Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1. Imię i nazwisko

I Nazwa oraz adres wnioskodawcy

2. Dala

Formularz

p
3. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej.
prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

która w imieniu organu

STAROSTA KOLSKI
4. Dane kontaktowe wnioskodawcy

I adres poczty elektronicznej)'

(nr telefonu

ul. Henryka Sienkiewicza
62-600

5. Oznaczenie

21/23

Koło

6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

wniosku nadane przez wnioskodawcę'

GK,6621.
7. Określenie

materiałów

będących

D

Mapa zasadnicza

D

Baza

D

Baza danych

geodezyjnej

Baza danych

obiektów

D

przedmiotem

lub mapa ewidencji

danych ewidencji

gruntów

wniosku'
gruntów

i budynków

ewidencji

i budynkóW'

(EGiB)3

sieci uzbrojenia

topograficznych

tworzenie

standardowych

w skalach

1:500 • 1 :5000 (BDOT500)'

terenu

o szczegółowości

opracowań

.2020

(GESUT)4

D

Rejestr

D

Raporty

D

Inne materiały·

cen nleruchomości"
tworzone

na podstawie

7

bazy danych

EGiB

zapewniającej

kartograficznych

8. Cel pobrania materialów"
8a. Udostępnienie

D

odpłatne

dla potrzeb

Dw

Współczynnik

wlasnych

celu wykonania

D

dla dowolnych

D

w celu kolejnego

8b. Udostępnienie

niezwiązanych

wyceny

zbiorów

na cele edukacyjne
w celu prowadzenia

D

w celu realizacji

ustawowych

D

w celu realizacji

zadań w zakresie

D

w celu pierwszego

jednostkom

D

dotyczących

organizacyjnym

sieci uzbrojenia

wchodzącym

rozwojowych

zadań w zakresie

ochrony

obronności

udostępnienia

zbiorów

1.0

cen nleruchomościj"

1.0

terenu podmiotowi

wladającemu

siecią

uzbrojenia

terenu'?

0.1

bezpieczeństwa

państwa

danych

w skład systemu

oświaty".

uczelniom

'2. podmiotom

pożytku

publicznego'3

14

- Ministrowi

dotyczących

wewnętrznego

Obrony

państwa

i jego porządku

konstytucyjnego

- służbom

podmiotowi

wladającemu

siecią uzbrojenia

terenu'o

specjalnym"

Narodowej

sieci uzbrojenia

terenu

..............................................

E·maiL

............................................

Telelon:

..............................................

materialów"

osobisty

D jak

danych

badań naukowych/prac

Imię i nazwisko:

odbiór

w sieci Internet

tylko rejestru

do kontaktu ze strony wnioskodawcy'

10. Sposób udostępnienia

wysylka

publikacji

(dotyczy

w postaci elektronicznej

D

D

bez prawa

majątkowym

2.0

udostępnienia

D

D

gospodarczą.

- rzeczoznawcom

potrzeb

nieodpłatne

9. Osoba wyznaczona

z dzialalnością

nieruchomości

pod wskazanyadres
w naglówku

D

usługa sieciowa

D

udostępnienie

D

wysyłka

udostępniania
na serwerze

na wskazany

FTP organu'6

D

adres e-mail

udostępnienie

materialów

dostarczonym

przez wnioskodawcę

na nośniku
17

inny: ....................................

11. Dodatkowe

wyjaśnienia

i uwagi wnioskodawcy'

12. Imię i nazwisko

oraz podpis

wnioskodawcy'·
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1. Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków
Mapa:

Postać:

Skala:

D zasadnicza

D wektorowa

D 1:500

D ewidencji gruntów i budynków

D rastrowa

D 1:1000

DM

D czamo-biała

D drukowana

D 1:2000

DA3
DA2
DAl
DAO

D kolorowa

Liczba egzemplarzy:...

Dotyczy

D 1:5000

2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem

D J~U"U~II\J

I'UUZldlU '''J<u"g".v~V

postaci

drukowanej:

Fonnał wydruku:

Kolorystyka wydruku:

3. Dane szczeg6loweokreślającepolotenie obszaruobjętegownioskiem

NdJU

D obszar określony w załączniku

lub podzialu dla celów EGiB 1
D godlo arkusza mapy

numer

działki:

.

D graficznym

D współrzędne wielokąta (poligonu)

D wektorowym, w ukladziewsp6lrzędnych:

w układzie współrzędnych:

D PL-2000
D innym2

D PL-2000

obręb

ewid.

(miejscowość):

.

••••.•..•.•.•..••..•...•..•..•...•

gmina:

D innym2 .......•......•..................•

.

4. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy:
5. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy'

Przypisy:

1"

Ewidencji gruntów ibudynków.
2. Inny uI<Iadwspółrzędnych dopuszczony pn"Z agan prowadz~y powiatowy z"sób geodezyjny ikarlograf/Czny.
3. Podpis vrllłSf)()fęczny;'Ił' pnypadku sJdadaniawniosku 'Ił' postaci elektrOflk::znej:kwaifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty abo podpis zaufany; w przypadku skJadaniawniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie Iłrl. .fa ust 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - "'swo geodezyjne; karlograficzne. identyfikator umoiiwi~ący weryfikacj~ wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:

I

l. W (cxmułanach można nie tNIlgędni""
oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola fonnuftn8 maina rozszefZaC 'Ił' zaletności od potrzeb. Do formularza p8fNerowego maina doł~zyć załączniki zawiertf~e

Informacja
Zgodnie

z artykułem

osób fizycznych
dyrektywy
Państwu

13 i 14 Rozporządzenia

w związku

95/46/WE
poniższe

(ogólne

rozporządzenie

Państwa

danych

62-600

Koło, reprezentowane

e-mail:

starostwo@starostwokolskie.pl

Celem przetwarzania
Dane osobowe
na podstawie

przepisów

kontaktując
Podanie

nie bezpośrednio
W przypadku
mogą fizycznie
na stronie

prawa,

i sprostowania

Osobowych.

danych

danych),

osobowych

i Rady (UE) 2016/679

i w sprawie
Starosta

jest Starostwo

Powiatu

ochrony
Powiatu

Administrator

rzeczoznawcy

do chwili realizacji

które określa:

podanych

ustawa

danych.

sprzeciwu

wobec

się przez podane

z dnia 27 kwietnia

swobodnego
Kolskiego

od Państwa,
podpisać

źródłem
danych

niniejszej

jest prowadzenie

zadania,

oraz

przepływu

spełnia

2016 r. w sprawie

takich danych

obowiązek

oraz uchylenia

informacyjny

przekazując

przetwarzania,
ustawowym

gruntów

Państwa

Geodezyjne

niezbędnym

danych jest wnioskujący.
innych osób, są Państwo
Pełna treść klauzuli

danych.

prawo wniesienia

do zrealizowania

W ramach

informacyjnej

W sytuacji
powyższej

jest w zakładce

przez czas wynikający

Przysługuje

Państwu

lub ograniczenia

praw mogę Państwo

nie występuje

profilowanie.

treści tym osobom,
danych

informacjami

zapoznałam(łem)

Danych

danych
jeśli nie

osobowych

hltps:/Iwww.starostwokolskie.pl

Z powyższymi

prawo

przetwarzania

Urzędu Ochrony

przekazania

ochrona

możemy

trzecich.

są przetwarzane

Z przysługujących

przetwarzania

do przekazania
dostępna

a następnie

dane osobowe

usunięcia

którym

do Państw

skargi do Prezesa

celu.

realizowanego

zobowiązani

Odbiorcami,

i Kartograficzne.

prawo do żądania

a także prawo do przenoszenia
Państwu

i budynków.

zostały zebrane,

i archiwach.

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Państwo

21/23,

Dane nie będą przekazywane

dane osobowe

archiwalnym

posiadają

ul, Sienkiewicza
0632725825,

ewidencji
geodeci.

do którego

zasobie

wyżej dane. Przysługuje

klauzuli.

w Kole,

teI.0632617836,fax:

majątkowi

Jednocześnie

danych jest obowiązkiem

ujęcia na wniosku

Powiatowe

Kolskiego,

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

oraz prawo do wniesienia
skorzystać

osobowych

dane są projektanci,

będą przetwarzane

Ustawy

do dostępu

Europejskiego

osobowych

o ochronie

przez Starostę

danych jakie realizuje

Państwa

z przepisów

danych

o przetwarzaniu

w formularzu.

dane:

Administratorem

udostępnić

Parlamentu

z przetwarzaniem

informacje, których nie maina było zamieścić

się i je rozumiem

(czytelny podpis osoby lub osób informowanych)

