
Zgłoszenie prac geodezyjnych
1. Imię i naZ'W'isko I nazwa ~onawcy prac geodezyjnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy1 2. Identyfikator zgłoszenia, którego dotyczy uzupełnienie I ZG·3
I I

3. Identyfikator v-ykonawcy prac geodezyjnych2 4. Data

I
5. Adres poczty elektronicznej (e-maiO::' 6. Adresat zgłoszenia - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu

prowadzi państwowy zasób geodezyjny I kartograficzny

7. Powód zgłoszenia uzupełniającego:

O zwiększenie obszaru objętego zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy (naletywskazać dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymij:

D jednostki podziału terytorialnego kraju lub podziahJ dla celów EGiB D godło mapy D obszar określony w załączniku D wsp6lrzędne punkt6wwelokąta (poligonu)

Dane szczeg6łowe określające położenie obszaru zgloszenia4

Powlerzc:hnla obszaru zgłoszenia po zmianie (określona whektarac:h)5 i'..•k· •.,~I'l~:r'l'liI,U;:".! _.;!::''-'; ':''i\

O wydlutenie przewidywanego łenninu przekazania wyników zgłoszonych prac [dd.mm-mr)s (należy wskazać nowy prze"";dywany termin przekazania zbiorów danyc:h lub dokumentów)

- - --
O zmiana kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych (nalety wskuać nowego kierownika prac geodezyjnych)

Nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu
Zalaes uprawnień

Imię inazwisko w c:entralnym rejestrze osób posiadających
zawodowych Zalaes po"";erzonych zadań Dane kontaktowe-

uprawnienia zawodowe

arl43 pkt .... ustawy'

O zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych łub ustałenia przebiegu granic działek ewidencyjnych'

8. Dodatkowe wyjaśnienia iuwagi wykonawcy prac geodezyjnych7

9. Podpis wykonawcy prac geodezyjnych'

Przypisy:
I. Ustawa z dnia 17".. 1989(. - Priłwo geodezy;,eikarlogra5czne (Oz. U. z 2020 r. poz. 276,zpóżn. zm.).
2 Idenlyficatorem Wfkonawtr jest

- wptl)'piJdkugdywykOl1iJl'ąjestprzedsifbioo;altbjednosIkiJOIf}4nizacy1la - f1fNlP,
- wprryp.dku gdy wyk~jest biegłf sąd~- f1fuptawrieiI ztJWOdowych *'" ntwpau w centrailym rejestrze Oj;óbposiadających uptamnil zft'Odowe.
- w przypadku gdy »yk~jest trimticzy gómkzy- nrimadecłwa v,ydanego przez Prezesll Wyższego Unłdu Górniczego o slrlierdzeniu kwaWc,q do ")'Xon)'Wcłffla cZ)'MoJci rrnemiczego gómic:zego,
- w PflYPMlku gdy."ton.Na jest podmiotem zagranicznym - nr idMtytfk&eyjny stosowany w kraju, w któtym ma sied~ wykOtla'WCiJ.

J. Oanewymaganewcełupnekllzaniałtformacp o ~u wetyflcacj zapotn0C:4: irocOc6wkomunik.acj elektronkznejzgodnie z 1Irt. 12b usl3a uslalłYz drUa 17majlI19S9 r.-Prłwo geodrz",eikattognliczne.

, Przy podlIWIlliu numeri:NI ~b idM!tyfikatot6w obiektów EGiB (jednostka eMdel'łC'fina. obtfb ewidencyjny, dzi.tJca ewKJency;,a) wskaz)wane nimi obiekty tnU$z4 pnyIegać do siel*. Jetef zaznaczono, ŻOzws pracy jest olaeśJonyw ZaląCZlV1<U.pole mote
polosf# niewypehione Nb zawieRĆ identyN<alOty dDiJlek obj~tych oMZOtem zgJoszenia. Przy zgliJszaniu pilc geodezrA'ch za pomocą systemu leJeinfomJatycznogo, o ktblym mowa wprzepisach wydanych na podslavwio alf. .ro ust S us~
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezytle ikArlogrJficzne, nie jest kOllieczn. podawanie wspóh,dnych płJfIldłrN wieJok4ta (pofgonu) okreilającego obszar zgłoszenia. W takim przypadku pole może zawiera( identyficMoty dzilIłekob;ętych obszatem zgkuzetU.

s. Nie dotyczy pilc zglaszlłllYch Glównemu Geodeci Krap.
, r.nnil nie lIuższy niż rok. fcz<1Cod na dokOl'lłNa uzupelnienia zgloszrtU plac geodezyjnych. lie dolyl:zy prac zgJaszanych GlóMJemu Geodtcie KlaP.

l. Wl)'m polu motna wskaziJĆ w Slczegółłolci in/ormacje dotyczące oczekM-lnych matffialOw. fotmy ich przekazania i sposobu odbioru tMteria~ zasobu.
, Podpis własnotfCZny;w przypadku skJiJdania wniołku ••.postaci eleJdronic:zntj: kwaID"owany podpis elektroniczny, podp4 osobisty IIIlo podpis zlJufany; w paypadku Sk0dalU ~u za pomocą systemu te/einIoImatycznego. o 1d6tym mowa w przepisach

wydanych na podsla'rm alt. 40 lISt a us~ z dnia 17 maja 1989,. - Prawo geodezyjneibrlografclIIe, identyScalorumożfvMjącyweryflkaq, wykOMWC)'wtym systeme .
• Inronn.q, ~lkowa.

Wyjaśnienia:

1. W kmnularzach motna n.ie IINlgledniać oznaczo'; kolotyslycznych.

2. Pola fortnuI4na motM IOZ$lenaćw zależnojd od poIneb. Do fotmuIafla papierowego można dol4cZ)'Ć z.~czniki zawieraRce infomlacje,ldórych nie matM byIo z.mieieit w fonnuIatzu.
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