
WNIOSEK 0 UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGot

1.1mię i nazwisko/Nazwa wn ioskodawcy

2. Ad res miei.sca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

(ulica/m iej§cowoŚć)             ( nr dom u/mieszkan ia)           (kod  pocztowy)                         (poczta)

3. Oznaczeńie wniosku nadane przez wnioskodawcę*

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej*

5. Miejscowość i data                                                                                                 | >Fomularz

"     .' _                                 fiH=
6. Adreśat W'riiośk,d 7 ha2wa•.,, adreę organu lub jednostki organ zacyjnej] która

w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyiny r kartograficzny

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Wydział Geodezji,  Kartografii  i  Katastru

ul.  Parkowa 28

39-200 Dębica
7. Oznaczęnie kancelaryjne wniosku nadane przez adres`atą wniosku

GK.I.6642.1                                         2020

8   Przedmiotwniosku       `

Określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku:                                           E    Baza danych geodezyjnej ewidencji siecii uzbrojenia terenu (GESUT)6

E  zbiór danych ewidencji gruntów i budynków2                                                                   D    Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)7

E  Rejestry, kańoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na                           E    Baza danych cibiektówtopograficznych, o której mowa w art. 4 ust.1 b

podstawie bazy danych EGi83                                                                                                            ustawy'2 (BDOT50o)8

E  Mapa ewidencji gruntów i budynków4                                                                                 U    Mapa zasadnicza9

E  Rejestr cen i wariości nieruchomości5                                                                                 n    lnne materiav":

kt                           k                       .ńd             tw                       t    .łó         sbll

dla potrzeb własnych niezwiązanych E    dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji opracowań kar[ograficznych -pochodnych

E:udbi:::a:]|°wś:',:co[::tpe°#Zą,bezprawa materiałów zasobu w sieci lnternet zgodnie z poniższą tabelą

8
Maksyma na liczba urządzeń,  na których Ł.ączny maksymalny naktad drukowanych  lub

Sposób publikacjiwsiecilntemet

U  na cele edukacyjne mogą być przetwarzane materisty zasobu kopii elektronicznych materiałów zasobu  lub

.®± lub Opracowania  kartograficzne - pochodne opracowań kartog raficznych -pochod nych

w celu prowadzenia badań
`ś.5

materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4 materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4

E  naukowych/prac rozwojowych, pkt 2 załącznika do  ustawy`2, z wyłączeniem pkt 2 załącznika do ustawyt2, w przeliczeniu
dotyczących.....   (podać temat)wcelurealizacjiustawowych zadań 9 publikacji w sieci  lntemet na arkusze fomatu A4

D 1,1 10 500

pojedynczy obraz statyczny

E  w zakresie ochrony bezpieczeństwa o  rozmiarze maksimum do
wewnętrznego państwa i iego porządkukonstytucyjnegowceluprzeprowadzeniaszkolenia,wrozumieniuart.2pkt37ustawyzdnia20kwietnia2004r.opromocjiDi3`zT3,izeźioa,i;nr:Touz:j:g:5Tnkupracyrealizowanegoprzez......(wskazaćpodmiot)któregoprzedmiotemjest:(wsl(azaćtematykęszkolenla)dorealizacjizadaniapublicznegoUokreśioneg:°Pts:.a.::::::(wskazaćprzepisprawa)

1  000  000  pikseli

D 1,2 100 2000

pojedynczy obraz statycznyorozmiarzemaksimumdo2100000pikseli

1 1,3 500 5000

D 1,4 1000 10  000

D 1,7 10  000 50 000

D 2,0 60 000 200 000

D 2,5 200 000 500 000

1 3,0 bez ograniczeń bez ograniczeń bez ogranicz-eń

10. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wniośkodawcy*

lmię,  nazwisko:                                                                                                     e-mail:                                                                                                                  telefon:

11   Forma przekazania i sposób odbioru materiałów

D    postać nieeiektroniczna Sposób udostępnienia:

D    postać eiektroniczna: D       odbiórosobisty

D   serwer FTP/e-maii wysyłka na adres:

D    płyta cD/DVD E   jakw nagłówku

E    nośnik zewnętrzny wnioskodawcy D   inny:

E    usługa sieciowa udostępniania

U    usługa'3, o której mowa w ust. 20 załącznika do ustawy'2: u      e-mai,:

Eirok   E   6miesięcy    E   3miesiące D      serwerFTP:

12   Dodatkowe       .aśnienia i uwa   iwnioskódawc

WNIOSKODAWCA

lmię,  nazwisko oraz podpis wnioskodawcy'4



Przypisy'
1.   lnfomacje o aklualnie dostępnych materialach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia organ prowadzqcy ten zasób.

2.   Uszczegółowjenie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB zawiera fomularz P1.

3.   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kanotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB zawiera formularz P2.

4.   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidenc]i gruntów i budynków zawiera fomulaiz P3.

5.   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera fomulaiz P4.

6.   Uszczegółowienie \hiniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT zawiera fomularz P5.

7.   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG zawiera fomularz P6.

8.   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zblorów danych bazy danych BDOT500 zawiera formularz P7.

9.   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej zawiera formularz P3.

10.    Uszczegółowienie wniosku o o udostępnienie innych materiałów zawiera formulaiz P8.

11.    Dopuszczalne jesl wskazanie tylko jednego celu,

12.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.  U. z 2016 r. poz.1629, z póżn. zm.).

13.   Udostępnienie w fomie okresoiNej ustugi sieciowej ma zastosowanie w przypadku udostępniania oriofotomapy lub opracowań kariograficznych, tworzonych na podstawie odporiednich baz danych, o których

mowa w ari. 4 ust.1a pkl 1-3, 7, 8,10,11  Iub ust.1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

i 4.   Podpis odręczny, podpis elektroniczny, kwalifiikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym epuAP lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w przepisach wydanych na podsta"e art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 1.7 mą]a 1989 r. - Prawo geodezy]ne i kariograficzne, identyfikator umożlivriajqy wemkaęję wnioskodawcy w tym systemie.*InfomaQjanieobowią;zkowa.

Wyjaśnienia.

1.   Fomularze drukowane nie muszą uwzględniaó oznaczeń kolorystycznych.

2.   Pola łomularza można rozszerzaó w zależności od potrzeb. W przypadku wypelniania fomularza w postacj papierowej fomularz moze być uzupełniany załqcznikami zawierajqwmi infomaęje, klórych nie można

bfio zamieśció w fomularzu.

1. Uszczegółowienie wniosku o udQstępnienie mapy eMridencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej                                                                                                                      Formularz

P3

Mapa: Skala:

E   wektorowa
rastrowawformacie:         nTIFF       nGeoTiFF      Dinny:.....

E   ewidencji gruntów i budynkówEzasadnicza E   1:500 drukowana,wformacie:          n   A4   E   A3   E   A2   E   AI    E   AO

D    1:1000 E   kolorowa

E   1:2000 Ę   czarno-biała

E   1:5000 E  1  egzemplarz każdego arkusza mapy

D  . . . . . .  egzemplarze/y każdego arkusza  mapy

Dodatkowe wyjaśnienia:

2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem

Obszar określony w załączonym  pliku wektorowym w układzie współrzędnych:

Ejednostki podziału terytorialnego                                                                                      E   PL-2000

Djednostki  podziału  krai.u stosowane w EGiB                                                                  U   innym dopuszczonym  przez organ prowadzący zasób....

Oednostki ewid.,  obręby ewid., działki ewid.)                                                               Współrzędne poligonu w układzie współrzędnych:

Uwykaz godeł arkuszy mapy                                                                                            E   PL-2000

E obszar określony na załączniku graficznym                                                                   D    innym dopuszczonym  przez organ  prowadzący zasób....

3   Dodatkowe wyjaśni<enia i uwagi wniośkodawcy

iiiiiiiiiiii
WN IOSKODAWCA

lmię,  nazwisko oraz podpis wnioskodawcy`

P is.

TTĘĘ[ĘĘĘĘĘZ;J:TóEiiś5i€E6FićiiJ:TńiińkóffEFJióó[iTti€ft6ńiŁFi:T6;6diispotMerdzonyprofiiemzaufanymepuApiubwprzypadkuskiadaniawnioskuzapomocąsystemuteieinformstycznego,
oMórym;ow;wprzepisachwydanychnapodstawieart.40ust.8ustawyzdnia17maja1989r.-Prawogeodezyineikanograłiczne,identyfikatorumożliwiajqcyweryfikacjęwnioskodawcywtymsystemie.

W 'ś'

1.   Fomularze drukowane nie muszą uwzględniaó oznaczeń kolorystycznych.

2.   Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania fomularza w postaci papierowej formularz może byó uzupdniany załqcznikami zawlerajqcymi lnfomacje, których nie można

bflo zamieścić w fomularzu.


