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Mapa:
I ewidencji gruntówi budynków

I zasadnicza

rastrowa wformacie: B rtrr E o*lpr E inny,
drukowana,wfomacie: E A4 E 43 B 42 fi-Al El-Ao

E kolorowa
fJ czamo.biała

1 egzemplaz każdego arkusza mapy

Skala:

E t:soo
Q l:r ooo
E t:z ooo
E t:s ooo

B jednostki podziafu terytońa|nego
E ieanos*i podziatu kaju stosowane w EGiB

{ednostki ewid., obręby ewid' diałki ewid.)
B urykaz godeł arkuszy mapy
B obszar okeślony na załąuniku graficznym

obszar okreś|ony w załączonym p|iku wektorowym w układzie wsp.:
E pt--zooo
o innym dopuszczonym przez organ Prowadzący zasób ...'.,....'

WspÓłaędne po|igonu w układzie wsp.:
E pl-zooo
E innym dopuszczonym przez organ prowadząry zasób ... ... ... .
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