Za !cznik"nr"3
WZÓR
Wniosek"o"udost#pnienie"materia ów"powiatowego"zasobu"geodezyjnego"i"kartograficznego
1. Imi$ i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy

2. Data

Formularz

Kozienice, dnia

P

3. Adresat wniosku – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu
prowadzi pa&stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Starosta Kozienicki
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres poczty elektronicznej)*

5. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawc$*

6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku
Pole wype"nia adresat wniosku
PODGiK.6642._______.2020

7. Okre!lenie materia"ów b$d#cych przedmiotem wniosku1

q Mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków2

q Rejestr cen nieruchomo!ci6

q Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)3
q Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
q

q Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB7
4

q Inne materia"y8

Baza danych obiektów topograficznych o szczegó"owo!ci zapewniaj#cej
tworzenie standardowych opracowa& kartograficznych
w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)5

8. Cel pobrania materia"ów9
8a. Udost$pnienie odp"atne

Wspó"czynnik CL

q dla potrzeb w"asnych niezwi#zanych z dzia"alno!ci# gospodarcz#, bez prawa publikacji w sieci Internet

1.0

q w celu wykonania wyceny nieruchomo!ci – rzeczoznawcom maj#tkowym (dotyczy tylko rejestru cen nieruchomo!ci)

6

1.0

q dla dowolnych potrzeb

2.0

q w celu kolejnego udost$pnienia zbiorów danych dotycz#cych sieci uzbrojenia terenu podmiotowi w"adaj#cemu sieci# uzbrojenia terenu

10

8b. Udost$pnienie nieodp"atne w postaci elektronicznej

q na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodz#cym w sk"ad systemu o!wiaty11, uczelniom12, podmiotom po%ytku publicznego13
q w celu prowadzenia bada& naukowych/prac rozwojowych14
q w celu realizacji ustawowych zada& w zakresie ochrony bezpiecze&stwa wewn$trznego pa&stwa i jego porz#dku konstytucyjnego – s"u%bom specjalnym 15
q w celu realizacji zada& w zakresie obronno!ci pa&stwa – Ministrowi Obrony Narodowej
q w celu pierwszego udost$pnienia zbiorów danych dotycz#cych sieci uzbrojenia terenu podmiotowi w"adaj#cemu sieci# uzbrojenia terenu 10
9. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy*
Imi$ i nazwisko:……………………………………….

E-mail:……………………………………….

Telefon:……………………………………….

10. Sposób udost$pnienia materia"ów**

q odbiór osobisty

q us"uga sieciowa udost$pniania

q wysy"ka pod wskazany adres

q udost$pnienie na serwerze FTP organu16
q wysy"ka na wskazany adres e-mail

q jak w nag"ówku

q

udost$pnienie materia"ów na no!niku
dostarczonym przez wnioskodawc$17

q inny: …………………..………….
11. Dodatkowe wyja!nienia i uwagi wnioskodawcy*

18

12. Imi$ i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy

0.1

Przypisy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

*
**

Informacje!o!aktualnie!dost"pnych!materia ach!powiatowego!zasobu!geodezyjnego!i!kartograficznego!udost"pnia!organ!prowadz#cy!ten!zasób.
Szczegó y!wniosku!o!udost"pnienie!mapy!zasadniczej!lub!mapy!ewidencji!gruntów!i!budynków!zawarte!s#!w!formularzu!P1.
Szczegó y!wniosku!o!udost"pnienie!zbioru!danych!bazy!danych!ewidencji!gruntów!i!budynków!(EGiB)!zawarte!s#!w!formularzu!P2.
Szczegó y!wniosku!o!udost"pnienie!zbioru!danych!bazy!danych!geodezyjnej!ewidencji!sieci!uzbrojenia!terenu!(GESUT)!zawarte!s#!w!formularzu!P3.
Szczegó y!wniosku!o!udost"pnienie!zbioru!danych!bazy!danych!obiektów!topograficznych!o!szczegó owo%ci!zapewniaj#cej!tworzenie!standardowych!opracowa$!kartograficznych!w!skalach!1:500!-!1:5000!(BDOT500)!zawarte!s#!w!formularzu!P4.
Szczegó y!wniosku!o!udost"pnienie!rejestru!cen!nieruchomo%ci!zawarte!s#!w!formularzu!P5.
Szczegó y!wniosku!o!udost"pnienie!raportów!tworzonych!na!podstawie!bazy!danych!EGiB!zawarte!s#!w!formularzu!P6.
Szczegó y!wniosku!o!udost"pnienie!innych!materia ów!zawarte!s#!w!formularzu!P7.
Dopuszczalne jest wskazanie tylko jednego celu.
Zgodnie!z!art.!40a!ust.!2!pkt!5!ustawy!z!dnia!17!maja!1989!r.!–!Prawo!geodezyjne!i!kartograficzne!(Dz.!U.!z!2020!r.!poz.!276,!z!pó*n.!zm.).
Dotyczy!jednostek!organizacyjnych!wchodz#cych!w!sk ad!systemu!o%wiaty,!o!którym!mowa!w!ustawie!z!dnia!14!grudnia!2016!r.!–!Prawo!o%wiatowe!(Dz.!U.!z!2020!r.!poz.!910).
Dotyczy!uczelni!w!rozumieniu!ustawy!z!dnia!20!lipca!2018!r.!–!Prawo!o!szkolnictwie!wy&szym!i!nauce!(Dz.!U.!z!2020!r.!poz.!85,!z!pó*n.!zm.).
Dotyczy!podmiotów,!o!których!mowa!w!art.!3!ust.!2!i!3!ustawy!z!dnia!24!kwietnia!2003!r.!o!dzia alno%ci!po&ytku!publicznego!i!o!wolontariacie!(Dz.!U.!z!2020!r.!poz.!1057).
Dotyczy:
1)!podmiotów,!o!których!mowa!w!art.!7!ust.!1!pkt!1,!2!i!4!–!7!ustawy!z!dnia!20!lipca!2018!r.!–!Prawo!o!szkolnictwie!wy&szym!i!nauce,!oraz!innych!podmiotów!posiadaj#cych!siedzib"!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,!b"d#cych!organizacjami!
prowadz#cymi!badania!i!upowszechniaj#cymi!wiedz"!w!rozumieniu!art.!2!pkt!83!rozporz#dzenia!Komisji!(UE)!nr!651/2014!z!dnia!17!czerwca!2014!r.!uznaj#cego!niektóre!rodzaje!pomocy!za!zgodne!z!rynkiem!wewn"trznym!w!zastosowaniu!
art.!107!i!108!Traktatu!(Dz.!Urz.!UE!L!187!z!!26.06.2014,!str.!1,!z!pó*n.!zm.);
2)!podmiotów,!o!których!mowa!w!art.!3!ust.!2!i!3!ustawy!z!dnia!24!kwietnia!2003!r.!o!dzia alno%ci!po&ytku!publicznego!i!o!wolontariacie.
Dotyczy!s u&b!specjalnych!w!rozumieniu!art.!11!ustawy!z!dnia!24!maja!2002!r.!o!Agencji!Bezpiecze$stwa!Wewn"trznego!oraz!Agencji!Wywiadu!(Dz.!U.!z!2020!r.!poz.!27).
Lub!jednostki!organizacyjnej,!która!w!imieniu!organu!prowadzi!pa$stwowy!zasób!geodezyjny!i!kartograficzny.
Dotyczy!tylko!przypadków,!gdy!wybrano!odbiór!osobisty!lub!wysy k"!pod!wskazany!adres.!
Podpis!w asnor"czny;!w!przypadku!sk adania!wniosku!w!postaci!elektronicznej:!kwalifikowany!podpis!elektroniczny,!podpis!osobisty!albo!podpis!zaufany;!w!przypadku!sk adania!wniosku!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"!wnioskodawcy!w!tym!systemie.
Informacja!nieobowi#zkowa.
Przy!odbiorze!osobistym!lub!wysy ce!pod!wskazany!adres!,!gdy! #czna!wielko%'!udost"pnianych!danych!elektronicznych!nie!przekracza!4!GB,!koszt!no%nika!jest!ju&!uwzgl"dniony!w!op acie.!W!przypadku!danych!od!4!GB!do!20!GB!pobiera!si"!
op at"!rycza tow#!w!wysoko%ci!5!z !za!u&ycie!no%ników!danych!elektronicznych,!chyba!&e!wnioskodawca!dostarczy!no%nik!danych.!Dane!powy&ej!20!GB!mog#!by'!udost"pniane!po!dostarczeniu!przez!wnioskodawc"!odpowiedniego!no%nika!
danych.

Wyja!nienia:
1. W!formularzach!mo&na!nie!uwzgl"dnia'!oznacze$!kolorystycznych.
2. Pola!formularza!mo&na!rozszerza'!w!zale&no%ci!od!potrzeb.!Do!formularza!papierowego!mo&na!do #czy'!za #czniki!zawieraj#ce!informacje,!których!nie!mo&na!by o!zamie%ci'!w!formularzu.

