Zgłoszenie
1. Imię I nazwisko I nazwa wykonawcy prac geodezyjnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy

3. Adres wykonawcy

1

prac geodezyjnych

I

2. Data

4. Adresat zgłoszenia - nazwa I adres organu lub jednostki organizacyjnej.
prowadzi państwowy zasób geodeZ}iny I kartograficzny

prac geodezyjnych

I

ZG-1

kt6ra w imieniu organu

5. Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych'

6. Adres poczty elektronicznej

7. Identyfikator zgłoszenia prac nadany przez adresata zgłoszenia

(e--mail)3

...
8. Dane identyfikujące

osoby, którym przedsiębiorca

lub kierownik jednostki organizacyjnej

..

powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne

lub powierzył funkcję kierownika tych prac'':
Nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu
w centralnym rejestrze osób posiadających
uprawnienia zawodowe

Imię i nazwisko

Lp.

Zakres uprawnIeń
zawodowych

1

art,43 pkt •.,. ustawy'

2

art. 43 pkt .... ustawy'

3

art 43 pkt ... ustawy'
10. Sposób okreśłenia położenia obszaru zgłoszenia (należy zaznaczyć co najmniej jeden sposób):

9. Cel zgłaszanych prac geodezyjnych (można zaznaczyćt)łko jeden cel pracy):

D

sporządzenie

D

geodezyjna inwentaryzacja

D

wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów
lub ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych

D

sporządzenie

D

sporządzenie

projektu scalenia i podziału nieruchomości

D

sporządzenie

innej mapy do celów prawnych

D

jednostki podziału terytorialnego
lub podziału dla celów EGiB

D

zakres określony w załączniku

mapy do celów projektowych
powykonawcza

Dane kontaktowe-

Zakres powierzonych czynności

obiektów budowlanych
granicznych

11. Dane szczegółowe

kraju

D

godło mapy

D

wspólrzędne punktów wielokąta (poligonu)

określające położenie obszaru zgłoszenias

mapy z projektem podziału nieruchomości

D

sporządzenie

projektu scalenia lub wymiany gruntów

D

sporządzenie

dokumentacji

D

wykonanie Innych czynności nit wymienione powyżej lub dokumentacji geodezyjnej
w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą

geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia

12. Szerokość bufora (określona w metrach) powiększającego

nieruchomości

13. Powierzchnia

w bazach danych. o których mowa wart. 4 ust. 1a pkt 2. 3.10 lub 12 ustawy',
z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Slutby Geodezyjnej
I Kartograficznej
14. Termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych

•• 1'(

,

".

ł;_',1\-

termin przekazania zbiorów danych lub dokumentów

I Kartograficznej

(nie dłuższy na: rok od terminu wskazanego

-- - -- - ---16. Dodatkowe wyjaśnienia

w hektarach z precyzJą do 0,0001 ha)

obszaru zgłoszenia (określona

15. Przewidywany

[dd-mrn-rtrr]

określony obszar zgłoszenia-

do organu Służby Geodezyjnej

w pkt 141) [dd-rnm-rtrr]

-- - -- - ----

i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych"

17. Podpis wykonawcy prac geodezyjnychi

Na podstawie art, t3 ust. 1 ustawy' osobyW')'łl;onujące prace geodeZ)1ne mają prawo:
1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności ZlNiązanych;
z wyt<on)W3nymipracami;
2) dokonywania przecinek drzew i krzewów niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
3) nieodpłatnego umieszczania na gnJntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych,
grawi'netrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
4) umieszczania na gnJntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
Przypisy:
I.

Ustlm

l dnia

1.. IdentyfiatOtem

17 maja '989 r.- Prawogeodezyjne
wykooawcy jest

- w przypadku

1.

gdy~ooawcąjest

- wpnypadku

gdy ~onaweąjest

- w przypłdku

gdy W)'konawcąjest

- w przypadku gdy wykonanajest
Dane~gane
w ulu plZfkaZaM

, Przy ~omqąca
4.

Osoby

podawaniu

I Wtogtafane

przedsiębitxta

(DL U.

Z 2020 r. poL 276.z p6tn.

Alb jednoslJca organizacyjM-

nr NIP,

nrupra •••m.ie~ z~
lJb tvwpisu w centralnym rejesJtze osóbposiadających uprawnienia Zawodo..w,
9óm.iczy-nr ooadectwawydanego przezPrezesa~ego
Urz~du G6m.Czego
o stwierdzeniu
kwał/ikacj do ~onrnania czynnośd mitmiczego gómiczego.
pod!nioI,m zagranicznym-tvidentyfl<acyily
sloSOlI'allfwkraju,w którym masiedzbf ...yJcOIli.wc.1.
;,Ionnac;o ~
wery{i(acj zapomocą!rodkówkomurr3caci -'eklroniczn!j zgodnitz alt. f2b ust. Ja usla~ z dnia 17maja1989r.- Prawogeodezyjne ikaJtogra6czne.
biegfy sądooy-

miemiczy

lunkcię bieglego sądowego

~ują swojedane jako kierownika pnc geodezy;,ych.
e~a.
oIJItb ewidency;ty.dziab ~a)
wskazywano
niri obielcty musząprzytegać do siebie. Jtief zaznaczono. te zakrespracyjest okr8tJonyw
zaląCZl\ial. pole moie
obszaremzgłoszenia. Przyzgłaszaniu PfłC geodłzy;.ych zapomocąsystemu lelH1foonalyeznegO,
o 1ctÓł)'m mowawprzepisach wydanydl na podstrwie alt. 4(Just 8 ustawy
konieeznepodawanie wspólnfdnych punlct6w 'NieJakąla (pofgonuJ okTł$laJącego obSlarzgloszenia.
Wtakin przypadku polemote zawieraćldentytflcaloty dliał!k obJętych obszarem19b5lenia.

lub miemic:zego g6miezego

flCJmerówlub idenly(ikalor6wobiektów

EGiB (jednoslka

pozoslat niIIW)1)eł'ti:lne
lub ZaMe18łidfnłyficatorydtiaJek
objftych
z dnia 17maja'989 r. - Pra~ geodez:rin-I kalłfJrya6czne. "jest
•• Me dotyc.ry spotZądzenia projektu seaI~a lub lt)1I'Iianygrunl6w.
I. W przypadku biegłych sądowych naJety wskazał
s)'9llaturę akt sPf3\o'Y. w której 1'r)'k0lHMU zosiaJ
j lposobu

odbioN materiałów

zm.).

ustanowiony

biegłym .sądowym. WIym polu moina

tówni6żwskazać w szczeg6lno!d

infcxmacje

wydanych

dofycząceoczekManych

malerialów,
formy

ich przekazania

zasobu.

w pnypadIcu słJadania wni:lsJw w poslad eJeIclroniczMj: kwaliłikOWiUly podpis elektroniczny, podpij osobisty afx)podpiszaufany; wprzypadku sJdadartia lł1łWku zapomocąsyslemu
napodstawieart. 4(Jusi. 8 usilił)' l dnia 17maja1989r.- PrctlWlgeodeey1le
j kartograficzne,
identyfikator umotrMający
weI}1Uaq,I'r)'kooawcy w tymsystemie .

•• Podpis wtasnoręczny:

• Infonnacjanieobov.;ązkowa.

Wyjaśnienia:
t W formularzach motnanieuwzgIednl!ć oznaezen koby3:tycznych.
2. Polafomw.ńarza
możnarozszerzaćw zaJetnoiciod poazeb. Do fonmJarza

papierowego

moina

dołączyćzalącln1d lIwierające~Iotmacje,

k16r'(ch nie

trIOma

byh

zamidrX w fotmułarzu.

lele~fonnatycznego.

o kiÓl)'l'l1 mowawptlepisach

