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Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r.  
w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia 

Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 914) 

Załącznik nr 4 – wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu  
z ewidencji gruntów i budynków 

Załącznik nr 9 – wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty 
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art. 24 ust. 5 Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków 
zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, 
oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, 
na żądanie: 
1)   właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających 
gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór 
danych lub wypis; 
2)   organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących 
organami administracji publicznej, realizujących, na skutek 
powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania 
publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których 
dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 
3)   innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes 
prawny w tym zakresie. 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 
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WNIOSEK DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY 



Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r.  
w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych  

i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 
przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (Dz. U. z 2014r. poz. 924) 

Załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia prac geodezyjnych 
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- podpis odręczny lub 
- podpis elektroniczny lub 
- bezpieczny podpis 
elektroniczny lub 
- podpis potwierdzony profilem 
zaufanym ePUAP lub 
- identyfikator umożliwiający 
weryfikację w systemie 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

Art. 11.  1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być: 
- przedsiębiorca,  
- jednostka organizacyjna,  
- osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji  
i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego 
sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. 
 
2. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej  
i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna,  
a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości 
samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, 
przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego 
się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub 
kierownika prac kartograficznych. 
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ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) 

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. 
 
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. 

Spółka cywilna „nie może być traktowania jako przedsiębiorca”. 
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ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY 
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