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Zgłoszenie pracy geodezyjnej:

Zgłoszenie prac geodezyjnych

PDF-ZG1 (352 KB) PDF-ZG3 (334 KB)

 i.KERG

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

PDF (371 KB)  

 i.KERG

Udostępnienie dokumentów i materiałów z zasobu:

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – formularz EGiB

PDF (259 KB)  

 i.Wniosek

Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej – formularz
P i P1 łącznie

P-PDF (288 KB) P1-PDF (286 KB)

 i.Wniosek

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB – formularz P i P2 łącznie

P-PDF (288 KB) P2-PDF (352 KB)

 i.Wniosek

Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) – formularz P i P3 łącznie

https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/10-Zgloszenie-pracy-geodezyjnej_ZG1.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/10-Zgloszenie-pracy-geodezyjnej_ZG3.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/12-Zawiadomienie.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://www.epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/prowadzenie-prac-geodezyjnych-i-kartograficznych/zawiadomienie-o-wykonaniu-zgloszonych-prac-geodezyjnych-lub-prac-kartograficznych-3
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/8-Wniosek-o-wydanie-wypisu-wyrysu.pdf
https://iwniosek.zgkikm.wroc.pl/
https://iwniosek.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/prowadzenie-ewidencji-gruntow-i-budynkow/wydanie-wypisu-i-wyrysu-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow-3/MIR
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/35_FormularzP.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/30_Formularz-P1.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-4
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/35_FormularzP.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/31_Formularz-P2.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-4


P-PDF (288 KB) P3-PDF (213 KB)

 i.Wniosek

Wniosek o o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o
szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach

1:500 -1:5000 (BDOT500) – formularz P i P4 łącznie

P-PDF (288 KB) P4-PDF (196 KB)

 i.Wniosek

Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości – formularz P i P5 łącznie

P-PDF (288 KB) P5-PDF (173 KB)

 i.Wniosek

Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – formularz P i
P6 łącznie

P-PDF (288 KB) P6-PDF (173 KB)

 i.Wniosek

Wniosek o udostępnienie innych materiałów – formularz P i P7 łącznie

P-PDF (288 KB) P7-PDF (152 KB)

 i.Wniosek

Wniosek o wydanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu
ewidencyjnego

PDF (252 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia

PDF (251 KB)

Upoważnienie do odbioru dokumentów

PDF (98 KB)

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/35_FormularzP.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/32_Formularz-P3.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-4
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/35_FormularzP.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/33_Formularz-P4.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-4
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/35_FormularzP.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/52_Formularz-P5.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-4
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/35_FormularzP.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/51_Formularz-P6.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-4
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/35_FormularzP.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/54_Formularz-P7.pdf
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://ikerg.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-4
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/48_formularz_DOK.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/49_formularz_ZAS.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/13_upowaznienie.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe


PDF (92 KB)

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków:

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków

PDF (261 KB)

Wniosek o dokonanie klasyfikacji gruntów

PDF (128 KB)

Wniosek o założenie kartoteki lokalu/lokali

PDF (474 KB)

Koordynacja sieci uzbrojenia terenu:

Wniosek o uzgodnienie projektu

PDF (248 KB)  

 i.Projektant

Pismo o wycofanie

PDF (135 KB)

Zgoda na korespondencję elektroniczną

PDF (158 KB)  

Podział, rozgraniczenie nieruchomości:

Wniosek o podział nieruchomości rolnej i leśnej (zgodnie z art. 92, art. 93 ust 2a ustawy o
gospodarce nieruchomościami)

PDF (145 KB) DOCX (26 KB)

 

https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/43_wniosek-o-udostepnienie-danych-zgromadzonych-w-rejestrze-publicznym.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/15_zgloszenie_zmian_danych__ewidencji_gruntow_i_budynkow.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/02_klasyfikacja.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/50_Wniosek-o-zalozenie-kartoteki-lokalu.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/18-wniosek.pdf
https://iprojektant.zgkikm.wroc.pl/
https://iprojektant.zgkikm.wroc.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/36_pismo_wycofanie.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/47-zgoda_na_korespondencje_email.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/71_wniosek_podzial_art_93_ust_2a.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/71_wniosek_podzial_art_93_ust_2a.docx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe


Uzupełnienie wniosku o podział nieruchomości rolnej i leśnej (zgodnie z art. 92, art. 93 ust 2a
ustawy o gospodarce nieruchomościami)

PDF (116 KB) DOCX (15 KB)

 

Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego/przepisami odrębnymi/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 94 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

PDF (110 KB) DOCX (26 KB)

 

Uzupełnienie wniosku o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego/przepisami odrębnymi/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 94 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

PDF (115 KB) DOCX (15 KB)

 

Wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 98b ustawy
o gospodarce nieruchomościami)

PDF (133 KB) DOCX (26 KB)

 

Uzupełnienie wniosku o połączenie i ponowny podział nieruchomości (zgodnie z art. 93 ust. 1,
art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami)

PDF (107 KB) DOCX (15 KB)

 

Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego (zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

PDF (212 KB) DOCX (28 KB)

 

https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/74_uzupelnienie_wniosku_podzial_art_93_ust_2a.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/74_uzupelnienie_wniosku_podzial_art_93_ust_2a.docx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/73_wniosek_podzial_art_93_ust_1_i_94_ust_1.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/73_wniosek_podzial_art_93_ust_1_i_94_ust_1.docx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/76_uzupelnienie_wniosku_podzial_art_93_ust_1_i_94_ust_1.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/76_uzupelnienie_wniosku_podzial_art_93_ust_1_i_94_ust_1.docx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/72_wniosek_podzial_art_93_ust_1_i_98.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/72_wniosek_podzial_art_93_ust_1_i_98.docx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/75_uzupelnienie_wniosku_podzial_art_93_ust_1_i_98.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/75_uzupelnienie_wniosku_podzial_art_93_ust_1_i_98.docx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/70_wniosek_podzial_art_95.pdf
https://zgkikm.wroc.pl/wp-content/uploads/pdf/druki/70_wniosek_podzial_art_95.docx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe


Metadane

Data publikacji : 13.03.2013
Data modyfikacji : 12.05.2023
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator

Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stopka

Opcje strony

http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/rejestr/2481,dok.html

