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(miejscowość, data) 

 
 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 
Wydział Geodezji 
33-300 Nowy Sącz 

ul. Strzelecka 1 
 
 

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów 
opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych 

 
 

I. Dane identyfikujące wnioskodawcę:  

1. ………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa)  

2. ........................................................................................................................................... 
(adres)  

3. ........................................................................................................................................... 
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej*) 

 
II. Informacje o dokumentach, których dotyczy wniosek: 

 

lp 

Informacje określające 
dokument (nazwa, 

przeznaczenie, obszar 
do którego odnosi się 

dokument) 

Wykonawca dokumentu 

Numer identyfikatora zgłoszenia 
prac geodezyjnych albo 

identyfikator ewidencyjny 
materiału zasobu** 

Liczba 
egzemplarzy 

dokumentu do 
uwierzytelnienia 

     
     
     

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

(podpis wnioskodawcy) 
 
 
                                                      
* informacja nieobowiązkowa 
** w przypadku gdy są znane 



 
                                                                                                                                               Nowy Sącz dn.  
 
...................................................................................... 
            (wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych*) 

 
 
...................................................................................... 
  (identyfikator1) wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych*) 

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

 (numer telefonu, adres poczty elektronicznej)** 

 
 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 
Wydział Geodezji 

ul. Strzelecka 1 
33-300 Nowy Sącz 

 
 

ZAWIADOMIENIE 

o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych* 

 
 

    Zawiadamia się, że prace geodezyjne/kartograficzne* objęte zgłoszeniem prac złożonym  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu 

o identyfikatorze zgłoszenia prac: …………………………………………. zostały wykonane: 

- w całości*;  

- w części dotyczącej*…………………………………………………………………………   

    Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu 

baz danych: ………………………………………….………………., oraz dokumenty 

wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) 

zawiera operat techniczny, który załącza się do niniejszego zawiadomienia. 

  
 
 
 

……………………………………………. 
(podpis wykonawcy prac 

geodezyjnych/kartograficznych*) 

                                                 
1) W przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON; w przypadku 

gdy wykonawcą jest biegły sądowy, identyfikatorem wykonawcy jest nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób 
posiadających uprawnienia zawodowe; w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego), 
identyfikatorem wykonawcy jest nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do 
wykonywania czynności mierniczego górniczego; w przypadku wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym identyfikatorem 
wykonawcy jest nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca. 

*   Niepotrzebne skreślić. 
** Informacja nieobowiązkowa. 
 


