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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______2014 roku 

ІК-81/05 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/01 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA 

Wydanie zaświadczenia z państwowej sprawozdawczości 

statystycznej o dostępności działek i ich podział za właścicielami 

działek, użytkownikami gruntu, użytkami rolnymi (za danymi 

formularzu 6-zem) 
Oryginał: upoważniony ds. ISO 

kopie: zgodnie z rejestrem wysłania 
 

Wykonano: Uzgodniono:  Zatwierdzono: 
Kierownik Wydziału Państwowej 

Agencji Zasobów Ziemskich w 

Iwano-Frankowsku 

_____________ L.J.Оzarko  

Upoważniony ds. ISO 

 

 

____________ А.B. Łys  

Мer miasta 

 

 

_________W.А.Аnuszkewyczus  
"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. "___   "_________ 2014 r. 

 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Wydział Państwowej Agencji Zasobów Ziemskich w Iwano-

Frankowsku 

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki 1.Wniosek. 

2.Dokumentacja dotycząca zagospodarowania (oryginał). 

3.Dokumenty stwierdzające tytuł prawny na działkę 

właściciela gruntu /użytkownika gruntu (jeżeli istnieje). 

4.Kopia paszportu, zaświadczenia o otrzymaniu numeru 

identyfikacyjnego (dla osób fizycznych) lub rejestracyjne 

dokumenty podmiotu działalności gospodarczej (dla osób 

prawnych). 

Uwaga: kopie dokumentów składają się razem z 

oryginałami (dla weryfikacji) lub są poświadczone 

notarialnie. 

 4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

5 Wymagane opłaty Brak. 

6 Теrmin załatwienia sprawy 10dni robocze. 

7 Wynik świadczenia usługi Zaświadczenie z państwowej sprawozdawczości statystycznej 

o dostępności działek i ich podział za właścicielami działek, 

użytkownikami gruntu, użytkami rolnymi (za danymi 

formularzu 6-zem) 

8 Sposób odbioru 

dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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9. Podstawa prawna 1.Art.38 Ustawy Ukrainy o Państwowej Ewidencji Gruntu. 

2.Art. 50 Ustawy Ukrainy o zagospodarowaniu. 

3.Pkt. 166,197  Rozporządzenia nr 1051 GMU z dnia 17 

października 2012 r. o zatwierdzeniu zasad prowadzenia 

Państwowej Ewidencji Gruntu. 

 


