
 zg oszenie pierwotne

 zg oszenie uzupe niaj!ce do zg oszenia o identyfikatorze:

Adres miejsca zamieszkania/siedziby wykonawcy prac kartograficznych , dnia

Lp.

Rodzaj opracowania kartograficznego (rodzaj mapy)

 organ S u"by Geodezyjnej i Kartograficznej

 podmiot publiczny nieb#d!cy organem S u"by Geodezyjnej i Kartograficznej

 podmiot niepubliczny

Lp.

 jednostki podzia u terytorialnego .......................................................................... .........................................................................

 god o mapy .......................................................................... ......................................................................

 obszar okre$lony na za !czniku graficznym ..........................................................................

 wspó rz#dne poligonu ..........................................................................

Dodatkowe wyja$nienia i uwagi wykonawcy prac kartograficznych 
10

WYKONAWCA PRAC KARTOGRAFICZNYCH

 Imi#, nazwisko oraz podpis wykonawcy prac kartograficznych
11

Kod 

materia u 

zasobu

1.

14. Lista zbiorów danych lub innych materia ów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac kartograficznych s! potrzebne do wykonania zg aszanych prac kartograficznych   
6

art. 43 pkt 6 ustawy
3

art. 43 pkt 6 ustawy
3

Informacje dodatkowe
8 

maj!ce wp yw na 

wysoko$% wspó czynników korygujacych 

PD  i AJ , o których mowa w za !czniku do 

ustawy
3

Informacje dodatkowe
9 

maj!ce wp yw na wysoko$% 

wspó czynnika korygujacego 

LR , o którym mowa 

w za !czniku do ustawy
3

Nr uprawnie& zawodowych 

lub nr wpisu w centralnym 

rejestrze osób 

posiadaj!cych uprawnienia 

zawodowe

Lp.

1

Identyfikator ewidencyjny 

materia u zasobu
7Nazwa materia u zasobu

15.

(Dla wi cej ni! jednego obszaru pole nale!y rozszerzy" i wskaza" powy!sze informacje dla ka!ego obszaru osobno. W przypadku wype#niania formularza w postaci papierowej informacje o kolejnych obszarach mo!na poda"           

w dodatkowym za#$czniku)   

Imi# i nazwisko Zakres powierzonych czynno$ci  

Dane kontaktowe: 

nr tel./adres poczty 

elektronicznej*

(Pole dla listy osób, którym przedsi biorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzy# samodzielne wykonanie czynno%ci sk#adaj$cych si  na zg#aszane prace geodezyjne lub funkcj  kierownika tych prac, mo!na rozszerza"     

w zalezno%ci od potrzeb. W przypadku wype#niania formularza w postaci papierowej list  mo!na poda" w dodatkowym za#$czniku)   

Skala mapy

13. Dane okre$laj!ce po o"enie obszaru/obszarów, które b#d! obj#te zg aszanymi pracami kartograficznymi

Zakres uprawnie& 

zawodowych

Formularz

ZK

Nazwa/oznaczenie obiektu/obiektów po o"onych na 

obszarze zg oszenia
5
 lub dodatkowe informacje     

o tych obiektach

Dane okre$laj!ce po o"enie obszaru

9.

10. 

11. Informacje o podmiocie, na którego zamówienie realizowane b#d! zg aszane prace 

kartograficzne:

12. Przewidywany termin wykonania zg aszanych prac kartograficznych

Sposób okre$lenia po o"enia obszaru
4

8. Dane identyfikuj!ce osob#, której przedsi#biorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzy  samodzielne wykonanie czynno$ci sk adaj!cych si# na zg aszane prace 

kartograficzne lub funkcj# kierownika tych prac 
2

4.

2.

3.

Dane kontaktowe wykonawcy prac kartograficznych nr telefonu/adres poczty 

elektronicznej*

Identyfikator zg oszenia prac kartograficznych nadany przez adresata 

zg oszenia

Pole wype#nia adresat zg#oszenia

Imi# i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac kartograficznych

Identyfikator wykonawcy prac kartograficznych 
1

7.

 5. Miejscowo$% i data

Adresat zg oszenia - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 

w imieniu organu prowadzi pa&stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

6.

 !"#$ %&'%()*+,(-+*.#!*+/', &0,1



9.

Nale y wskaza! informacje maj"ce wp#yw na wysoko$! wspó#czynników koryguj"cych PD i  AJ okre$lonych w za#"czniku do ustawy, takie jak: wydruk czarno-bialy/kolorowy, format kopii mapy: A4/A3/A2/A1/A0, 

skala mapy: 1:500/1:1000/1:2000/1:5000, terenowa wielko$! piksela ortofotomapy, warto$! b#%du $redniego wysoko$ci danych NMT, zbiór punktów osnowy pe#ny/bez obserwacji, minimalny okres gromadzenia 

satelitarnych danych obserwacyjnych dot. podstawowej osnowy geodezyjnej, zakres zbioru danych EGiB, kopia rejestru gruntów pe#na/bez danych osobowych.

Pola formularza mo na rozszerza! w zale no$ci od potrzeb. W przypadku wype#niania formularza w postaci papierowej formularz mo e by! uzupe#niany za#"cznikami zawieraj"cymi informacje, których nie mo na by#o 

zamie$ci! w formularzu.   

2.

1. Formularze drukowane nie musz" uwzgl%dnia! oznacze& kolorystycznych.

11. Podpis odr%czny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 

3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia#alno$ci 

podmiotów realizuj"cych zadania publiczne  (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z pó'n. zm.) lub w przypadku sk#adania zg#oszenia za pomoc" systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umo liwiaj"cy weryfikacj% wykonawcy w tym systemie.

* Informacja nieobowi"zkowa.

5. Nazwa/nazwy lub oznaczenie/oznaczenia obiektu/obiektów nadane przez wykonawc% - informacja nieobowi"zkowa.

6. Kod materia#u zasobu oraz nazw% materia#u zasobu nale y wpisa! z listy stanowi"cej za#"cznik do niniejszego wzoru.

W kolumnie tej mo na w szczególno$ci okre$li! oczekiwania wykonawcy dotycz"ce udost%pnianych materia#ów, w tym szacunkowej liczby jednostek rozliczeniowych.

10. W przypadku bieg#ych s"dowych nale y wskaza! sygnatur% akt sprawy, w której wykonawca zosta# ustanowiony bieg#ym s"dowym. W polu tym mo na równie  wskaza! w szczególno$ci informacje dotycz"ce formy 

przekazania i sposobu odbioru materia#ów zasobu. 

7. Informacja obowi"zkowa w przypadku udost%pniania materia#ów zasobu za pomoc" systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 

Prawo geodezyjne i kartograficzne.

8.

Nale y wype#ni! w przypadku, gdy wykonawc" zg#aszanych prac kartograficznych jest przedsi%biorca lub jednostka organizacyjna.

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pó'n. zm.).

4. Nale y wybra! jeden sposób okre$lenia obszaru.

2.

1. Identyfikatorem wykonawcy jest:

- w przypadku gdy wykonawc" jest przedsi%biorca lub jednostka organizacyjna - nr REGON; 

- w przypadku gdy wykonawc" jest bieg#y s"dowy - nr uprawnie& zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadaj"cych uprawnienia zawodowe; 

- w przypadku gdy wykonawc" jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego) - nr $wiadectwa wydanego przez Prezesa Wy szego Urz%du Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania 

  czynno$ci mierniczego górniczego; 

- w przypadku wykonawcy b%d"cego podmiotem zagranicznym - nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzib% wykonawca. 

Przypisy:

Wyja nienia:


