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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______2014 roku 

ІК-81/06 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/01 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej  

KARTA INFORMACYJNA 

Wydanie informacji z dokumentacji dotyczącej 

zagospodarowania, która znajduje się w lokalnym funduszu 

dokumentacji dotyczącej zagospodarowania 
Оryginał: upoważniony ds. ISO  

копії: zgodnie z rejestrem do wysłania 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 
Kierownik Wydziału Państwowej 

Agencji Zasobów Ziemskich w 

Iwano-Frankowsku 

_____________ L.J.Оzarko  

Upoważniony ds. ISO 

 

 

____________ А.B.Łys  

Mer 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. Dla osób fizycznych: kopia paszportu (1,2, strony i 

informacja o zameldowaniu) (i oryginał dla weryfikacji), 

numer identyfikacyjny właściciela (użytkownika) działki lub 

upoważnionej przez go osoby za posiadaniem 

pełnomocnictwa właściciela (użytkownika)działki . 

3. Dla osób prawnych: poświadczone kopii dokumentów 

prawnych (zaświadczenie o rejestracji, regulamin, 

zaświadczenie wydane przez urząd statystyki) lub 

upoważnione przez go osoby przy posiadaniu 

pełnomocnictwa właściciela (użytkownika) działki (kopii 

poświadczone osobiście osoba prawną pieczątką) 

4.Interpretacja notariusza. 

 4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

5 Wymagane opłaty Brak 

6 Termin załatwienia sprawy 30 dni kalendarzowe. 

7 Wynik świadczenia usługi Informacja z dokumentacji dotyczącej zagospodarowania, 

która znajduje się w lokalnym funduszu zagospodarowania. 

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.Ustawa Ukrainy o zagospodarowaniu  (art.32, 33). 

2.Rozporządzenie nr 1553 GMU z dnia 17 listopada 2004 r.  

o zatwierdzeniu Postanowienia o Państwowy fundusz 

dokumentacji dotyczącej zagospodarowania (z późniejszymi 

zmianami, wprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniami nr 

1022 GMU z dnia 26 lipca 2006 r., nr 930 z dnia 10 

października 2012 r. ) 

 


