
                  Wniosek o udost�pnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego    
                              

1. Imi� i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy  2. Data 
Formularz 

P 

 

    

     

 

3. Adresat wniosku – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która  

w imieniu organu prowadzi pa�stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

 

  

Starosta Powiatu Kieleckiego                       

ul. Wrzosowa 44                        

25-211 Kielce 

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres poczty   

elektronicznej)* 
 

     
5. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawc�*  6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 

       

Pole wypełnia adresat wniosku 

7. Okre�lenie materiałów b�d�cych przedmiotem wniosku1 

  

�

��Mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków2                                                                            
��Rejestr cen nieruchomo�ci6 

��Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)3                                                           ��Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB7 

��Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)4                               ��Inne materiały8                                                                                                      

       Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowo�ci zapewniaj�cej 

��tworzenie standardowych opracowa� kartograficznych 

       w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)5 

�

8. Cel pobrania materiałów9 

  

8a. Udost�pnienie odpłatne 
Współczynnik 

CL 

  

��dla potrzeb własnych niezwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz�, bez prawa publikacji w sieci Internet 

��w celu wykonania wyceny nieruchomo�ci – rzeczoznawcom maj�tkowym (dotyczy tylko rejestru cen nieruchomo�ci)6 

��dla dowolnych potrzeb 

��w celu kolejnego udost�pnienia zbiorów danych dotycz�cych sieci uzbrojenia terenu podmiotowi władaj�cemu sieci� uzbrojenia 

terenu10
�

1.0 

1.0 

2.0 

0.1 

8b. Udost�pnienie nieodpłatne w postaci elektronicznej 

  

��na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodz�cym w skład systemu o�wiaty11, uczelniom12, podmiotom po�ytku publicznego13 

��w celu prowadzenia bada� naukowych/prac rozwojowych14 

��w celu realizacji ustawowych zada� w zakresie ochrony bezpiecze�stwa wewn�trznego pa�stwa i jego porz�dku konstytucyjnego – słu�bom     

specjalnym 15 

��w celu realizacji zada� w zakresie obronno�ci pa�stwa – Ministrowi Obrony Narodowej 

��w celu pierwszego udost�pnienia zbiorów danych dotycz�cych sieci uzbrojenia terenu podmiotowi władaj�cemu sieci� uzbrojenia terenu10
�

9. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy* 

  
Imi� i nazwisko:………………………………………..…………. E-mail:………………………….……………………………. Telefon…………………………………. 

10. Sposób udost�pnienia materiałów** 

  

��odbiór osobisty                                            ��usługa sieciowa udost�pniania 

��wysyłka pod wskazany adres                      ��udost�pnienie na serwerze FTP organu16 

��jak w nagłówku                                            ��wysyłka na wskazany adres e-mail 

��inny: …………………..………….�

��udost�pnienie materiałów na no�niku 

dostarczonym przez wnioskodawc�17 

11. Dodatkowe wyja�nienia i uwagi wnioskodawcy* 

    

  

12. Imi� i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy18 

    



1. Szczegóły wniosku o udost�pnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowo�ci zapewniaj�cej tworzenie 
standardowych opracowa� kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) 

Formularz 

P4 

  

��Pełny zbiór danych� ��Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria): 

��budowle i urz�dzenia                                     ��rze�ba terenu 

��komunikacja i transport                                  ��obiekty inne 

��pokrycie terenu�

2. Dane identyfikuj�ce obszar obj�ty wnioskiem 
3. Dane szczegółowe okre�laj�ce poło�enie obszaru 
obj�tego wnioskiem 

  

��jednostki podziału terytorialnego kraju 

lub podziału dla celów EGiB                                  ��obszar okre�lony w zał�czniku 

��współrz�dne wielok�ta (poligonu)                         ��graficznym 

       w układzie współrz�dnych:                                   ��wektorowym, w układzie współrz�dnych: 

�����PL-2000                                                            ��PL-2000 

�����innym2 …………………………….                     ��innym2 …………………………….�
    

4. Dodatkowe wyja�nienia i uwagi wnioskodawcy: 

    

  

5. Imi� i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy3 

    
        
Przypisy: 

  

1. Ewidencji gruntów i budynków. 
2. Inny układ współrz�dnych dopuszczony przez organ prowadz�cy powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. 
3. Podpis własnor�czny; w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany; w 
przypadku składania 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. 

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 doł�czy� zał�czniki zawieraj�ce informacje, których nie 
mo�na było zamie�ci� w formularzu. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Wyra�am zgod� na przetwarzanie przez Starost� Kieleckiego z siedzib� w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, danych osobowych niewymaganych zawartych 
w niniejszym formularzu w celu:  
  
pó�niejszych kontaktów z przedmiotowej sprawie    � TAK       � NIE 
  
 
Podpis: ................................................................................................................................................................................................................................................ 
  
Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie  o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) informuje si�, �e: 
1. administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starosta Kielecki z siedzib�  w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, kontakt email: 
kancelaria@powiat.kielce.pl 
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mo�na si� kontaktowa� w sprawie swoich danych osobowych,  kontakt email:  
iodo@powiat.kielce.pl 
3. dane osobowe przetwarzane b�d� w celu realizacji zada� wynikaj�cych  z ustawy z dnia  17  maja 1989r. - Prawo  geodezyjne i kartograficzne, - na podstawie  art. 6  
ust. 1 lit. a i lit. c RODO.  
4. dane osobowe przechowywane b�d� przez czas wymagany przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami   ustawy o  narodowym zasobie 
archiwalnym i  archiwach. 
5. Ka�da osoba posiada prawo do dost�pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni�cia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych 
przepisami prawa . 
6. ka�da osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofni�cie zgody nie wpływa na zgodno�� z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 
7. w zwi�zku z przetwarzaniem ka�dy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urz�du Ochrony Danych Osobowych. 
8. administrator nie zamierza przekazywa� danych osobowych zawartych w formularzu do pa�stwa trzeciego ani do organizacji mi�dzynarodowych. 
9. dane osobowe zawarte w formularzu zostan� ujawnione jedynie organom upowa�nionym do tego przepisami prawa. 
10. w oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie b�dzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji b�d�cych wynikiem profilowania.  
11. podanie danych osobowych jest obowi�zkowe ze wzgl�du na przepisy prawa (za wyj�tkiem danych, na które wyra�ono zgod�). 
  
Potwierdzam zapoznanie si� z powy�szym tekstem i zrozumienie przysługuj�cych mi praw. 
  
 
Podpis: ........................................................................... 
 
 


