...................................................................................................................................................................
(wnioskodawca/y)

Adres

-

...................................................................................

Adres do korespondencji

-

..................................................................................

REGON ..................................................

NIP ................................................................................

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
61-655 Poznań, ul. Gronowa 20
WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU

dotyczy: zgłoszenie pracy nr ZG-OUG……………………………………………………………
Wnoszę o przywrócenie terminu na :
- uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego
terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów (art. 12 ust. 2e Pgik) *
- przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac (art. 12b ust. 7c Pgik)*
Wniosek

uzasadniam

**…………..……………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….…………………..…………………
Powyższa okoliczność ustała w dniu…………………………………………………………
Do wniosku dołączam: uzupełnienie zgłoszenia/ zawiadomienie o przekazaniu wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z poprawioną pracą*.

………………………
(data)

………..……………...…………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić
**

w uzasadnieniu proszę podać okoliczności uprawdopodobniające, że uchybienie nastąpiło bez winy
zainteresowanego

Podstawa prawna
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art 12 ust.2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na
wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu
wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych
lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się.
art. 12b ust. 7c W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na
wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych
prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się .

Kodeks Postępowania Administracyjnego
Art.58.§1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli
uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§2.Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść wciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§3.Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w §2 jest niedopuszczalne.
Art.59.§1. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od
postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.
§2.O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy
do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

