
 zg oszenie pierwotne

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

, dnia

Lp.

art. 43 pkt  ....... ustawy
3

art. 43 pkt  ....... ustawy
3

9. Cel lub zak adany wynik zg aszanych prac geodezyjnych 
4

 organ S u"by Geodezyjnej i Kartograficznej

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

10. Rodzaj zg aszanych prac geodezyjnych
5  podmiot niepubliczny

12. Przewidywany termin wykonania zg aszanych prac geodezyjnych

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

Sposób okre$lenia po o"enia obszaru
6 Dane okre$laj!ce po o"enie obszaru

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

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

 jednostki podzia u kraju stosowane w EGiB ................................................................................ .........................................  punktowy

(jednostki ewid., obr#by ewid., dzia ki ewid.) ................................................................................ .........................................

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

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

 wspó rz#dne centroidu ................................................................................ .........................................

14. Lista zbiorów danych lub innych materia ów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych s! potrzebne do wykonania zg aszanych prac geodezyjnych
9

WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH

 Imi#, nazwisko oraz podpis wykonawcy prac geodezyjnych
14

8. Dane identyfikuj!ce osoby, 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
2

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

geodezyjne:

Kod 

materia u 

zasobu

Informacje dodatkowe
11 

maj!ce wp yw na 

wysoko$% wspó czynników korygujacych 

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

ustawy
3

(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)   

15. Dodatkowe wyja$nienia i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych
13  

2.

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

która w imieniu organu prowadzi pa&stwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny

3. Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych
1

Identyfikator zg oszenia prac nadany przez adresata zg oszeniaDane kontaktowe wykonawcy prac geodezyjnych nr telefonu/adres poczty 

elektronicznej*

Informacje dodatkowe
12 

maj!ce wp yw na wysoko$% 

wspó czynnika korygujacego 

LR , o którym mowa 

w za !czniku do ustawy
3

Nazwa/oznaczenie 

obiektu/obiektów po o"onych 

na obszarze zg oszenia
7 

lub 

dodatkowe informacje o tych 

obiektach

Charakter 

obiektu/obiektów 

po o"onych na obszarze 

zg oszenia
8

1

Lp.

Lp. Nazwa materia u zasobu
Identyfikator ewidencyjny 

materia u zasobu
10

Nr uprawnie& zawodowych 

lub nr wpisu w centralnym 

rejestrze osób 

posiadaj!cych uprawnienia 

zawodowe

Zakres uprawnie& 

zawodowych
Imi# i nazwisko

7.4.

1.
Formularz

Imi# i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Adres miejsca zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych

(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)   

Zakres powierzonych czynno$ci  

Dane kontaktowe: 

nr tel./adres poczty 

elektronicznej*

ZG

Pole wype!nia adresat zg!oszenia

 5. Miejscowo$% i data

SYZ[\S]^_]$R=OP$Y][T]S`a^`Pb



Informacja nieobowi zkowa.

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.

7. Nazwa/nazwy lub oznaczenie/oznaczenia obiektu/obiektów nadane przez wykonawc! prac geodezyjnych - informacja nieobowi zkowa. 

8. Dla konkretnego obiektu mo#na wybra$ tylko jeden atrybut opisuj cy jego charakter.

11. 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.

12. W kolumnie tej mo#na w szczególno%ci okre%li$ # dan  lub przybli#on  (oczekiwan ) liczb! jednostek rozliczeniowych zwi zanych z okre%lonym rodzajem materia"u zasobu maj cych wp"yw na wysoko%$  

wspó"czynnika koryguj cego LR okre%lonego w za" czniku do ustawy albo uszczegó"owi$ informacje dotycz ce obszaru, z którym zwi zany jest materia" zasobu. 

* 

13. 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. 

14. 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.

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 wpisa$ cel/cele lub zak"adany wynik/zak"adane wyniki pracy wybrany/wybrane z listy stanowi cej za" cznik nr 1 do niniejszego wzoru.

1. Formularze drukowane nie musz  uwzgl!dnia$ oznacze' kolorystycznych.

Wyja nienia:

5. Nale#y wpisa$ rodzaj pracy wybrany z listy stanowi cej za" cznik nr 2 do niniejszego wzoru.

6. Nale#y wybra$ jeden sposób okre%lenia obszaru.

9. Kod materia"u zasobu oraz nazw! materia"u zasobu nale#y wpisa$ z listy stanowi cej za" cznik nr 3 do niniejszego wzoru.

10.

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. 

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

2. 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.   

Przypisy:



Rodzaj pracy

1) Pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów

2) Pomiary wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów

3) Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów

4) Pomiary osnów geodezyjnych i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów

5) Pomiary osnów grawimetrycznych i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów

6) Pomiary osnów magnetycznych i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów

7) Wykonywanie zobrazowań lotniczych

8) Skaning laserowy

9) Inny

Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych



Cel lub zakładany wynik pracy

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

1) założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

2) modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

3) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

4) utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

5) aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

6) utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)

7) aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)

8) utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG )

9) aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

10) mapa z projektem podziału nieruchomości

11) mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej

12) mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości

13) projekt scalenia gruntów

14) projekt wymiany gruntów

15) inna mapa do celów prawnych

16) rozgraniczenie nieruchomości

17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

18) mapa do celów projektowych

19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych

20) wytyczenie obiektów budowlanych

21) inny cel

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny 

1) utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k)

2) aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k)

3) inny cel

Centralny zasób geodezyjny i kartograficzny 

1) utworzenie bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG)

2) aktualizacja bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG)

3) utworzenie bazy danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych

w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOO)

4) aktualizacja bazy danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOO)

5) utworzenie bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG)

6) aktualizacja bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG)

7) utworzenie bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG)

8) aktualizacja bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG)

9) utworzenie bazy danych ortofotomapy

10) utworzenie bazy danych numerycznego modelu terenu (NMT)

11) inny cel

Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych



Kod Nazwa  materiału zasobu Jednostka rozliczeniowa

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych,  o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)

Pełny zbiór danych BDOT10k

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mo wa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4              

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, 

w postaci rastrowej

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 

w postaci rastrowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, 

w postaci wektorowej

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 

w postaci wektorowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, 

w postaci drukowanej

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 

w postaci drukowanej

Baza danych zobrazowa ń lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i num erycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust . 1a pkt 11

Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze

Ortofotomapa

Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu

Numeryczny model rzeźby terenu

Numeryczny model pokrycia terenu

Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej

Baza danych pa ństwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych ( PRPOG) 

Zbiór danych PRPOG

Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy

Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej

lub magnetycznej

Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

Zbiór danych BDSOG

Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej

Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzb rojenia terenu (K-GESUT)

Zbiór danych K-GESUT

Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów)

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

7.1 Pełny zbiór danych GESUT

7.2 Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowo ści zapewniaj ącej tworzenie standardowych opracowa ń kartograficznych

 w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)

8.1 Pełny zbiór danych BDOT500

8.2 Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza dany ch EGiB)

Zbiór danych bazy danych EGiB

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych

Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6)

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, z estawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB
10.1 Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach 

tego samego zamówienia, w postaci drukowanej

10.3 Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej

10.4 Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej

10.5 Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej

10.6 Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej

10.7 Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

10.8 Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

10.9 Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

10.10 Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

2.6

3.5

km2

arkusz mapy oznaczony 
jednym godłem

1.1

1.2

2.3

2.4

2.5

2.1

2.2

4.2

4.4

zdjęcie

km2

fotopunkt

3.1

3.2

3.6

3.3

3.4

Punkt osnowy

Punkt osnowy

5.1

5.2

5.3

5.4

4.1 

4.3

4.5

4.6

Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków 

kontur użytku gruntowego

lokal9.3.2

10.2
Arkusz formatu A0

9.7

ha

Obiekt bazy danych EGiB

km26.1

6.2

ha

ha9.1

ha
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9.4

9.5

9.6
Podmiot - osoba lub 

jednostka organizacyjna

kontur klasyfikacyjny

9.2

9.3.1

punkt graniczny

działka ewidencyjna albo 
budynek



10.11 Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

10.12 Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

10.13 Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

10.14 Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

10.15 Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej

10.16  Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiegow postaci drukowanej

10.17 Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej

10.18 Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

10.19 Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

10.20 Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

11.1 Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego

11.2 Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego

11.3 Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego

11.4 Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego

11.5 Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

11.6 Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

11.7 Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

11.8 Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

11.9 Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

11.10 Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

11.11 Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

11.12 Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

Rejestr cen i warto ści nieruchomo ści

12.1 Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej

12.2 Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego

Mapa zasadnicza

13.1 Mapa zasadnicza w postaci rastrowej

13.2 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

13.3 Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej

13.4 Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne o raz niestandardowe opracowania topograficzne

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, 

inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, 

inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, 

inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS”

15.1 Opracowane satelitarne dane obserwacyjne

Udostępnianie materiałów zasobu innych niż oznaczonych kodami 1.1 - 15.1

16.1 Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej

16.2 Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1  w postaci elektronicznej

karta formatu A4

14.2

14.2

dokument

Województwo

Osoba lub inny podmiot

Jednostka rejestrowa 
gruntów

Jednostka rejestrowa 
budynków albo jednostka 

rejestrowa lokali

Pozycja kartoteki budynków 
albo pozycja kartoteki lokali

nieruchomość będąca 
przedmiotem transakcji albo 

wyceny

Kraj

Arkusz formatu A0

Punkt sytuacyjny

Powiat
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

Gmina

Obręb ewidencyjny 

Działka ewidencyjna w 
granicach jednego obrębu

14.1

arkusz mapy

Gmina

Powiat

Województwo

ha

10.21

10.22

Kraj

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej




