
  

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH 

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy 
geodezyjnej PODGIK.6641.626.2020 

Miejscowość Izabelin-Dziekanówek 

Jednostka ewidencyjna 
identyfikator 141402_2 

nazwa                    Czosnów 

Obręb ewidencyjny 
identyfikator 141402_2.0015 
nazwa Izabelin-Dziekanówek 

Skala mapy 1:500 

Nazwa układu 
współrzędnych 

prostokątnych 
płaskich 2000/7 

 

wysokości PL-EVRF2007-NH 

obszaru aktualizacji nr dz. 
194/2 

Oznaczenie i informacje o służebnościach 
gruntowych mających wpływ na 
zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych 
w granicach projektowanej inwestycji 

W zakresie opracowania 
nie sprawdzano obciążenia     

służebnością gruntową. 

Dokładność położenia punktów granicznych w 
obszarze opracowania. 

0.00-.030m 
X -1.51-3.00m 

Punkty załamań granic oznaczone 
symbolem X pochodzą z wektoryzacji 

mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, których 
położenie nie spełnia wymagań 

dokładnościowych przewidzianych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków. 

Typ gleby Dz 

 
 
 
 
 
 
.................................................................... 
Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy  oraz data i podpis osoby 
reprezentującej wykonawcę 

 
 
 
 
 
 
.....................................................        
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i  podpis 
geodety uprawnionego 

Uwaga! Punkty osnowy państwowej prawnie chronione na podstawie 
 art.15 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 
 

Sporządził: MKarpinska dnia 2020.03.16. 

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH
Dla lokalizacji obszaru:
pow./gm./obr./nr dz.

pow. nowodworski, gm. Czosnów,  miejscowość/obr.
Izabelin-Dziekanówek,   dz. 194/2.

Jednostka 
ewidencyjna

identyfikator 141402_2

nazwa CZOSNÓW

Obręb ewidencyjny
identyfikator 141402_2. 0015

nazwa IZABELIN - DZIEKANÓWEK

Nazwa układu 
współrzędnych

prostokąt. płask. PUWG’2000/7

Wysokości PL-EVRF2007-NH

ID zgłoszenia pracy:     PODGIK. 6641. 626 .2020 Skala   1:500
Oznaczenie i informacje o służebnościach grunt. 
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów w 
granicach projektowanej  inwestycji.

wykonano bez ustalania obciążeń
- służebności

Dokładność położenia punktów granicznych - punkty załamania granic oznaczone
symbolem X  (1.51 – 3.00) pochodzą z wektoryzacji  mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000
a ich położenie nie spełnia wymagań dokładnościowych przewidzianych w rozp. Ministra 
Rozwoju Reg. i Bud. z dn. 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Typ bleby:         Dz – czarne ziemie zdegradowane i szare ziemie 

Kolorem   ZIELONYM   oznaczono granice 
obszaru, obiętego opracowaniem - 
zgłoszeniem prac geodezyjnych.

Mapa została wykonana i podpisana
elektronicznie przez:

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. 20532

Cezary Kuryłowicz
tel. 504 271 456

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:
„CEZARY  KURYŁOWICZ” NIP 5361128066
ul. Sowińskiego 7/99, 05-120 Legionowo,
biuro: ul. Wiklinowa 5, 05-092 Łomianki

Miejscowość:                NOWY  DWÓR  MAZ.                             Dnia:               19.03.2020             
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