
Pruszków, dnia ........................... 
 
………………………………………………………………….. 
                        ( pieczęć Wykonawcy) 
 
Nr ewidencji zgłoszenia: ……….………………...........................….. 

Obiekt:  ................................................................................ 
Rodzaj pracy: ……………………………………………………………… 

                                      Starosta Pruszkowski 
                                   Wydział Geodezji i Katastru 

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 

Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu: 
 

1. Proszę o przyjęcie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji 

technicznej oraz nadanie cech dokumentu następującym materiałom: 

 Operat techniczny ……………………… teczek. 

 ………………. ark. map w skali ……..…………………….. w formacie …………………………… 

 Inne materiały ……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Informuję, że zaktualizowano opisy topograficzne następujących punktów osnowy: …....................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

.................................  ........................................ 
             (data)          (podpis wykonawcy) 
 
 
Wpłynęło w dniu: ..................................................................................... 
 
   
Wpłynęło po poprawie w dniu: ………………………………………………. 
 
                                                                                                                   …………………………………  
     (podpis przyjmującego) 
 

Identyfikator ewidencyjny materiału: ……………………………………………………. 

 
 

Włączono do zasobu  w dniu: ................................               …..................................................... 
                      (pieczęć i podpis przyjmującego) 
 
 
 
Potwierdzam odbiór map do opisania w dniu: ……………………………………………………………….
                         (podpis wykonawcy) 
 
 
Data wpływu map po opisaniu: ……………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                     (pieczątka/podpis przyjmującego) 
  
 
 
Potwierdzam odbiór zaewidencjonowanych dokumentów w dniu: ................................................................ 

                 (podpis wykonawcy) 



Informacja o ilości jednostek do naliczenia opłat (wypełnia geodeta): 
 
PODZIAŁ – suma działek stanu starego i nowego ................................................................................... 
INNE OPRACOWANIA DO CELÓW PRAWNYCH – liczba działek ewidencyjnych ................................ 
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI – liczba punktów granicznych .................................................. 
WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH – ilość punktów granicznych ................................................ 
INWENTARYZACJA BUDYNKU LUB BUDOWLI – ilość pierwszych budynków/budowli ........................ 
                                                                              - ilość następnych budynków/budowli ........................ 
INWENTARYZACJA PRZYŁĄCZA:  
Rodzaj sieci:……………… –  pierwsze przyłącze ......................... - następne przyłącza ........................ 
Rodzaj sieci:……………… –  pierwsze przyłącze ......................... - następne przyłącza ........................ 
Rodzaj sieci:……………… –  pierwsze przyłącze ......................... - następne przyłącza ....................... 
INWENTARYZACJA SIECI UZBROJENIA TERENU: 
Rodzaj sieci:………………  – do 100 m .................……….- powyżej100 m ……………………................ 
Rodzaj sieci:………………  – do 100 m .................……….- powyżej100 m ……………………................ 
Rodzaj sieci:………………  – do 100 m .................……….- powyżej100 m ……………………................                                                                                       
INWENTARYZACJA OBIEKTU PUNKTOWEGO – pierwszy obiekt .............. – następny obiekt ............ 
AKTUALIZACJA MAPY – skala ……………………………... - powierzchnia …………………………........ 
MODERNIZACJA EGiB – liczba działek …………………..…… - liczba budynków ………………….……  
 
 
Aktualizacja zbiorów danych:  
 
 
1. Brak uwag do opracowania:                             …....................               …..........................................               
                                                  (data)                                           (pieczątka/podpis)                                                
 
 
 
 
2. Opracowanie bez pomiaru ze zmianami/bez zmian: .......................         …………............................ 
                                                                                               (data)                                (pieczątka/podpis) 
 
 
 
3.Uwagi dotyczące opracowania: ..…..………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                  
                     .............................................                    …………............................. 
       (data)                                                        (pieczątka/podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


