
Wniosek o udostqpnienie material6w powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. lmie i nailisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adras pocay elektronicznej).

5. Oznaczanie wniosku nadane pzez

,|EsEL I

2. Data

O/. Ol. l,o.t^O
Formularz

P

prowadzi paistwowy zas6b geodezyjny i kartograficzny
- na&a or9anu organu

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 2

rt4-200 RYBNIK

6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane pzez adresata wniosku

7. Okreslenie materialdw bedqcych pzedmiotam mioskur

O Baza danych ewidencji grunt6w i budynk6w (EGiB)3

E Baza danych geodezyinei ewidencji sieci uzbroienia terenu (GESUT)a

Baza danych obieK6w topograficznych o szczegolowosci zapewniajqcei

O twozenie standardowych opracowah kartografienych

0 Rejestr cen nieruchomo$cf

O Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiBT

0 lnne materiatys

zasadnicza lub mapa ewidencri gruntow i budynk6#

w skalach 'l :500 - 1:5000

Wspolczynnik CL8a. Udostepnienie odplatne

dla potrzeb sdasnych niea /iqzanych z dzialalnoSciq gospodarczq, bez prawa publikacji w sieci lntemet

O w celu wykonania wyceny nieruchomosci - rzeczoaawmm maiqtkowym (dotyczy tylko rejestru cen nieruchomosci)6

E dla dowolnych potrzeb

O w celu kolejnego udostepnienia zbior6w danych dotyczqcych sieci uzbroienia terenu podmiotowi udadajqcemu sieciq uzbrojenia terenulo

1.0

1.0

2.0

0.1

8. Cel pobrania material6we

8b. Udostgpnienie nieodplatne w postaci elekbonicilej

E naceleedukacyjnejednostkomorganizacyjnymwchodzqcymwskladsystemuo$wiatyll,uczelniom12,podmiotompo2ytkupublienegol3

E w celu prowadzenia badah naukowych/prac rouojowychla

0 w celu realizacii uslawowych u dai w zakesie ochrony bezpieczeistwa wewnqtrznego pahstwa ijego pozqdku konsq ucy.inego - sluibom speclalnymls

E w celu realizacji zadai w zakesie obronnosci paistwa - Ministrowi Obrony Narodowej

E w celu pierwszego udostgpnienia zbior6w danych dotyczqcych sieci uzbrojenia terenu podmiotowi wladajqcemu sieciq uzbrojenia lerenuln

lmig inaa/visko:.....

9. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy*

E-mair:....hOhl mTelefon:....

0 wpy{ka pod wskazany adres

E iak w nagl6wku

0 inny: ...........................

O usluga sieciowa udost?pniania

O udostgpnienie na semeze FTP organul6

0 wysylka na wskazany adres e-mail

osobisty

10. Spos6b udost?pnienia material6w"

O udostgpnienie materialdw na no6niku

- dostarczonym pzez wnioskodawcalT

b aDBtoVtJ DcWvt€t\lTo vw1^t42'NtAl-1 )+Nh lvou*L+
i nazwisko oraz12.

1 1. Oodatkowe wyiasnienia i uwagi wnioskodawcy'
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JAN LowAlakl
lLL. B.c[J?oB,8,e:Go 2,, \h-Aoo

1&. l@looto,



1. Szczegoty wniosku o udostepnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji grunt6w i budynk6w

P1

0 wektorcwa wydruku wydruku:

E ewidencji grunt6w i budynk6w D 0 t:rooo

E t:zooo

D 1:sooo

D

Liczba egzemplazy: 4
DA3
EA2
Onr
OAo

2. obszar objgty wnioskiem 3. Dane szczegolowe okreslajqce polo2enie obsaru objelego mioskiem

4. Oodatkowe wyjasnienia i uwagi wnioskodawcy:

L Efiidendi gwilt r i budytiltul

2. lnny uldad wsp6hzQdnlr', dop6zqMy pdez Ngil p@wadzqcy powiatoty zas(h goodeuiny i kdbgnfrczhy.

na pcddilie ail 40 usl. 8 uslavy z dnb 17 nah 1989 r. - Pnn geodaqiha i kdlo$afi@, kterwtq umliviaj{y tqfrkeh miJ(tr.odawy w tyn syslffiio.

Wyja5nienia:

1.

2.


