana przez Urząd zostajecie Państwo 

przekierowani do karty informacyjnej zawierającej podstawowe informacje na temat usługi. Przejście 

do formularza elektronicznego następuje po naciśnięciu przycisku Załatw sprawę.  

 

Wypełnienie formularza (na przykładzie Pisma ogólnego) rozpoczyna się od wybrania adresata. 

 

W dalszej kolejności należy wypełniać kolejne pola, zgodnie z ich opisem. Pola oznaczone gwiazdką ( * ) 

są polami obowiązkowymi. Do formularza można również dołączyć załączniki zapisane na dysku 

komputera. Dołączane dokumenty w formie elektronicznej powinny być podpisane podpisem 

elektronicznym. Poprawne wypełnienie formularza aktywuje znajdujący się w dolnej części formularza 

przycisk Dalej, który przenosi do strony Podgląd pisma elektronicznego zawierającej również obsługę 

podpisu elektronicznego. 

 

!!! Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z przesłaniem go do adresata, co zostaje potwierdzone 

stosownym komunikatem. 

  

Click! 



Informacja nt. składania przez ePUAP wniosków EGIB oraz P 

Wniosek EGIB (wypisy, wyrysy) znajduje się w zakładce Geodezja i Kartografia w katalogu Ewidencja 

gruntów i budynków pod pozycją Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. 

Wniosek P wraz z załącznikami (udostępnienie materiałów zasobu: mapa zasadnicza, mapa 

ewidencyjna etc.) znajduje się w zakładce Geodezja i Kartografia w katalogu Udostępnianie informacji 

w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych pod pozycją Udostępnienie materiałów 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Po wybraniu ww. pozycji wyświetlony zostanie komunikat, że Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze 

poniższej sprawy. 

 

Aby złożyć ww. wnioski należy użyć przycisku Zmień urząd, a następnie Pokaż wszystkie urzędy lub 

instytucje udostępniające tę sprawę. 

 

 

Dalej należy wybrać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pozycja pierwsza), a następnie 

przejść do załatwienia sprawy. 

 

Po wypełnieniu wniosku i użyciu przycisku Dalej w podglądzie przygotowanego dokumentu należy 

zmienić adresata za pomocą przycisku Dodaj odbiorcę 

  



 

Następnie usunąć aktualnego adresata (ministerstwo) przy użyciu przycisku Usuń. 

 

Wyszukać Urząd Miasta Katowice przy użyciu Książki Adresowej. 

 

W polu wyszukiwania wpisać Urząd Miasta Katowice i z dostępnych opcji wybrać skrytkę 

/umkatowice/skrytka. Dodać odbiorcę za pomocą przycisku Dodaj zaznaczonych odbiorców  

z listy odbiorców. 



 

Zapisać odbiorcę za pomocą przycisku Zapisz odbiorców i zamknij. 

 

Tak opracowany formularz jest gotowy do podpisania podpisem elektronicznym i wysłania do Urzędu 

Miasta Katowice. 

 

!!! Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z przesłaniem go do adresata, co zostaje potwierdzone 

stosownym komunikatem. 

Click! 


