
   PNE.6642.3………201.. 

  (oznaczenie kancelaryjne wniosku) 

 

 

..……...…………………….…………………… 

 (pieczęć firmowa)  ….……….………., dnia ….……….………. 

 
 
 Urząd Miasta Gdyni 
 Wydz. Gospodarki Nieruchomo ściami 
 i Geodezji 
 Referat Katastru Nieruchomo ściami 
 Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 
 81-382 Gdynia 
 
 

WNIOSEK 
o założenie konta w serwisie Web-EWID 

Portal Rzeczoznawcy 
 
 
Dane Użytkownika konta: 
Imię: ….……….……..……….……….. Nazwisko: …………...…..……….……….………. 

PESEL: ..…………….…….………….. Adres zam.: ……….………………..…...…...…... 

Kod pocztowy: ……….……….……… Miejscowość: …….…………………..….….….…. 

tel.: …………………………………….. e-mail: ...……….……….…….…………..….….… 

Nr uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości: .…………….….. 

 
 
Dane do wystawienia Dokumentu Naliczenia Opłaty: 
Nazwa firmy: ..……….…………….……….……….……….……………..……….….…….. 

……….……….……….……….……….…………..…………...…..………...……….………. 

Adres: .…….……….……….……….……….……….……….……….……….………...…... 

Kod pocztowy: ……….……….…...….… Miejscowość: ………………….…………….…. 

NIP: ……….……….……….……….……. REGON: .…….……….……….………..……... 

tel.: ………………………………………… e-mail: …….….……….……….……………… 

 
� właściciel firmy 
� pracownik firmy* 

 

 

Login i hasło prosz ę przekazać: pocztą e-mail, odbiorę osobiście. * * 
 
* -właściwe zaznaczyć, w przypadku pracownika należy dostarczyć oświadczenie Pracodawcy o jego 

zatrudnieniu i zgodę na wystawianie Dokumentów Naliczenia Opłaty (wzór do pobrania na stronie 
www.gdynia.pl). 

* * - niepotrzebne skreślić 



 
1. Zobowiązuję się do wykorzystania danych udostępnianych przez Portal Rzeczoznawcy wyłącznie do celów 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016r. 

poz. 2147 z późn. zm.) w zakresie szacowania nieruchomości. 

2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom mojego loginu i hasła do 

systemu Web-EWID pod groźbą konsekwencji formalnych i prawnych wynikających z nieuprawnionego 

użycia tychże danych oraz użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Oświadczam, że informacje pozyskane drogą teletransmisji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) wykorzystam wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione. 

 

4. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2017 r., poz. 2204) 

oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane, są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne na dzień 

złożenia wniosku. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.) w Rejestrze użytkowników dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu 

geodezyjnego. 

 
 
Załącznik: kopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień zawodowych 
w zakresie szacowania nieruchomości. 
 
 
 
 

..……...………………….…………………………… 
 (podpis użytkownika konta) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Wypełnia pracownik Urzędu Miasta Gdyni 
 
 
 
LOGIN: .…………………..….………..…….………, HASŁO: …………………………..….…..……………  

 

 

 

…....…………………….…………………………… 
 (Sprawdzono pod względem merytorycznym) 

 data i podpis 


