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Wzory wniosków i przykłady ich wypełnienia
Strona główna Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK Poznań)
Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.
Zapłata za udostępnione materiały z zasobu możliwa jest wyłącznie przelewem. Wpłaty można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej w siedzibie
WODGiK ul. Kościuszki 95 w Poznaniu, w Banku lub w najbliższej Agencji Poczty Polskiej.
Zamówienia - tel: 61 626 72 05, 61 626 72 06
Uwaga!
W związku z koniecznością wystawiania licencji przypominamy, że należy określić cel z listy (punkt 9 wniosku), definiujący zakres uprawnień do wykorzystania
udostępnionych materiałów. W przypadku udostępnienia w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych należy np. podać temat tych badań/prac.
Prosimy wszelkie dodatkowe informacje wpisywać w rubrykę „Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy" w punkcie 12 wniosku o udostępnienie materiałów
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:
za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP, podpisane za pośrednictwem platformy ePUAP lub opatrzone podpisem elektronicznym na adres e-mail:
sprzedaz.wodgik@umww.pl

Wnioski do pobrania:
Pliki do pobrania:
Wniosek o zakup map: różne mapy dla dowolnych potrzeb - 0.43 Mb
Wniosek o udostępnienie map na cele edukacyjne - 0.46 Mb
Wniosek o zakup map: wizualizacja BDOT10k wydruk A4 dla dowolnych potrzeb - 0.43 Mb
Wniosek o zakup map: niestandardowe opracowanie w układzie 1992 tiff dla dowolnych potrzeb - 0.43 Mb
Wniosek o zakup map: niestandardowe opracowanie w układzie 1965 i 1992 tiff na potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą - 0.43 Mb
Wniosek o udostępnienie materiałów WZGiK - wzór - 0.09 Mb
Wniosek o udostępnienie materiałów WZGiK - wzór - 0.39 Mb
Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (pdf) - 563846 Mb
Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (doc) - 31744 Mb

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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