
Glogow,dnia
{piecz^c nagtowkowa) (miejscowosc i data)

Informacja Uprawnionego Geodety
o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego

Na podstawie art.57 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U z 2019 r., poz. 1186, zpozn. zm)
informuj?, ze obiekt budowlany/obiekty budowlane (art. 3 pkt.l ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r., poz. 1186, z pozn. zm)):

zlokalizowanego na dziatce nr w miejscowosci
przy ul stanowiacej

wlasnosc inwestora
zrealizowany na podstawie projektu budowlanego:

1. Zatwierdzonego decyzj^ pozwolenia na budow? przez ,
nr zdnia *)
nr z dnia *)
nr zdnia *)

2. Ztozonego wraz ze zgloszeniem budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt. la i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U z 2018 r., poz.
1202, z pozn. zm) dokonanym przez inwestora
w dniu *)

• usytuowany/e jest/s^ zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dzialki
lub terenu *)

• usytuowany/e jest/sq. niezgodnie z nast^puj^cymi odst^pstwami od Zatwierdzonego
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie *)

Informuj^, ze posiadam odpowiednie uprawnienia zawodowe uprawniajace do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

C czytelny podpis osoby wykonuj^cej samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posladajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe)

) niepotrzebne skreslic,



, dnia
(miejscowosc) (data)

(imi? i nazwisko, adres
nagldwkowa)

O S W I A D C Z E N I E

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych zeznan wynikaj^cej z art.
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2019, poz. 1950 z pozh. zm.)

oswiadczam, ze zgodnie z § 21 i 20 Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowi^zuj^cych wbudownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
przekazalem do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji
geodezyjno-kartograflcznej sporz^dzony w wyniku geodezyjnej imventaryzacji
powykonawczej, ktora zawiera dane umozliwiaj^ce wniesienie zmian na mape zasadnicza^ do
ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w formie i zakresie
przewidzlanym odrebnymi przepisami (pozytywny protokot weryfikacji, nr identyfikacji

P.0203.20 ) a kopi§* tej mapy powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej kierownikowi budowy.

(podpis osoby skiadajacej o^wiadczenie)

Art. 233 § I. Kto, sktadaja-c zeznanie majace slu±y6 za dowod w post^powaniu sadowym lub w innym post^powaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd? lub zataja prawd?, podlega karze pozbawienia wolno^ci od 6
miesi?cy do lat 8. Kodeks karny (Dz. U. 2019, poz. 1950 zpozn, zm.)

Art. 48. 1. Kto: wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zglasza prac geodezyjnych lub kartbgraficznych, lub wbrew przepisom
art. 12a nie przekazuje materiatow powstatych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub informacji o tych
materialach do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartografiqznego podlega karze grzywny.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019, poz. 725 zp6in. zm.)

kopia* - dokladne powt6rzenie wykonanego wcze^niej dziela


