
Grupy dokumentów pzgik z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego zakwalifikowanych do archiwizacji ilości dokumentów

Grupa dokumentów
Miejsce składowania 
dokumentacji Ilość

Szacunkowa 
ilość stron

Sposób gromadzenia 
materiałów źdródłowych

operaty prawne pokój 6 i 7/parter 4310 172400 cienkie i średnie teczki
300 36000 grube teczki

operaty bazowo-użytkowe pokój 6 i 7/parter 1060 55300 teczki
13940 167280 operaty drobne

zasób przejściowy pokój 8 i 9/parter 2200 6600 operaty drobne
szkice polowe pokój 7/parter 3900 9750 kart
pzgik - operaty techniczne suma 447330

zgloszenia robót, sprawy różne, udostępnianie zasobu, wezwania geodetów, faktury pokój 7/parter 29 7250 teczki
grupa - dokumentacja dotycząca zasobu geodezyjnego archiwum/piwnica 71 3550 teczki
 zgłoszenia robót geodezyjnych archiwum/piwnica 33 8250 teczki
grupa - zasób przejściowy, archiwum/piwnica 2 580 teczki
grupa - geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych (dokumentacja do zasobu) archiwum/piwnica 52 2210 teczki
pzgik - pozostałe suma 21840

ZUDP - projekty archiwum/piwnica; pokój 8 1300 26000 teczki
grupa - administracja ZUDP archiwum/piwnica 3 1050 teczki
ZUDP suma 27050

grupa - ewidencja - sprawy różne (do archiwum) archiwum/piwnica 18 1800 teczki
grupa - ewidencja - sprawy różne (zostają w zasobie) archiwum/piwnica 71 21300 teczki
wypisy, wyrysy, rejestr dokumentów, korespondencja, migracja ksiąg wieczystych, wykazy gruntów pokój 19 i 19A/I piętro 10 3000 teczki
grupa - księga ewidencyjna wyciągów z operatów szacunkowych archiwum/piwnica 4 300 teczki
grupa - ewidencja - dokumentacja z modernizacji użytków archiwum/piwnica 500 42500 teczki 
ewidencja - administracja suma 68900

grupa - ewidencja - rejestr gruntów archiwum/piwnica 52 6240 teczki
rejestry gruntów z modernizacji gruntów pokój 19 i 19A/I piętro 100 12185 teczki
skorowidz działek, skorowidz właścicieli, wykaz jednostek rejestrowych  pokój 19 i 19A/I piętro 46 1141 teczki
protokoły ogłoszenia stanu władania do modernizacji gruntów posegregowane obrębami pokój 19 i 19A/I piętro 55 28875 teczki
zwrotne poświadczenia wezwań wraz z protokołami ogłoszenia stanu władania pokój 19 i 19A/I piętro 19 20900 teczki
zbiorów dowodów zmian pokój 19 i 19A/I piętro 271 74340 teczki
dziennik ewidencji zmian pokój 19 i 19A/I piętro 8 1600 teczki
grupa - ewidencja - zbiory dowodów zmian i dokumentacja dotycząca zbiorów dowodów zmian archiwum/piwnica 914 290540 teczki
zbiory dowodów zmian w Referacie Gospodarki Nieruchomościami III piętro 400 40000 teczki
ewidencja - zasób suma 475821

szkice miejskie pokój 7/parter 514 514 kart
grupa - ewidencja - mapy ewidencji gruntów archiwum/piwnica 1154 1154 mapy
grupa - ewidencja - zarys pomiarowy archiwum/piwnica 870 870 mapy
grupa - geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych (ulicówki) archiwum/piwnica 236 236 mapy
mapa wykonana w oparciu o pomiar stolikowy archiwum/piwnica 13 13 mapy
grupa - mapy syt-wys itp. archiwum/piwnica 822 822 mapy
grupa - mapy wielkoformatowe przeglądowe (szafa) archiwum/piwnica 8 8 mapy
grupa - ZUDP - mapy archiwum/piwnica 380 380 mapy
mapy jednostkowe nieruchomości od Baryckiego 499 1050 mapy+załączniki
mapy >A3 suma 5047


