
STAROSTWO BIALSKIE 
WYDZIAŁ GEODEZJI  KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI 

 
GKN.6641…..........20.…… 

WNIOSEK 
o wyszukiwanie i przeglądanie materiałów 

 powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 w trybie chronionym na portalu  „GEOPORTAL2 powiatu bialskiego” 

 

 

STAROSTA BIALSKI 

ul. Brzeska 41 

21-500 Biała Podlaska 

 

1. Podmiot ( Jednostka Organizacyjna zarządzająca siecią-adres NIP/REGON, tel. kontaktowy, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wnioskodawca ( imię i nazwisko, e-mail osoby upoważnionej przez Dyrektora danej jednostki do przeglądania 

informacji w trybie chronionym w geoportalu powiatu bialskiego)        

……………………………………….……………… 

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

2. Zakres żądanych  informacji :  materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

3. Wskazanie przeznaczenia do udostępnienia:  współpraca ze Starostą Bialskim w zakresie:  

a)  zakładania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),  

b) koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

c) wymiana informacji branżowej  dla celów inwestycyjnych, projektowych i realizacyjnych, w szczególności dla 

zapobieżenia kolizjom istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach koordynacji, 

d) uzupełnienia  istniejącej treści mapy zasadniczej.  

 

Oświadczam, że: 

1. Przeglądane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu określonym w punkcie 3. 

2. Zostałem/zostałam poinformowany/a że: 

a) zawarte w portalu materiały zasobu prezentowane są jako usługi przeglądania zgodnie art. 9 ustawy z dnia 

 4 marca 2010 r. o   infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489). 

b) system GEOPORTAL Powiatu Bialskiego udostępniony w trybie niepublicznym, rejestruje osoby, liczbę i 

zakres przeglądanych materiałów  zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

c) przed wykorzystaniem materiałów zasobu innym niż wyszukiwanie i przeglądanie należy nabyć licencję na ich 

wykorzystanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn.zm.). Na podstawie art. 48a ust.1  tej ustawy wykorzystanie materiałów zasobu 

bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości 

dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów. 

 

 

 

…………………....................................   ………………………………… 
data i  podpis Dyrektora Jednostki Organizacyjnej    data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Wypełnia pracownik Starostwa: 

 
Dostęp do bazy ( login i hasło ) ………………………………………………………………………… 

 

udostępniono  dnia .......................................................................................................................... 

 

Podpis osoby upoważnionej przez Starostę Bialskiego.................................................................... 


