Wniosek o wydanie dodatkowych materiałów do zgłoszenia prac geodezyjnych
1. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy

2. Identyfikator zgłoszenia, którego dotyczy uzupełnienie

3. Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych2

4. Data

5. Adres poczty elektronicznej (e-mail)3

6. Adresat zgłoszenia – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu
organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

1

Łódzki Ośrodek Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
7. Dodatkowe materiały niezbędne do wykonania pracy 4
Lista dostępnych zbiorów danych i materiałów zasobu:
1.

Wyjaśnienia i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych

Uwagi

Mapa:
zasadnicza
ewidencji gruntów i budynków

2.

Zbiór danych EGiB:
pełny zbiór danych (przedmiotowe i podmiotowe)
dane przedmiotowe (geometryczne i opisowe)
dane przedmiotowe (tylko geometryczne)
dane przedmiotowe (tylko opisowe)

3.

Zbiór danych GESUT
Pełny zbiór danych
Wybrany zbiór danych GESUT

4.

Zbiór danych BDOT500
Pełny zbiór danych
Wybrany zbiór danych BDOT500

5.

Dokument wchodzący w skład operatu technicznego

6.

Inne niewymienione……

9. Podpis wykonawcy prac geodezyjnych5

Przypisy:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.).
2. Identyfikatorem wykonawcy jest:
– w przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna – nr NIP,
– w przypadku gdy wykonawcą jest biegły sądowy – nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe,
– w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy – nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego,
– w przypadku gdy wykonawca jest podmiotem zagranicznym – nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.
3. Dane wymagane w celu przekazania informacji o wyniku weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 12b ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. W tym polu można wskazać w szczególności informacje dotyczące oczekiwanych materiałów, formy ich przekazania i sposobu odbioru materiałów zasobu.
5. Podpis własnoręczny; w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany; w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.
* Informacja nieobowiązkowa.

Wyjaśnienia:
1. W formularzach można nie uwzgledniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. Do formularza papierowego można dołączyć załączniki zawierające informacje, których nie można było zamieścić w formularzu.

