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ZGáOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH




1. ImiĊ i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Formularz

zgáoszenie pierwotne

zgáoszenie uzupeániające do zgáoszenia o identyfikatorze:

ZG

5. MiejscowoĞü i data

, dnia

2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych

6. Adresat zgáoszenia
oszenia - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej,
która w imieniu organu prowadzi paĔstwowy
Ĕstwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny

3. Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych 1

áoszenia prac nadany przez adresata zgá
zgáoszenia
7. Identyfikator zgáoszenia

4. Dane kontaktowe wykonawcy prac geodezyjnych nr telefonu/adres poczty
elektronicznej*

Pole wypeánia
á
adresat zg
zgáoszenia
á

8. Dane identyfikujące osoby, którym przedsiĊbiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzyáá samodzielne wykonanie czynnoĞci skáadających
ská
ą
siĊ na zgáaszane
prace geodezyjne lub funkcjĊ kierownika tych prac 2
Nr uprawnieĔ zawodowych
lub nr wpisu w centralnym
Dane kontaktowe:
Zakres uprawnieĔ
Ĕ
rejestrze osób
ImiĊ i nazwisko
Zakres powierzonych czynnoĞ
czynnoĞci
nr tel./adres poczty
Lp.
zawodowych
posiadających uprawnienia
elektronicznej*
zawodowe
art. 43 pkt ....... ustawy3
art. 43 pkt ....... ustawy3

(Pole dla listy osób, którym przedsiĊbiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzyáá samodzielne wykonanie czynno
czynnoĞci
siĊ
zgáaszane
prace geodezyjne lub funkcjĊ kierownika tych prac, moĪna rozszerzaü
Ğ skáadających
á
ą
Ċ na zgá
á
w zaleznoĞci od potrzeb. W przypadku wypeániania formularza w postaci papierowej listĊ
zaáączniku)
Ċ moĪna
Ī podaü
ü w dodatkowym za
áą
4

11. Informacje o podmiocie, na którego zamówienie realizowane b
bĊdą zgáaszane prace
geodezyjne:





organ Sá
Īby Geodezyjnej i Kartograficznej
SáuĪby

podmiot publiczny niebĊdący
niebĊ ą organem SáuĪby Geodezyjnej i Kartograficznej

ww
w.
rc

9. Cel lub zakáadany wynik zgáaszanych prac geodezyjnych

10. Rodzaj zgáaszanych prac geodezyjnych 5

podmiot niepubliczny

12. Przewidywany termin wykonania zgáaszanych
prac geodezyjnych
zg

13. Dane okreĞlające poáoĪenie
pracami geodezyjnymi
enie obszaru/obszarów, które bĊdą
ą objĊte
objĊte zgáaszanymi
zgá

Lp.

1

Sposób okreĞlenia poáoĪenia obszaru









6

Nazwa/oznaczenie
Charakter
obiektu/obiektów poáoĪonych
obiektu/obiektów
na obszarze zgáoszenia7 lub poáoĪonych na obszarze
dodatkowe informacje o tych
zgáoszenia8
obiektach

Dane okreĞlające
ą poáoĪenie
poá Ī
obszaru

jednostki podziaáu
u terytorialnego

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

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

godáo mapy

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

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

jednostki podziaáu
áu kraju stosowane w EGiB

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

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

(jednostki ewid., obrĊby
Ċby ewid., dziaáki ewid.)

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

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

obszar okreĞlony
na zaáączniku
Ğ
áączniku graficznym
áą

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

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

wspóárzĊdne
poligonu
á Ċ

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

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

wspóárzĊdne
á Ċdne centroidu

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

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





powierzchniowy
liniowy
punktowy

(Dla wiĊcej niĪĪ jednego obszaru pole nale
naleĪy
ĪĪyy rozszerzyü
rozszerzyü i wskazaü
wskazaü powyĪsze
powyĪ
informacje dla kaĪego obszaru osobno. W przypadku wypeániania formularza w postaci papierowej informacje o kolejnych obszarach moĪna podaü
áączniku)
w dodatkowym zaáączniku)

s potrzebne do wykonania zgáaszanych prac geodezyjnych 9
14. Lista zbiorów danych lub innych materiaáów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są
Kod
Lp. materiaáu
zasobu

Nazwa materiaáu
materiaá zasobu

Identyfikator ewidencyjny
materiaáu zasobu 10

Informacje dodatkowe 12
Informacje dodatkowe 11 mające wpáyw na
mające wpáyw na wysokoĞü
wysokoĞü wspóáczynników korygujacych
wspóáczynnika korygujacego
PD i AJ , o których mowa w zaáączniku do
LR , o którym mowa
ustawy3
w zaáączniku do ustawy3

15. Dodatkowe wyjaĞ
wyjaĞnienia i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych 13

WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH

ImiĊ, nazwisko oraz podpis wykonawcy prac geodezyjnych 14

