
Wniosek o udostqpnienie malerial6w powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. lmiq i nailisko / Naea oraz adres wnioskodawcy

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres pocay eleKronicaej).

5. Oznaczenie wniosku nadane przez wlioskodawc?'

2. Data

04. o,1. ip
Formularz

P

prowadzi paristwowy zas6b geodezyjny i kartograficzny
3. Adresat wniosku - naila organu organizacyinei, kt6ra w imieniu organu

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 2

44-2OO RYBNIK

6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane pzez adresata wniosku

7. Okreslenie materialdw bedqcych pzedmiotem wnioskul

0 dla potzeb wlasnych nieiliqzanych z dzialalnosciq gospodarczq, bez prawa publikacji w sieci Internet

E w celu kolejnego udostgpnienia zbior6w danych dotyczqcych sieci uzbrojenia terenu podmiotowi wladajqemu sieciq uzbmjenia terenuro

0 na cele edukacyjne iednostkom organizacyinym wchodzqcym w sklad systemu oswiatyrl, uczelnioml2, podmiotom pozytku publicznegol3

E w celu prowadzenia bada6 naukowych/prac romojowychra

D w celu realizacji ustawowych zadai w zkresie ochrony bezpieEehstwa wewngtrznego pa6stwa i jego porzqdku konsgtucyjnego - slu2bom specjalnymls

Q w celu realizacji zada6 w zakesie obronnosci paistwa - Ministrowi Obrony Narodowej

O w celu piennszego udostgpnienia zbiorow danych dotyczqcych sieci uzbrojenia terenu podmiotowi wladajecemu sieciq uzbroienia lerenul0

Wspolczynnik CL

B w celu wykonania wyceny nieruchomosci - zeczoilawcom majqtkowym (dotyczy tylko reiestru cen nieruchomosci)6

8. Cel pobrania material6we

8a. Udost?pnienie odplatne

dla dowolnych potzeb

8b. Udostgpnienie nieodplatne w postaci elekfonicznej

1.0

1.0

2.0

0.1

9. Osoba wlznaeona do kontaKu ze strony mioskodawcy*

10. Spos6b udostgpnienia material6w"

1 1. Dodatkowe wyrasnienia i uwagi wnioskodawcy*

tlP-HA Pilu J* towqt sLt
t4,t- 6. C*eorlLec2 lt , trt^-l* pjlbNw
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O Baza danych geodezyinej ewidencji sieci uzboenia terenu (GESUT)a

Baa danych obiekt6w topografimych o szczegolowosci zapewniaiEcej
E twozenie slandardowych opracowa6 kartografi cznych

O Rejestr cen nieruchomoSci6

O Raporty twozone na podstawie bazy danych EGiBT

fl lnne materiatys

w skalach 1:500 - 1 :5000

Baza danych ewidencji grunt6w i budynk6w (EGiB)3

zasadnicza lub mapa ewidencii grunt6w i budynk6ul

lmig

El wysylka pod wskazany adres

E jak w nag[6wku

0 ustuga sieciowa udostepniania

O -udoslgpnienie na seMeze FTP organul6

X**,*" na wskazany adres e-mail

tr

odbi6r osobisty

E udostgpnienie material6w na no6niku

- dostareonym pzez wnioskodawcql'

nazwisko oraz



1. Szczegdly wniosku o udostQpnienie dlioru danwfi bazy denych ewidencii gruntow i budynk6w (EGIB) (w posbci elekfonicznei)

obiekty zbioru danych EGiB Ficzba ob€ldow,l

O Oziat ewiaerrylne

I peku infumaga

O Mxooaneopsore

I tgto oarc goaneryaare

O uuoynt<i

O peru intumacia

O turoCaneopisoure

Q Mrooanegeomeryczre

Fmulrz

P2

O podm'oty wykazane w EGiB

O totate

fl punkty graniczre

I kontury uZytkor gruntowydr

O kontury Hasyfikmy,ne

D inno oDiekty EGiB

2. Wlkazanie interesu $amego rvribshodas,cy, w pruipadku gdy wniosek obeimuie dostqp do daolch irentyfikuiqcych udascicbla lub rdadaiAcego nieruchomo$c( 
I

zbior danych (paedmiotoryve i podnoto*e)

E darn przedmiotorve (geomer}tzre i opiso{,e}

f,l darc prredmiotore (lylko g€omefyca€)

E dane predmiotofle (tylko opisowe)

EGiB IhaJ

?cDst4L/4 PL+NN+:
3. Dane obszar obiety wnioskiem

5. Ooda&owe wyiasnionh i uwagiryniskodarcy:

4. Dane szczegola,ve okreslajqce polotenie obszaru obiQtego wnbskhm
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O obszarokrodlonywzahc,aiku

E graficaryrn

E yvddo.or,vyrr , vu ukbei6ssdkrp&)rh:

I mpolzfrne widokqla (poligmu)

podzialu dla celow EGiB

podaalu tary4onalnego kraju

w ukladzie wspdts4dnydr:

tr Pt-2ooo

Q innym?....................

o PL-2000

O innyrn2......

6. i nazwbko oraz
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Praypsy:

,lhbr/ttt/p*Id.itidrtffinsfdrt&i*Dflfidlo'tt$Qiftifiistbrl$podtrbenf,h4ftctn$rar4ifinttmrio*tur.Wdi?palf0dla,r0otpdui$shdiaa
2. eny0ihdtwdf,r?d0da@tarcutrfilzorlorAur.4lporixwyr$Ogeoe.rny,Hlg.rfcurt
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Wyiasnbnia:

l. lfl bniAard mrD lb r4lid{ra olEBt lobq'il[qdr
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