
, dnia

 8. Przedmiot wniosku

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
6

7

4

5

Mapa zasadnicza
9

10
:

11

1,2

1,3

1,4

1,7

2,0

e-mail: telefon:

serwer FTP/e-mail

13 12
: 

1 rok

e-mail:

serwer FTP:

WNIOSKODAWCA

14

3,0

2,5 200 000 500 000

1 000 10 000

10 000 50 000

realizowanego przez ............................................,

…..........................................................................

do realizacji zadania publicznego 

(opis zadania) 

500 5 000

100 2 000

60 000 200 000

konstytucyjnego

w celu przeprowadzenia szkolenia, 

w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

1,1 10 500

pojedynczy obraz statyczny

naukowych/prac 

rozwojowych, 

publikacji w sieci Internet

C
L

12

publikacji w sieci Internet

12
, w przeliczeniu  na 

arkusze formatu A4

w sieci Internet

2

Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na 

podstawie bazy danych EGiB
3

ustawy
12

 (BDOT500)
8

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej*

P
6.

Formularz

1

na cele edukacyjne

pojedynczy obraz statyczny

Jan Kowalski
Olsztyn 02-04-2020

ul. Kochanowskiego 13, 10-117 Olsztyn

500 400 300 / jan.kowalski@gmail.com

do warunków zabudowy

Jan Kowalski

PIOTR
Pływające pole tekstowe
Wpisz koniecznie do czego mają posłużyć zamawiane dokumenty np: - do zawarcia umowy kredytowej, - do warunków zabudowy, - do zgłoszenia budowy, - do podłączenia mediów, - do wyceny nieruchomości, itp. Rozpatrując wniosek będziemy mogli zweryfikować, czy zamawiają Państwo odpowiednie dokumenty. W przypadku wątpliwości, skontaktujemy się z Państwem.



 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej 

wektorowa

Mapa: Skala: rastrowa w formacie: TIFF GeoTIFF inny:

q ewidencji gruntów i budynków q 1:500 drukowana, w formacie: q A4 q A3 q A2 q A1 q A0

q 1:1 000 q kolorowa

q zasadnicza q 1:2 000 q czarno-biała

q 1:5 000 1 egzemplarz każdego arkusza mapy 

…… egzemplarze/y każdego arkusza mapy

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie wsp.:

jednostki podziału terytorialnego q PL-2000

jednostki podziału kraju stosowane w EGiB q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób …….….

(jednostki ewid., obręby ewid, działki ewid.) Współrzędne poligonu w układzie wsp.:

wykaz godeł arkuszy mapy q PL-2000

obszar określony na załączniku graficznym q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy
1

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie uda się

zamieścić w formularzu. 

Przypisy:

1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18

września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem

Dodatkowe wyjaśnienia:

q
q

q

q

Formularz

P3

q q

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

q

q

q

q

2

Format mapy drukowanej mo e by wi kszy je eli nie zmie ci si na A4 w danej skali 1:500

gm. Stawiguda, obr. Tomaszkowo dz. 402, 403 ; dodatkowo za cznik graficzny

do warunków zabudowy

Jan Kowalski




