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obszarze opracowania.

przewidzianych
w
Dokładność położenia punktów granicznychdokładnościowych
- punkty załamania
granic oznaczone
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
położenie nie spełnia wymagań

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.

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

Typ gleby

Dz

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
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Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis
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reprezentującej
wykonawcę oznaczono granice
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uprawnionego
Mapa
została
wykonana i podpisana
Uwaga! Punkty osnowy państwowej prawnie chronione na podstawie
obszaru,
obiętego
opracowaniem
art.15 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
elektronicznie
przez:
zgłoszeniem prac geodezyjnych.

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.
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