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1 DANE FORMALNO–PRAWNE. 

1.1 NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO. 

Miasto Piotrków Trybunalski – Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

Pasaż Karola Kudowskiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 

1.2 SKRÓTY I OBJAŚNIENIA 
 

Skrót Objaśnienie 

AWZ Akt własności ziemi 

BDOT500 
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości 
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 
w skalach 1:500–1:5000 

BDSOG Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

DPI 
ang. Dots Per Inch – miara rozdzielczości: liczba punktów obrazu 
przypadająca na 1 cal. 

DXF ang. Drawing eXchange Format – format zapisu danych wektorowych 

EGiB Ewidencja gruntów i budynków 

EKW Elektroniczna księga wieczysta 

EMUiA Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

EPN Ewidencja podatkowa nieruchomości 

GEOTIFF 
Plik graficzny w formacie TIFF wzbogacony o metadane 
georeferencyjne 

GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 

IIP Infrastruktura informacji przestrzennej 

JPEG 
ang. Joint Photographic Experts Group – metoda kompresji plików 
graficznych 

KW Księga Wieczysta 

MODGiK 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Piotrkowie Trybunalskim 



 
Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne 

narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” 
 

  str. 6 

Skrót Objaśnienie 

AWZ Akt własności ziemi 

PDF 
ang. Portable Document Format – format plików do prezentacji, 
przenoszenia i drukowania treści tekstowo - graficznych 

PGiK Prawo geodezyjne i kartograficzne 

PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

RCiWN Rejestr cen i wartości nieruchomości 

RGB ang. Red, Green, Blue – model barw stosowany w plikach graficznych 

Rozporządzenie w sprawie 
EGiB 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
z uwzględnieniem zmian, w tym zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 
2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz. U. poz. 2109). Tekst jednolity Rozporządzenia 
w sprawie EGiB został opublikowany w DZ. U. 2016 poz. 1034 
(Obwieszczenie Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 
10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków) 

Rozporządzenie w sprawie 
standardów 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 
263, poz. 1572) 

RTF ang. Rich Text Format – format zapisu plików tekstowych 

RTK 
ang. Real Time Kinematic – technologia wykonywania pomiarów z 
wykorzystaniem nawigacji satelitarnej 

RTN 
ang. Real Time Network – technologia wykonywania pomiarów z 
wykorzystaniem nawigacji satelitarnej 

SPRZ Szczegółowy plan realizacji zamówienia 

TIFF ang. Tagged Image File Format – format zapisu plików graficznych 

URL 
ang. Uniform Resource Locator – ujednolicony format adresowania 
zasobów w sieci (adres internetowy) 

WMS 
ang. Web Mapping Service – standard usługi przeglądania w usługach 
danych przestrzennych 

OPZ Opis przedmiotu zamówienia – niniejszy dokument 

XLS Format pliku tworzonego przez Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny 

ZSIN Zintegrowany system informacji o nieruchomościach 
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1.3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Dostawa bazy danych EGiB spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa dla obszaru całego 

miasta Piotrków Trybunalski. 

Działania Wykonawcy mające na celu doprowadzenie bazy danych EGiB do wymagań przepisów prawa 

będą realizowane w trybie Art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe 

geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, 

świadczonych drogą elektroniczną” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

1.4 PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE. 

1.4.1 Położenie i środowisko geograficzne. 

Administracyjnie Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu położonym w południowej części 

województwa łódzkiego, w centrum Polski. Pod względem fizycznogeograficznym Piotrków Trybunalski 

położony jest w zachodniej części Równiny Piotrkowskiej. Powierzchnia rzeźby terenu należy do typu 

nizinnego, który charakteryzuje kilka genetycznych rodzajów form: pochodzenia lodowcowego, 

wodnolodowcowego, eolicznego i rzecznego oraz formy utworzonych przez roślinność. Deniwelacje terenu 

są niewielkie: od 210-216 m n.p.m. w zachodniej części, opadającego ku wschodowi łagodnymi zboczami 

do wysokości ok. 180-196 m n.p.m. Powiązania przyrodnicze miasta z otoczeniem oraz ciągłość systemów 

ekologicznych zapewniają doliny rzeczne oraz wielkoprzestrzeniowe ekosystemy leśne na wschodzie miasta. 

Istniejące na obszarze miasta doliny rzek: Strawy i Strawki, Wierzejki, Śrutowy Dołek i mniejszych cieków są 

korytarzami ekologicznymi o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Obejmują aktywne biologicznie ekosystemy 

wodne, bagienne, łąkowe, polne i leśno-zaroślowe. Na terenie miasta znajduje się zbiornik zaporowy Bugaj 

(ok. 52 ha, pojemność retencyjna 1 020 000 m³) przeznaczony do celów rekreacyjnych oraz do 

retencjonowania wody. Cieki na obszarze Piotrkowa Trybunalskiego charakteryzują się niskimi przepływami 

wód i nie mają w związku z tym znaczenia użytkowego (największym jest rzeka Strawa).  

Na obszarze Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się trzy większe kompleksy leśne: w południowo-zachodniej 

części miasta (bezpośrednio przy jego granicy) położony jest Las Belzacki, w północno-wschodniej części 

Piotrkowa Las Wolborski, z którym sąsiaduje powierzchniowo największy, znajdujący się na terenie 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, kompleks leśny. 
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1.4.2 Charakterystyka obiektu. 

1. Powierzchnia - 6724 ha, z czego: 

- grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 2008 ha; 

- użytki rolne stanowią powierzchnię 3176 ha; 

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią powierzchnię 1433 ha; 

- grunty pod wodami stanowią powierzchnię 82 ha; 

- użytki ekologiczne stanowią powierzchnię 7 ha; 

- nieużytki stanowią powierzchnię 16 ha; 

- tereny różne stanowią powierzchnię 2 ha; 

2. Liczba obrębów ewidencyjnych: 46. 

3. Liczba działek ewidencyjnych: 27814. 

4. Liczba budynków: 21721. 

5. Obowiązujący układ współrzędnych płaskich dla opracowania PL–2000 strefa 7. 

6. Obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych dla opracowania: Kronsztad 60. 

7. System teleinformatyczny funkcjonujący w MODGiK – GEO-INFO 7 Mapa wersja. 16.2.6.0 (producent 

Systherm Info). 

8. System zarządzania relacyjną bazą danych funkcjonujący w MODGiK – MS SQL Server. 

9. Wykaz terenów zamkniętych (koleje): 

 

Nr działki Obręb Powierzchnia [ha] 

1/1 5 7,6570 

45 10 4,8953 

1/5 15 3,5747 

1/6 22 12,3906 

17/36 32 0,0625 

17/37 32 6,5939 

17/38 32 0,0614 

17/39 32 0,4877 
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Nr działki Obręb Powierzchnia [ha] 

17/40 32 0,1010 

17/43 32 0,3647 

17/44 32 2,1317 

17/46 32 0,0754 

17/59 32 10,5121 

17/64 32 0,7984 

1/4 40 9,0599 

 

Podział obszaru miasta na obręby zawarto na rysunku znajdującym się na następnej stronie: 
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1.5 CEL I ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH. 

Przedmiotem zlecanych prac jest wykonanie czynności geodezyjnych (technicznych, organizacyjnych 

i administracyjnych) mających na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla całego 

obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w trybie określonym w art. 24a Ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne. Prace modernizacyjne wykonane zostaną w celu: 

- dostosowania istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu 

w sprawie EGiB, wg brzmienia obowiązującego od dnia 11 stycznia 2016 r.; 

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia; 

- doprowadzenia bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym 

w Rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGiB z dnia 6 listopada 2015 r. w 

sposób zgodny z wymogami ZSIN; 

- harmonizacji bazy EGiB z bazami BDOT500, GESUT i EMUiA; 

W zakres zadania wchodzą także prace dodatkowe obejmujące: 

- porównanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków z bazą ewidencji podatkowej nieruchomości; 

- digitalizację (skanowanie) dokumentów źródłowych stanowiących podstawę aktualizacji ewidencji 

gruntów i budynków oraz załadowanie tych dokumentów do bazy EGiB; 

- dostosowanie danych RCiWN do modelu pojęciowego określonego w Rozporządzeniu 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGiB z dnia 6 listopada 2015 r. 

1.6 WYNIKI ANALIZY PODSTAW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW 

I BUDYNKÓW. 

Poniżej zamieszczono wykaz aktów prawnych obowiązujących w dacie wykonania niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia. W przypadku ich zmiany bądź w przypadku wydania nowych aktów prawnych, 

które mogą mieć wpływ na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zrealizuje zamówienie w 

zgodzie z tymi aktami. 

1.6.1 Normy prawne w randze ustaw:  

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1629). 

2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 

z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1892). 

4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1068). 
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5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z 

późn. zm.).  

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).  

7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2014 r.,  poz. 150 z późn. zm.).  

8. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 790, 

z późn. zm.).  

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

1.6.2 Normy prawne w randze rozporządzeń: 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1034). 

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 

dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych 

prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 

2014 poz. 924). 

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 

Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014 poz. 917). 

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu 

uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby 

postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2014 poz. 914). 

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 

GESUT ( Dz.U. 2015 poz. 1938). 

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 

8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). 
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9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). 

10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i 

powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199). 

12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125). 

13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 309). 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz.1031). 

15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów 

geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i 

budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 

zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911). 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246). 

18. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. nr 45, poz. 

453). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 

(KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622). 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422). 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149). 
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23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013, poz. 249). 

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz 

danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu 

terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 

r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2012 r., poz.1011). 

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 

113). 

1.6.3 Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju: 

Uwaga: Przepisy te można stosować, jako przepisy o charakterze porządkowym, w zakresie tych zapisów, 

które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków, wprowadzona do stosowania zarządzeniem Głównego 

Geodety Kraju nr 16/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. 

2. Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania 

ASG-EUPOS. Główny Geodeta Kraju. 

3. Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza. Główny Geodeta Kraju, wydanie III, Warszawa 1998 r. 

1.7 WYMAGANIA FORMALNE I ORGANIZACYJNE. 

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowi on bowiem podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, 

realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w opisie przedmiotu 

zamówienia i ewentualne zmiany w treści tego OPZ są możliwe jedynie w toku postępowania 

przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmuje następujące założenia 

o charakterze formalnym: 

- neutralności technologicznej – nie wskazuje się i nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii 

i oprogramowania (za wyjątkiem obowiązujących norm europejskich i krajowych oraz powszechnie 

stosowanych technologii o charakterze standardów), 

- swobodnego (otwartego) dostępu – wynik realizacji zamówienia zapewnić ma możliwość korzystania 

z dostarczonych danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, przy uwzględnieniu posiadanych 
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uprawnień oraz przepisów prawa a także regulacji wewnętrznych Urzędu Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

3. W zakresie wstępnych założeń technicznych należy uwzględnić, że geodezyjne bazy danych stanowiące 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, prowadzone są w Urzędzie Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim, w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 autorstwa firmy Systherm Info z Poznania. 

Niezależnie od technologii prac przyjętej przez Wykonawcę, wszystkie opracowane przez Wykonawcę 

dane muszą zostać zaimplementowane do systemu teleinformatycznego stosowanego przez 

Zamawiającego. Jednocześnie nie dopuszcza się możliwości utraty danych istniejących obecnie 

w bazach, w szczególności wersji historycznych obiektów, dat ich utworzenia, modyfikacji a także 

przypisanych operatorów. 

4. Ze względów bezpieczeństwa pełny dostęp do szczegółowych informacji i inne materiały potrzebne 

do realizacji zadania Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy (na pisemne żądanie, w terminie 

1 tygodnia od złożenia zapotrzebowania). 

5. W Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wdrożony został Zintegrowany System Bezpieczeństwa 

Informacji i Zarządzania Jakością w oparciu o normy ISO 27001:2005. Dostęp do danych urzędowych a 

także zasobów sieci informatycznej Urzędu musi odbywać się z uwzględnieniem procedur 

bezpieczeństwa wdrożonych w ramach tego systemu. Baza danych ewidencji gruntów i budynków 

stanowi zbiór danych osobowych zgłoszony do GIODO. Przetwarzania danych osobowych zawartych w 

bazie EGiB musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

6. Wykonawca ma obowiązek zwrócić wszelkie otrzymane materiały najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

Zarówno przekazanie jak i zwrot w/w materiałów nastąpi na podstawie pisemnych protokołów 

przekazania sporządzanych przez Wykonawcę. 

7. Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – 

cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narządzie zwiększające zakres oraz jakość usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną” – dofinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego, projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0003/16.  Powyższe 

okoliczności nie nakładają na wykonawcę żadnych dodatkowych zobowiązań, poza uwzględnieniem 

na etapie wystawienia faktury VAT lub faktur VAT, podanych przez Zamawiającego informacji, 

zapewniających zgodność przedmiotową oraz finansową realizacji zamówienia z przyjętymi w projekcie, 

co do nazwy i wartości kategorii wydatków. W ramach wymienionego projektu realizowane będą również 

inne zadania, dotyczące między innymi dostaw baz GESUT, PZGiK oraz wdrożenia e-usług związanych 

z udostępnianiem danych. Z uwagi na równoległe prowadzenie różnych prac dotyczących obiektów 

ujawnionych w tej samej bazie danych GEO-INFO, należy uwzględnić możliwość występowania kolizji, 

w szczególności związanych z aktualizacją tej bazy. 
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W związku z obowiązkami Zamawiającego związanymi z realizacją projektu, dotyczącymi działań 

informacyjnych i promocyjnych, na dokumentach związanych z realizowanym zadaniem, należy 

umieszczać: 

- znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej; 

- odniesienie do Funduszu; 

- znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny; 

- znak „Łódzkie”. 

Wzory znaków są dostępne na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl. 

8. Baza ewidencji gruntów i budynków prowadzona przez Zamawiającego jest bazą produkcyjną 

wykorzystywaną do realizacji bieżących zadań starosty wynikających z obowiązujących przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac modernizacyjnych, 

który zapewni ciągłość w realizacji wymienionych powyżej zadań.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego 

harmonogramu realizacji prac objętych niniejszymi Warunkami Technicznymi. 

10. Praca podlega zgłoszeniu w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

11. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót. 

12. Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji zadania, związane 

z zakresem, sposobem realizacji prac a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy 

zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym. Uzgodnienia prowadzone będą na podstawie wpisów 

w Dzienniku Robót, prowadzonym przez Wykonawcę. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę 

rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów w sprawie 

realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. Materiały cyfrowe przekazywane będą pocztą 

elektroniczną, na serwer FTP Wykonawcy lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

14. Wykonawca przygotuje dla wszystkich osób biorących udział w realizacji prac objętych niniejszymi 

Warunkami następujące materiały: 

- identyfikatory ze zdjęciem, zawierające imienne upoważnienie podpisane przez Zamawiającego; 

- kamizelki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy; 

- kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej w MODGiK; 

http://www.rpo.lodzkie.pl/


 
Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne 

narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” 
 

  str. 17 

- kopię informacji o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencyjnego 

(np. zgodne ze wzorem nr 3 do instrukcji G-5), w liczbie pozwalającej na ewentualne pozostawienie 

stronom, które tego zażądają. 

15. Przez pojęcie „strony”, należy rozumieć w niniejszych Warunkach Technicznych osoby i jednostki 

organizacyjne, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz w §11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia 

w sprawie EGiB. 

16. W przypadkach pozyskiwania informacji na temat rodzaju i przebiegu użytków gruntowych oraz 

atrybutów budynków nie wynikających wprost z analizy istniejącej dokumentacji lub pomiarów 

sytuacyjnych lub kartometrycznych uregulowanych w Rozporządzeniu w sprawie EGiB, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego udokumentowania zebranych dowodów i poczynionych ustaleń, 

w szczególności zobowiązany jest do wykonywania zdjęć. Dotyczy to m.in. oględzin trenowych, o których 

mowa w §35 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie EGiB i wynika z konieczności zapewnienia 

Zamawiającemu pisemnych dowodów wykorzystywanych do: 

- rozpatrywania uwag stron zgłoszonych zgodnie z art. 24a ust. 6-7 PGiK, 

- rozpatrywania w postępowaniu administracyjnym zarzutów stron zgłoszonych zgodnie z art. 24a ust. 

9 PGiK, 

- rozpatrywania skarg stron i prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji 

bazy EGiB z powodu wykrycia ewentualnych wad bazy EGiB stwierdzonych po upłynięciu terminu 

podanego w art. 24a ust. 9 PGiK. 

17. Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na 

ostatni dzień wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu, nie później jednak niż 

2 tygodnie od daty przekazania operatu do końcowej kontroli. 

18. Czynności nadzoru nad realizacją prac, kontroli wyników prac oraz ich odbioru, mogą zostać powierzone 

Zewnętrznemu Inspektorowi Nadzoru, który wykonywał je będzie w imieniu Zamawiającego. 

2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 

2.1 DANE OGÓLNE. 

2.1.1 Ewidencja gruntów i budynków 

2.1.1.1 Założenie ewidencji 

Ewidencja gruntów dla m. Piotrkowa Trybunalskiego założona została w latach 1965 – 1971. Granice 

administracyjne miasta obejmowały wówczas mniejszy obszar od współczesnego, podzielony 

na 197 obrębów ewidencyjnych o numerach od 1 do 197. Założenie ewidencji gruntów poprzedzone zostało 
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wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 1961-1962 (13 operatów klasyfikacyjnych, arkusze 

od 1 do 13). Jednym z pierwszych etapów prac było ustalenie i pomiar granic zewnętrznych miasta (operat 

nr 131/1966). Przebieg granic działek ewidencyjnych ustalono na podstawie tzw. szkiców miejskich 

sporządzonych w latach 30. XX w. (514 szkiców). Szkice te zawierają pomiar sytuacyjny granic 

nieruchomości oraz budynków, zawierają także dane osób władających gruntami. Przedwojenne pomiary 

wykonane zostały w oparciu o osnowę geodezyjną założoną w układzie lokalnym miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Przed rozpoczęciem prac związanych z założeniem ewidencji wykonano reambulację 

szkiców miejskich. Nowy pomiar wykonano dla kilku obrębów ewidencyjnych, które nie zostały objęte 

pomiarem przedwojennym a także dla obiektów nieaktualnych, zidentyfikowanych w ramach reambulacji. Na 

podstawie danych zawartych w treści szkiców miejskich, nowego pomiaru a także operatów jednostkowych 

i planów nieruchomości wykonanych przez mierniczych przysięgłych, sporządzono zarysy pomiarowe. 

Ustalenie stanu władania nastąpiło protokolarnie z udziałem właścicieli i władających gruntami, wezwanych 

do udziału w tych czynnościach. Powierzchnie działek ewidencyjnych obliczone zostały na podstawie 

współrzędnych punktów granicznych obliczonych w lokalnym układzie współrzędnych (dla części działek 

przyjmowano współrzędne punktów i powierzchnie wynikające z operatów i planów jednostkowych). 

W oparciu o wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzono mapy klasyfikacyjne. Powierzchnie 

użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w działkach, obliczono na podstawie danych graficznych 

pozyskanych z map klasyfikacyjnych. 

Przed przystąpieniem do sporządzenia zbiorczego rejestru gruntów wykonano operaty uzupełniające. 

Na podstawie operatów pomiarowych z założenia ewidencji oraz operatów uzupełniających, w roku 1971 

utworzono zbiorczy rejestr gruntów (tak zwane czerwone rejestry). 

2.1.1.2 Odnowienie ewidencji gruntów. 

Pod koniec lat 70. XX w. a także w latach 80. do m. Piotrkowa Trybunalskiego przyłączono przylegające 

tereny wiejskie:  

- wieś Kargał (oznaczono jako obręb 198); 

- część wsi Zalesice (oznaczono jako obręb 199); 

- wieś Dymacz i część wsi Twardosławice (oznaczono jako obręb 200); 

- część wsi Kolonia Daszówka i Kolonia Byki (oznaczono jako obręb 201); 

- wieś Byki (oznaczono jako obręby 203 i 204); 

- część wsi Michałów (oznaczono jako obręb 205), (tereny poscaleniowe); 

- część wsi Raków (oznaczono jako obręby 206, 207 i 209), (tereny poscaleniowe); 

- wieś Kol. Raków (oznaczono jako obręb 208); 

- wieś Meszcze (oznaczono jako obręb 210), (tereny poscaleniowe). 
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W ramach zakładania mapy zasadniczej dla m. Piotrkowa Trybunalskiego wykonano nowy pomiar granic 

działek ewidencyjnych dla terenów przyłączonych (z wyłączeniem terenów poscaleniowych). Współrzędne 

punktów granicznych przeliczono do układu współrzędnych płaskich prostokątnych „1965”. Wznowiono 

granicę zewnętrzną miasta i uzupełniono zniszczoną stabilizację punktów granicznych, dla terenów 

przyłączonych ustalono przebieg tej granicy (operaty 1468/1983, 2029/1987). 

Bezpośrednio po przyłączeniu kolejnych terenów wykonano odnowienie ewidencji gruntów dla m. Piotrkowa 

Trybunalskiego (w latach 1981-1987). W wyniku odnowienia miasto podzielono na 47 obrębów 

ewidencyjnych (numery od 1 do 47). Przebieg granic działek ewidencyjnych przyjęto w większości na 

podstawie operatów z założenia ewidencji gruntów (na szkicach do obliczeń punkty graniczne przyjęte 

według dotychczasowej ewidencji oznaczono kolorem czarnym, a ustalone na nowo kolorem czerwonym). 

Dla terenów przyłączonych przebieg ten ustalono na podstawie danych z nowego pomiaru oraz na podstawie 

danych z operatów scaleniowych. Powierzchnie działek obliczono ponownie na podstawie współrzędnych 

punktów granicznych przeliczonych do układu współrzędnych „1965”, występują także działki, dla których nie 

obliczano powierzchni, lecz przyjęto ją według dotychczasowej ewidencji. Stany prawne nieruchomości 

ustalono na podstawie protokołów ustalenia i ogłoszenia stanu władania, spisanych z udziałem właścicieli 

i władających gruntami, którzy wezwani zostali do udziału w tych czynnościach. Sporządzono matryce map 

ewidencji gruntów i mapy klasyfikacyjne w kroju sekcyjnym układu 1965, skala 1:500. Założono nowy rejestr 

gruntów (tak zwane długie rejestry). 

W 1999 roku zmianie uległa granica miasta Piotrkowa Trybunalskiego, obręb nr 1 odłączony został do gminy 

Moszczenica. 

2.1.1.3 Cyfryzacja, aktualizacja i uzupełnienie danych ewidencyjnych. 

Rejestry gruntów w formie papierowej prowadzone były do roku 1992, kiedy założono rejestr w formie 

elektronicznej w oprogramowaniu MSEG. Kolejnym oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia 

ewidencji było EGB-III, które w 1999 roku zastąpiono oprogramowaniem EWOPIS. W roku 1995 utworzono 

numeryczną bazę działek ewidencyjnych w oprogramowaniu EWMAPA DOS, na podstawie danych 

analitycznych ujawnionych w operatach odnowienia ewidencji gruntów oraz operatach jednostkowych. 

W kolejnych latach pozyskano dane numeryczne dotyczące budynków, poprzez digitalizację zeskanowanych 

matryc map zasadniczych w skali 1:500. W taki sam sposób pozyskano dane dotyczące konturów 

klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. W 1999 roku zaprzestano aktualizacji matryc map ewidencyjnych, 

które prowadzone były równolegle do mapy numerycznej, i wyłączono je z użytkowania. Wszystkie wyniki 

pomiarów obiektów ewidencyjnych ujawniano w treści numerycznej mapy ewidencyjnej, która stała się od 

tego roku obowiązująca. W 2001 roku założono bazę adresową a w latach 2003-2005 ewidencję budynków 

i lokali. W latach 2003-2004 wykonano aktualizację użytków gruntowych. Weryfikacja użytków, obejmująca 

głównie obszary zabudowy mieszkaniowej, przeprowadzona była także w 2012 roku. W związku 

z wdrażaniem przez GUGiK systemu IPE a także obowiązkiem przekazywania danych w formacie SWDE do 
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ARiMR, dostosowano bazę graficzną i opisową EGiB w celu zapewnienia poprawności syntaktycznej 

i semantycznej plików SWDE.  

Oprogramowanie EWMAPA i EWOPIS wykorzystywane było w mieście Piotrkowie Trybunalskim do roku 

2008, kiedy to wdrożono system GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO Integra firmy Systherm Info z Poznania. 

W ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego, 

realizowanego w latach 2010 - 2012, dokończono budowę numerycznej mapy zasadniczej i przeliczono bazy 

do układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. W ramach tego projektu zeskanowano także 

wszystkie operaty techniczne zgromadzone w MODGiK. W 2013 roku wykonano prace związane 

z uzgodnieniem granicy zewnętrznej m. Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach których uzupełniono bazę 

o punkty graniczne działek przylegających do miasta. W ramach tego opracowania uzupełniono także 

atrybuty opisowe punktów granicznych. 

W 2014 roku dostosowano Bazę Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych do obowiązujących 

przepisów. 

W 2015 roku utworzono Bazę Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500). 

W 2016 roku rozpoczęto realizację zadania związanego z utworzeniem Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji 

Sieci Uzbrojenia Terenu (powiatowej bazy GESUT), planowany okres realizacji 07.2016 – 09.2018 r. 

W grudniu 2015 r. wykonano automatyczną konwersję danych geometrycznych ewidencji gruntów 

i budynków do standardu określonego w znowelizowanym rozporządzeniu EGiB. Natomiast w sierpniu 2016 

r. wykonano automatyczną konwersję danych ewidencyjnych w celu utworzenia jednolitej zintegrowanej bazy 

ewidencyjnej, zawierającej dane geometryczne i opisowe obiektów ewidencyjnych, prowadzonej w systemie 

komputerowym GEO-INFO 7. Zintegrowana baza danych GEO-INFO 7 zawiera informacje o obiektach 

BDSOG, EGiB, RCWiN, BDOT500, GESUT oraz materiałach PZGiK.  

Inne moduły GEO-INFO wykorzystywane w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim: 

- GEO-INFO Ośrodek – obsługa zadań MODGiK; 

- GEO-INFO i.KERG – program działający w środowisku przeglądarki internetowej, wykorzystywany 

do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych; 

- GEO-INFO i. EGiB – program działający w środowisku przeglądarki internetowej, wykorzystywany 

do udostępniania danych EGiB; 

- GEO-INFO i.Net – program działający w środowisku przeglądarki internetowej, wykorzystywany 

do udostępniania mapy zasadniczej; 

- GEO-INFO i.Adres – program działający w oknie przeglądarki internetowej, wykorzystywany 

do prowadzenie bazy danych EMUiA oraz do przeglądania danych zawartych w tej bazie; 
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- GEO-INFO Sigma – ewidencjonowanie i zarządzanie mieniem nieruchomym: gminy, powiatu, 

województwa i skarbu państwa. 

W ramach powiatowego węzła infrastruktury informacji przestrzennej udostępniane są usługi sieciowe IIP, 

dostępne pod następującymi adresami internetowymi (URL): 

Ewidencja Gruntów i Budynków. 

inet.piotrkow.pl:82/cgi-bin/piotrkow-egib 

Ewidencja Miejscowości Ulic I Adresów. 

mapserver.giadres.pl/cgi-bin/iadres-piotrkow 

Cyfrowa Ortofotomapa miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

inet.piotrkow.pl:82/cgi-bin/piotrkow-rastry. 

2.1.1.4 Główne problemy występujące w bazie ewidencyjnej. 

2.1.1.4.1 Problem ogólny. 

Dane nie są zgodne ze znowelizowanymi przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków. 

W wyniku automatycznej konwersji bazy danych przeprowadzonej przez firmę Systherm Info utworzono bazę 

ewidencyjną o strukturze zgodnej z modelem pojęciowym wynikającym z przepisów rozporządzenia 

zmieniającego EGiB oraz przeniesiono do niej istniejące dane. Automatyczna konwersja nie utworzyła klas 

obiektów wymaganych obowiązującymi przepisami, których nie było dotychczas w bazie, nie utworzyła 

brakujących atrybutów dla obiektów istniejących w dotychczasowej bazie oraz brakujących relacji. Jednym 

z założeń konwersji było zachowanie wszystkich występujących w niej obiektów (konwersja bezstratna), 

w związku z powyższym baza zawiera klasy obiektów stanowiące treść innych baz PZGiK, a także obiekty 

niestandardowe, które należy zweryfikować w ramach niniejszego zamówienia. 

2.1.1.4.2 Działki ewidencyjne. 

1. Z uwagi na niejednorodną dokładność pomiaru budynków oraz granic działek występują liczne kolizje 

budynków z granicami. Problem dotyczy głównie terenów starego miasta, kompleksów garaży, 

zabudowy szeregowej. 

2. W bazie istnieją przypadki rozbieżności pomiędzy powierzchnią działki ujawnioną w rejestrze 

a powierzchnią działki wynikającą z numerycznego opisu jej granic. Rozbieżności powstały głównie 

w trakcie prac związanych z odnowieniem ewidencji gruntów (przeliczenia współrzędnych z układu 

lokalnego do układu 1965, przyjęcia w odnowionej ewidencji powierzchni wynikającej z rejestru gruntów 
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a nie powierzchni obliczonej, pominięcie punktów granicznych przy obliczaniu powierzchni), a także prac 

związanych z tworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej. Rozbieżności mogą wynikać także z błędów 

w operatach jednostkowych. 

3. Na terenie miasta występują dwa naturalne cieki wodne, rzeka Strawa oraz Wierzejka. Granica działek 

ewidencyjnych obejmujących te cieki w wielu miejscach odbiega od faktycznego przebiegu linii 

brzegowej. Ponadto należy odtworzyć granicę działki ewidencyjnej stanowiącej starorzecze rzeki Strawy 

w obszarze zbiornika wodnego Bugaj, w celu doprowadzenia do zgodności z definicją działki 

ewidencyjnej. 

4. W bazie ewidencyjnej istnieją kompleksy działek, których granice nie są zgodne z dokumentami 

określającymi stan prawny nieruchomości lub faktycznym stanem posiadania, co wynika z błędów 

popełnionych w ramach wykonywania czynności geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości 

(działki przylegające do ul. Sadowej i ul. Mickiewicza) 

5. W związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości wykonywano geodezyjne podziały działek 

ewidencyjnych. W związku z powyższym występuje znaczne rozdrobnienie działek, w szczególności 

w obszarze pasów drogowych. 

2.1.1.4.3 Budynki. 

1. Z uwagi na niedostosowany do obowiązujących przepisów system komputerowy wykorzystywany do 

prowadzenia ewidencji budynków, po 31.12.2013 r. nie ujawniano w bazie dodatkowych atrybutów 

opisowych budynków, które wynikały z nowelizacji rozporządzenia EGiB. Nie ujawniano również 

budynków projektowanych w oparciu o dokumentację architektoniczno-budowlaną. Należy uzupełnić 

bazę o minimalny zestaw nowych atrybutów dla budynków wybudowanych w okresie do 31.12.2013 r. 

ujawnić pełne dane dla budynków oddanych do użytkowania po tej dacie, ujawnić w bazie budynki 

o statusie budynek projektowany i budynek w trakcie budowy. 

2. Ewidencję budynków zakładano w oparciu o dane numerycznej mapy ewidencyjnej, w której 

przeważająca ilość budynków pozyskana była na podstawie digitalizacji rastrów mapy zasadniczej. 

W związku z ujawnianiem w treści mapy ewidencyjnej numerycznych opisów konturów budynków na 

podstawie geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego, występują liczne przypadki rozbieżności pomiędzy 

powierzchnią ujawnioną w części opisowej ewidencji a powierzchnią wynikającą z numerycznych opisów 

konturów budynków. 

3. W bazie EGiB występują przypadki budynków, które występują w rejestrze a nie mają zdefiniowanych 

danych geometrycznych (budynki usunięte z mapy na podstawie map wywiadu terenowego); występują 

także przypadki odwrotne, gdzie budynki posiadają tylko geometrię a nie posiadają danych opisowych 

(budynki ujawniane na mapie na podstawie pomiaru syt.-wys. w ramach opracowania map dc. 

projektowych). 
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4. W wyniku automatycznej konwersji część obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej 

przekonwertowana została do bazy EGiB jako budynki, pomimo, iż nie spełniają definicji budynków (brak 

możliwości weryfikacji w trakcie konwersji) np. cieplarnie, wiaty, fundamenty. 

5. Występują przypadki nieprawidłowego przyporządkowania klas obiektów do obiektów trwale związanych 

z budynkami; 

2.1.1.4.4 Kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe. 

1. Z uwagi na zmianę definicji użytku gruntowego „Br” – grunty rolne zabudowane, należy zweryfikować 

prawidłowość określenia tych użytków w bazie ewidencyjnej. 

2. Występują liczne przypadki, gdzie kontury użytków gruntowych „dr” i „Tp” nie pokrywają się z faktycznym 

przebiegiem pasów drogowych. 

2.1.1.4.5 Adresy. 

W wyniku automatycznej konwersji danych ewidencyjnych scalono dane dotyczące adresów, występujące 

odrębnie w częściach opisowej i graficznej EGiB. W wyniku tych działań występują przypadki dublowania 

tych samych obiektów o różnie wpisanych przed konwersją adresach. Adresy w bazie EGiB należy 

doprowadzić do zgodności z EMUiA. 

2.1.1.4.6 Jednostki rejestrowe. 

1. Istnieją przypadki dublowania tych samych instytucji, różnie zapisanych w bazie EGiB. 

2. Występują nieaktualne wpisy dotyczące podmiotów władających gruntami. 

3. Występują nieprawidłowe wpisy dotyczące rodzajów praw przysługujących władającym gruntami gminy, 

SP i powiatu. 

2.2 DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW EWIDENCYJNYCH ZAWARTYCH W BAZIE Z PODANIEM 

SZACUNKOWEJ LICZBY OBIEKTÓW, KTÓRE WYMAGAJĄ POPRAWY, WERYFIKACJI LUB UZUPEŁNIENIA. 
Dane ustalono na podstawie bazy ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 05.09.2016 r: 

1. Powierzchnia ewidencyjna obrębów przewidzianych do modernizacji: 6723,9192 ha. 

2. Liczba działek ewidencyjnych ujawnionych w bazie systemu GEO-INFO: 27 814. 

3. Liczba budynków ujawnionych w bazie:  

- obiekt GESBZO – budynek – 21 727, z czego 14 613 budynków posiada atrybut źródło 

pozyskania danych „z pomiaru”, 6562 „ z digitalizacji”, 552 budynki, pole puste. 
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Liczba budynków w rozbiciu na rodzaj wg KŚT: 

mieszkalne – 8449, przemysłowe – 335, zbiorniki, silosy, budynki magazynowe – 410, transportu 

i łączności – 3816, szpitale i inne budynki opieki zdrowotnej – 57, oświaty, nauki i kultury oraz 

sportowe – 193, pozostałe budynki niemieszkalne – 5369, handlowo – usługowe – 893, 

produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa – 1959, biurowe – 246. 

- obiekt GESBNE – budynek nie uwidoczniony w EGBiL – 2326, z czego 1932 budynki posiadają 

atrybut źródło pozyskania danych „z pomiaru”, 391 „ z digitalizacji”, 2 „inne”, 1  budynek, pole 

puste. 

Liczba budynków nie uwidocznionych w EGBiL w rozbiciu na rodzaj wg KŚT: 

mieszkalne – 279, przemysłowe – 9, zbiorniki, silosy, budynki magazynowe – 45, transportu 

i łączności – 88, szpitale i inne budynki opieki zdrowotnej – 3, oświaty, nauki i kultury oraz sportowe 

– 107, pozostałe budynki niemieszkalne – 907, handlowo – usługowe – 44, produkcyjne, usługowe 

i gospodarcze dla rolnictwa – 186, biurowe – 1, nieokreślone – 480, pole puste - 280. 

dotychczasowy kod obiektu (przed konwersją): pole puste – 1278, cieplarnia lub szklarnia – 9, 

fundament budynku – 55, budowla podziemna – 20, budynek w ruinie – 1, szalet wolnostojący 

nadziemny – 4, szalet wolnostojący podziemny – 1, symbol transformatora – 47, budynek 

transformatora – 26, wiata lub taras odkryty na podporach – 885. 

4. Liczba punktów granicznych ujawnionych w bazie 87 883, z czego: 

- Punkt graniczny działki – 81 989, punkt graniczny obrębu – 4627, punkt graniczny powiatu – 1267; 

- Atrybut źródło pozyskania danych: 358 - pole puste, 47 989 – geodezyjne pomiary terenowe 

poprzedzone ustaleniem przebiegu granic, 249 – geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone 

ustaleniem przebiegu granic, 34 577 – zatwierdzone projekty podziału nieruchomości, 1177 – 

scalenia gruntów, 116 – digitalizacja mapy lub wektoryzacja rastra, 3416 – inne.  

- Stabilizacja: pole puste – 358, brak informacji – 700, nie stabilizowany – 71 016, znak naziemny – 

11 851, znak naziemny i podziemny – 3958. 

5. Liczba lokali ogółem 7849, z czego nieruchomości lokalowych 7826. Liczba pomieszczeń 

przynależnych do lokali – 3672; 

6. Podmioty ewidencyjne: 

- - osoby fizyczne – 26 580, z czego bez numeru PESEL 4250; 

- - instytucje – 740, z czego bez numeru REGON 165; 

- - podmioty grupowe – 333; 

-  - małżeństwa – 10 121. 
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7. Jednostki rejestrowe: 

- - gruntów – 15 078; 

- - budynków – 1438; 

- - lokali – 7826. 

8. Liczba dokumentów – 46 806. 

9. Liczba ulic – 2154, z czego 589 w miejscowości Piotrków Trybunalski. 

10. Liczba adresów – 36 002, z czego 33 258 w miejscowości Piotrków Trybunalski. 

3 PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA ZADANIA I ETAPY, PLAN REALIZACJI. 

Przewidywany podział zamówienia na zadania wynika z harmonogramu realizacji „Projektu E - geodezja 

w Piotrkowie Trybunalskim” zawartego w dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie tego 

projektu. Zakłada on, ze prace związane z wykonaniem zmodernizowanej bazy EGiB rozpoczną się w IV 

kwartale 2016 r. i zakończą w II kwartale roku 2019. 

Przewiduje się podział prac na 4 zadania w związku z zakładanym modelem finansowym projektu.  

Zadanie 1 - prace przygotowawcze, opracowanie przez Wykonawcę Szczegółowego planu realizacji 

zamówienia (SPRZ), w tym harmonogramu prac i dostaw i uzgodnienie go z Zamawiającym, pozyskanie 

danych i materiałów źródłowych oraz i ich wstępna analiza. 

Termin realizacji - 28.02.2017 r. 

Przewidywany koszt – 3,4 % kwoty umownej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zadanie 2 – przeprowadzenie analiz i weryfikacji bazy ewidencyjnej z treścią materiałów źródłowych, 

sporządzenie raportów, wykonanie prac dodatkowych (zgodnie z warunkami technicznymi). Wykonanie 

projektu operatu opisowo - kartograficznego dla 23 obrębów ewidencyjnych zgodnie z SPRZ. 

Termin realizacji – 15.11.2017 r. 

Przewidywany koszt – 38,0 % kwoty umownej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zadanie 3 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego opracowanego 

w ramach zadania 2, skompletowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonanie projektu operatu opisowo - 

kartograficznego dla 23 obrębów ewidencyjnych zgodnie z SPRZ. 

Termin realizacji – 15.11.2018 r. 

Przewidywany koszt – 38,0 % kwoty umownej realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Zadanie 4 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego opracowanego 

w ramach zadania 3, skompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

Termin realizacji – 30.04.2019 r. 

Przewidywany koszt – 20,6% kwoty umownej realizacji przedmiotu zamówienia. 

W ramach opracowania SPRZ Zamawiający dopuszcza podział poszczególnych zadań na etapy. Dopuszcza 

się przeniesienie prac przewidzianych do realizacji w ramach danego zadnia, do zadania poprzedzającego, 

przy zachowaniu niezmienności zakresu finansowego poszczególnych zadań.    

4 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRAC I KONTROLA JAKOŚCIOWA OPRACOWANYCH 

DANYCH. 

Zamawiający będzie wykonywał zadania nadzoru nad realizowaną Umową poprzez Inspektora Nadzoru. 

Rolę Inspektora Nadzoru Zamawiający może powierzyć swojemu pracownikowi lub podmiotowi trzeciemu, 

niezaangażowanemu w żaden sposób w realizację niniejszego Zamówienia. W każdym przypadku 

Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru imiennie i powiadamia o tym fakcie Wykonawcę. Fakt objęcia 

nadzoru nad pracami Inspektor Nadzoru potwierdza wpisem do Dziennika Robót.  

Zadania nadzoru będą realizowane w sposób bieżący w trakcie całego trwania projektu po to, aby usprawnić 

realizację prac oraz ułatwić i skrócić proces odbioru wyników prac. Wykonawca, na każdym etapie realizacji 

prac, zapewni osobie sprawującej nadzór dostęp do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz 

związanej z nim dokumentacji. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń 

wydawanych przez Inspektora Nadzoru w granicach Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, wskazanych w punkcie 1.6 niniejszego dokumentu, a w szczególności Ustawy PGiK i przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości co do sposobu ich przeprowadzenia lub 

sytuacji nie przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach 

Technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do dokonania szczegółowych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. Każde uzgodnienie powinno być potwierdzone zapisami w Dzienniku Robót. W takim przypadku 

wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

4.1 OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU 
Do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało: 

1. Wykonanie oceny zgodności realizowanych prac z umową oraz SIWZ. 

2. Kontrola jakości wykonanych prac. 

3. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez 

Wykonawcę. 
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4. Przeprowadzenie kontroli terenowej wykonania prac w zakresie pomiaru budynków i lokali wraz ze 

sporządzeniem dokumentacji do ujawnienia danych w EGiB. 

5. Jeden raz w miesiącu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą przeprowadzenie kontroli bieżących prac 

w zakresie postępu prac jak i Szczegółowego planu realizacji zamówienia. 

6. Przeprowadzenie kontroli projektu operatu ewidencyjnego przed wyłożeniem do publicznego wglądu. 

7.  Uczestniczenie w odbiorze dokumentacji geodezyjnej z modernizacji EGiB.  

8. Wyniki bieżących kontroli prac będą wpisywane w dzienniku robót geodezyjnych Wykonawcy robót. 

5 ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH. 

5.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE. 

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Opracowanie Szczegółowego planu realizacji zamówienia, w tym harmonogramu realizacyjnego prac, 

harmonogramu dostaw i planu zapewnienia jakości oraz uzgodnienie go Zamawiającym. 

5.2 POZYSKANIE DANYCH I MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH. 

1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdujących się w Referacie 

Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, w szczególności z Miejskiego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Pozyskanie innych danych i materiałów źródłowych stanowiących podstawę wpisów do bazy EGiB, 

w tym: 

- dokumentacji architektoniczno – budowlanej stanowiącej podstawę ujawnienia w bazie EGiB 

dodatkowych atrybutów budynków, a także budynków projektowanych; 

- danych z innych rejestrów publicznych i ewidencji. 

3. Inwentaryzacja i analiza danych i materiałów źródłowych pod kątem możliwości i zakresu ich 

wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Sporządzenie wykazów przeanalizowanych materiałów 

źródłowych. 

4. Utworzenie roboczej bazy danych EGiB. 
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5.3 ANALIZA BAZY EGIB 

1. Wykonanie wstępnej analizy bazy ewidencyjnej w celu zidentyfikowania nowych obiektów ewidencyjnych 

wymagających ujawnienia w bazie, obiektów istniejących, niespełniających obowiązującego standardu, 

wymagających korekty lub uzupełnienia, a także obiektów, które nie stanowią treści bazy EGiB i należy 

je usunąć lub przenieść do innych baz PZGiK.  

W ramach wstępnej analizy Wykonawca porówna dane opisowe i geometryczne dotyczące obiektów 

ewidencyjnych w celu potwierdzenia spełnienia standardów jakościowych. W zakresie działek 

ewidencyjnych, Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów geodezyjno-prawnych w celu identyfikacji 

działek, dla których: 

a. występują w bazie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami działek ewidencyjnych 

(położenie budynku na dwóch lub więcej nieruchomościach); 

b. występuje różnica pomiędzy polem powierzchni działki ujawnionym w rejestrze a polem 

powierzchni obliczonym za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich zbiorów punktów 

granicznych, za pomocą którego dokonano numerycznego opisu jej granic; 

c. występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek wykazanym w treści map 

analogowych, a przebiegiem wynikającym z danych analitycznych zawartych w dokumentach 

operatów źródłowych, wykraczające poza dokładność kartometryczną map analogowych; 

d. średni z błąd wyznaczenia punktów granicznych przekracza wartość podaną w §82 ust. 1 

Rozporządzenia w sprawie EGiB; 

e. występuje potrzeba ustalenia linii brzegowej cieków naturalnych oraz innych naturalnych 

zbiorników wodnych. 

Do zadań Wykonawcy należy sporządzenie zestawień zawierających wykaz zidentyfikowanych niezgodności 

oraz sposobu ich poprawienia. Zestawienia sporządzone zostaną odrębnie dla każdego obrębu 

ewidencyjnego. 

2. Analiza istniejącej bazy EGiB, źródłowej dokumentacji geodezyjnej oraz prawnej znajdującej się 

w zasobach MODGiK oraz stanowiącej dowody zmian EGiB oraz innych danych źródłowych. 

5.4 WERYFIKACJA I UZUPEŁNIENIE BAZY EGIB 

Weryfikacja i uzupełnienie bazy EGiB w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości 

oraz danych dotyczących właścicieli i władających obejmuje m.in.: 

1. Porównanie i weryfikację zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych i wygenerowanie 

raportów rozbieżności. 
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2. Badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie dokumentacji źródłowej, w szczególności 

zgromadzonej w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Identyfikację działek ewidencyjnych niezgodnych z definicją działki zawartą w §9 Rozporządzenia 

w sprawie EGiB. 

4. Identyfikację działek ewidencyjnych, które należy połączyć (wymóg dotyczy w szczególności działek 

ewidencyjnych stanowiących cieki naturalne oraz drogi). 

5.5 WERYFIKACJA I MODYFIKACJA ROBOCZEJ BAZY EGIB 

Weryfikacja i uzupełnienie roboczej bazy danych EGiB na podstawie danych i materiałów źródłowych 

obejmuje m.in.: 

1. Uzupełnienie danych ewidencyjnych właścicieli nieruchomości oraz władających w oparciu o informacje 

zawarte w rejestrach PESEL i REGON. 

2. Uzupełnienie danych ewidencyjnych na podstawie wyników porównania treści bazy ewidencyjnej 

z treścią elektronicznych ksiąg wieczystych, w tym poprawa identyfikatorów ksiąg wieczystych w bazie 

EGiB. 

3. Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i dokumentacji potrzebnej do ujawnienia zmian w ewidencji 

gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. 

5.6 WYKONANIE WYWIADU TERENOWEGO I GEODEZYJNYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH OBIEKTÓW 

EGIB. 

1. Przygotowanie mapy wywiadu terenowego w zakresie obiektów EGiB. 

2. Wykonanie wywiadu terenowego w celu zweryfikowania treści bazy ewidencyjnej oraz inwentaryzacji 

poziomej osnowy geodezyjnej dla terenów wymagających wykonania pomiarów granic działek, 

budynków i elementów towarzyszących budynkom, znaków granicznych i innych elementów 

niezbędnych do wyjaśnienia i ustalenia przebiegu granic działek. W ramach wywiadu terenowego 

zidentyfikowane zostaną: 

- nowe obiekty ewidencyjne, których brak jest w bazie; 

- obiekty nieaktualne; 

- obiekty ewidencyjne, które istnieją w bazie a brak jest ich odpowiedników w terenie; 

- obiekty ewidencyjne, których klasy zostały błędnie zdefiniowane w bazie ewidencyjnej; 

- obiekty, które ujawnione są w bazie ewidencyjnej a stanowią treść innych baz; 
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3. Zaprojektowanie, stabilizacja, pomiar oraz wyrównanie poziomej osnowy pomiarowej dla terenów 

wymagających wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. 

4. Wykonanie geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu 

w sprawie standardów tych budynków, które nie występują w bazie ewidencyjnej prowadzonej przez 

Zamawiającego lub dane dotyczące ich położenia zostały pozyskane drogą wektoryzacji map 

analogowych oraz brak dla nich w zasobie MODGiK danych pozwalających na jednoznaczne określenie 

ich położenia z dokładnością zgodną z Rozporządzeniem w sprawie standardów. Do zadań Wykonawcy 

należy także pomiar obiektów trwale związanych z budynkami. 

5. Wykonanie geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu 

w sprawie standardów zidentyfikowanych w terenie znaków granicznych. 

6. Kontrolny pomiar sytuacyjny budynków pozyskanych do numerycznej mapy ewidencyjnej z operatów 

geodezyjnych znajdujących się w zasobie MODGiK zgodnie z §6 ust.1 i §67 Rozporządzenia w sprawie 

standardów. 

7. Obliczenie współrzędnych pomierzonych punktów oraz sporządzenie raportów z wykonanych pomiarów 

i obliczeń. 

8. Wykonanie analizy wyników pomiaru kontrolnego znaków granicznych i budynków w oparciu o procedurę 

podaną w §6 ust.1 i §67 Rozporządzenia w sprawie standardów. 

5.7 WERYFIKACJA I UZUPEŁNIENIE ROBOCZEJ BAZY DANYCH EGIB W OPARCIU O WYNIKI 

PRZEPROWADZONYCH ANALIZ. 

1. Uzupełnienie, weryfikacja i ewentualna korekta danych ujawnionych w roboczej bazie EGiB o wyniki 

przeprowadzonych analiz. 

2. Przygotowanie do uzgodnienia wykazów obiektów (w postaci tabelarycznej i/lub graficznej), wyłonionych 

w wyniku analiz opisanych w rozdziale 5.3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

5.8 PRZEDSTAWIENIE ZAMAWIAJĄCEMU DO UZGODNIENIA ROBOCZEJ BAZY EGIB. 

1. Wykonawca przekaże roboczą bazę danych w formacie GEO-INFO 7. 

2. Wraz z bazą roboczą przekazane zostaną raporty, wykazy i zestawienia z przeprowadzonych analiz. 
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5.9 WERYFIKACJA TERENOWA I AKTUALIZACJA ROBOCZEJ BAZY EGIB. 

1. Wykonanie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych. w trybie §37-39 Rozporządzenia 

w sprawie EGiB i pomiar przebiegu granic działek, zidentyfikowanych na podstawie analizy 

przeprowadzonej zgodnie z rozdziałem 5.3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Weryfikacja terenowa i aktualizacja użytków gruntowych. 

3. Pozyskanie danych opisowych dotyczących budynków, których nie ustalono w wyniku analizy 

dokumentacji architektoniczno – budowlanej. 

4. Weryfikacja linii brzegowej i sporządzenie projektu rozgraniczenia wód. 

5. Zharmonizowanie roboczej bazy EGiB z bazami BDOT500, GESUT i EMUiA. 

6. Aktualizacja roboczej bazy EGiB w oparciu o wyniki weryfikacji terenowej. 

7. Wewnętrzna kontrola danych ewidencyjnych ujawnionych w roboczej bazie EGiB. 

8. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia zmian w bazie danych EGiB oraz 

w księgach wieczystych. 

5.10 PRZEKAZANIE ZAMAWIAJĄCEMU DO KONTROLI KOMPLETNEGO PROJEKTU OPERATU EGIB PRZED 

JEGO WYŁOŻENIEM DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. 

1. Kontrola projektu operatu opisowo – kartograficznego przez Zamawiającego. 

2. Wprowadzenie ewentualnych poprawek usterek ujawnionych podczas kontroli. 

3. Odbiór wykonanych prac. 

5.11 PRZYGOTOWANIE I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU KOMPLETNEGO PROJEKTU OPERATU 

EGIB. 

Przygotowanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego oraz wykonanie 

wszystkich czynności związanych z ogłoszeniem jej w prasie o zasięgu krajowym, w tym poniesienie 

wynikających z tego ogłoszenia kosztów, należy do Wykonawcy. 

Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji 

gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony 

obejmuje: 

1. Aktualizację opracowanego projektu operatu ewidencyjnego, w tym roboczej bazy EGiB, w oparciu 

o zmiany, które wpłynęły do Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim od momentu przekazania operatu 
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do kontroli, o którym mowa w rozdziale 5.10 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, do rozpoczęcia 

wyłożenia. 

2. Przygotowanie danych numerycznych, map, zestawień, wykazów i wypisów z rejestrów i karotek 

ewidencji gruntów i budynków do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego EGiB. 

3. Udział przedstawicieli Wykonawcy w czynnościach związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu 

projektu operatu opisowo-kartograficznego, w tym obecność podczas wyłożenia przez cały okres jego 

trwania. 

4. Rozpatrzenie uwag wniesionych przez strony podczas wyłożenia i wprowadzanie zmian do bazy EGiB. 

Wyłożenie odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28, 

III piętro, pok. 57. Z uwagi na brak windy w budynku, Wykonawca powinien zapewnić rozwiązania techniczne 

i organizacyjne w celu zapewnienia udziału w wyłożeniu osobom niepełnosprawnym. 

 

5.12 OSTATECZNE ZAIMPLEMENTOWANIE ZINTEGROWANYCH DANYCH EGIB DO SYSTEMU 

TELEINFORMATYCZNEGO ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Przygotowanie i wydruk danych, dokumentów i zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych. 

2. Przygotowanie danych wsadowych do zasilenia bazy danych EGiB w systemie teleinformatycznym 

Zamawiającego. 

3. Wykonanie przez Wykonawcę niezbędnych czynności związanych z prawidłową implementacją danych 

zawartych w roboczej bazie danych Wykonawcy do produkcyjnej bazy danych EGiB prowadzonej przez 

Zamawiającego, gwarantujących ich wewnętrzną spójności (np. weryfikacja i poprawa słowników, 

uporządkowanie jednostek segregujących). 

4. Redakcja kartograficzna opisów obiektów EGiB. 

5.13 SKOMPLETOWANIE ORAZ PRZEKAZANIE ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ. 

Dokumentacja sporządzona i przekazana zostanie Zamawiającemu zgodnie z rozdziałem 9 niniejszego 

opisu przedmiotu zamówienia. 
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6 ŹRÓDŁA DANYCH I METODY ICH POZYSKANIA. 

6.1 MATERIAŁY I INFORMACJE ZGROMADZONE W MODGIK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. 

1. Szkice miejskie wykonane w latach 30 XX w. zawierające pomiar sytuacyjny granic oraz budynków, 

wykorzystane w trakcie prac związanych z założeniem ewidencji gruntów i budynków. Pomiar wykonany 

w układzie lokalnym, skala szkiców 1:500. Ilość dokumentów 514 plus mapa przeglądowa. Dostępne 

w formie analogowej (plansze papierowe o wymiarze ok. 60x60 cm) lub cyfrowej (skany kolorowe 

w formacie Adobe PDF). 

2. Operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzone w latach 1961-1962 – 13 operatów dla arkuszy 

od numeru 1 do 13. Dostępne w formie papierowej lub cyfrowej (skany kolorowe w formacie Adobe PDF). 

3. Operat pomiarowy granicy miasta nr 131/1966. 3 tomy formatu A4 dostępne w dostępne w formie 

papierowej lub cyfrowej (skany kolorowe w formacie Adobe PDF).  

4. Zarysy pomiarowe wykonane do założenia ewidencji gruntów – 324 arkusze sporządzone na kalce 

format A2 dostępne w formie papierowej lub cyfrowej (skany kolorowe w formacie Adobe PDF). 

5. Operaty założenia ewidencji gruntów nr 33/1963, 33/1965, 91/1965, 92/1965, 129/1966, 130/1966, 

201/1967, 202/1967, 203/1967, 204/1967, 206/1967, 207/1965, 207/1967, 208/1967, 259/1968, 

260/1968, 261/1968, 262/1968, 263/1968, 264/1968, 265/1968, 266/1968, 267/1968, 316/1969, 

317/1969. W sumie 201 teczek, dostępne w formie papierowej lub cyfrowej (skany kolorowe w formacie 

Adobe PDF). 

6. Operaty uzupełnienia ewidencji gruntów i budynków nr 373/1970, 374/1970, 416/1971, 417/1971, 

418/1971, dostępne w formie papierowej lub cyfrowej (skany kolorowe w formacie Adobe PDF). 

7. Rejestry gruntów z założenia ewidencji gruntów (tzw. czerwone rejestry). 74 tomy w formacie A4, 

dostępne w formie papierowej lub cyfrowej (skany kolorowe w formacie Adobe PDF). 

8. Operaty podstawowe obrębów przyłączonych: Kolonia Byki nr 16/1959 i 14/1958, Byki - Kol. Karolinów 

210/10/18/1990 (operat znajduje się w PODGiK Piotrków Tryb.), Dymacz nr 15/1959, 16/1959, Kol. 

Daszówka nr 16/1959, Kargał Las nr 210/12/1/1963, 210/11/7/1963 (operaty znajdują się w PODGiK 

Piotrków Tryb.), Meszcze nr 1571/1984 (operat podstawowy) i nr 1575/1984 (operat scaleniowy), 

Michałów nr 210/10/13/1990 (operat podstawowy, znajduje się w PODGiK Piotrków Tryb.) 

i nr 210/10/236/1973 (operat scaleniowy, znajduje się w PODGiK Piotrków Tryb.), Raków 

nr 210/10/25/1963 (operat podstawowy, znajduje się w PODGiK Piotrków Tryb.) i  nr 1006/1973 (operat 

scaleniowy), Kol. Raków nr 210/10/19/1963 (operat podstawowy, znajduje się w PODGiK Piotrków Tryb.), 

Zalesice nr 210/12/7/1963 (operat podstawowy, znajduje się w PODGiK Piotrków Tryb.), Twardosławice 

nr 210/12/7/1963 (operat podstawowy, znajduje się w PODGiK Piotrków Tryb.). Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim dysponuje dokumentacją 
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w formie papierowej. Pozostałe wymienione operaty dostępne są w formie papierowej oraz cyfrowej 

(skany kolorowe w formacie Adobe PDF). 

9. Pomiar sytuacyjny terenów przyłączonych, dla obrębów nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 38, 44, operat 

nr 1223/1980 – 11 tomów dostępnych w formie papierowej lub cyfrowej (skany kolorowe w formacie 

Adobe PDF). 

10. Rejestry gruntów terenów przyłączonych obręby: Kolonia Byki, Byki – Kol. Karolinów, Dymacz, Kol. 

Daszówka, Kargał Las, Meszcze, Michałów, Raków, Kol. Raków, Zalesice, Twardosławice. Dostępne 

w formie papierowej. 

11. Operaty modernizacji ewidencji gruntów i budynków nr: 1436/1983, 1443/1983, 1558/1983, 1641/1984, 

1660/1984, 1721/1985, 1790/1986, 1948/1987, 1990/1984, 2147/1988, 2297/1989, 2298/1989. W sumie 

222 tomy dostępne są w formie papierowej oraz cyfrowej (skany kolorowe w formacie Adobe PDF). 

12. Operaty założenia ewidencji budynków i lokali nr 1062.02-14/2003, 1062.03-24/2003, 1062.04-15/2003, 

1062.05-20/2003, 1062.06-14/2003, 1062.07-18/2003 , 1062.08-4/2003, 1062.09-14/2003, 1062.10-

56/2003, 1062.11-14/2003, 1062.12-14/2003, 1062.13-14/2003, 1062.14-14/2003, 1062.15-14/200, 

1062.16-14/200, 1062.17-14/2003, 1062.18-14/2003, 1062.19-4_2005, 1062.20-14_2005, 1062.2`-

14/2003, 1062.22-14/2003, 1062.23-14/2003, 1062.24-14/2003, 1062.25-14/2003, 1062.26-14/2003, 

1062.27-14/2003, 1062.28-14/2003, 1062.29-14/2003, 1062.30-14/2003, 1062.31-14/2003, 1062.32-

14/2003, 1062.33-14/2003, 1062.34-14/2003, 1062.35-14/2003, 1062.36-14/2003, 1062.37-14/2003, 

1062.38-14/2003, 1062.39-14/2003, 1062.40-14/2003, 1062.41-14/2003, 1062.42-14/2003, 1062.43-

14/2003, 1062.44-14/2003, 1062.45-14/2003, 1062.46-14/2003, 1062.47-14/2003. Operaty dostępne są 

w formie papierowej oraz cyfrowej (skany kolorowe w formacie Adobe PDF). 

13. Operaty jednostkowe: 

W bazie danych systemu GEO-INFO Ośrodek zarejestrowanych jest 52 838 operatów technicznych. 

Występują przypadki operatów technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych o różnych 

asortymentach. Operaty dostępne są w formie papierowej oraz cyfrowej (kolorowe skany w formacie 

Adobe PDF). 

Operaty prawne (każdy operat ma opisany zasięg działkowy w systemie GEO-INFO Ośrodek): 

- mapy z projektami podziału nieruchomości lub mapy z projektami podziału nieruchomości rolnej lub 

leśnej – 5887 operatów; 

- mapy do celów prawnych – 2036 operatów; 

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – 413 operatów; 

- rozgraniczenia nieruchomości – 95 operatów; 

- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych – 671 operatów. 
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Operaty zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjno–wysokościowych (bez operatów 

zawierających wyłącznie inwentaryzację sieci podziemnego uzbrojenia terenu): 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – 6568 operatów; 

- tyczenie obiektów budowlanych – 191 operatów; 

- mapa do celów projektowych – 16 669 operatów; 

- aktualizacja mapy zasadniczej – 888 operatów. 

Wszystkie operaty zarejestrowane są w systemie Geo-INFO Ośrodek, każdy operat ma opisany zasięg 

rastrowy (obiekty „zasięg zasobu geodezyjnego” w systemie GEO-INFO). Do roku 1980 pomiary 

wykonywane były w układzie lokalnym (brak korekt do przeliczenia na układ 1965 lub 2000). 

Do 31.12.2012 r. pomiary wykonywane były w układzie 1965. MODGiK dysponuje oprogramowaniem 

umożliwiającym przeliczenie współrzędnych z układu 1965 do układu 2000, w oparciu o korekty lokalne 

opracowane przez prof. R. Kadaja. MODGiK dysponuje ponadto plikami TXT przekazywanymi przez 

firmy geodezyjne, zawierającymi współrzędne pomierzonych szczegółów sytuacyjnych  (od roku 1995 

do teraz). 

14. Analogowa mapa zasadnicza w formie pierworysów i matryc - 610 arkuszy w kroju sekcyjnym układu 

1965. Mapa prowadzona była do 31.12.2012 r. Obecnie dostępna również w formie kolorowych rastrów 

(pliki JPEG oraz GEOTIFF), a także usług sieciowych IIP (WMS). 

15. Ortofotomapa cyfrowa RGB o rozmiarze terenowym 1 piksela 0.05 m sporządzona w kwietniu 2015 r. 

Dostępne zdjęcia, pojedyncze arkusze w formacie GEOTIFF w kroju sekcyjnym układu 2000, poprzez 

usługę sieciową WMS. 

16. Istniejąca baza danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzona w oparciu o oprogramowanie 

GEO-INFO 7 wer. 16.2.6.0 (producent firma Systherm Info z Poznania). W wyniku przeprowadzonych 

konwersji baza dostosowana została do struktury zgodnej z przepisami Rozporządzenia w sprawie EGiB. 

Zawiera zintegrowane dane opisowe i graficzne dotyczące obiektów ewidencyjnych. 

17. Bazy danych BDSOG, BDOT 500 i GESUT, prowadzone w oparciu o oprogramowanie GEO-INFO 7  wer. 

16.2.6.0 (producent firma Systherm Info z Poznania) (baza GESUT w trakcie prac związanych 

z dostosowaniem jej do standardu wynikającego z obowiązujących przepisów). 

18. Baza danych EMUiA prowadzona w oparciu o oprogramowanie GEO-INFO 7 i.Adres. 

19. Dowody zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (decyzje administracyjne, akty notarialne itp.). 

Dostępne w formie analogowej (akty notarialne od roku 2010 dostępne również w formie cyfrowej - skany 

w formacie Adobe PDF). 
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6.2 DANE ZAWARTE W INNYCH EWIDENCJACH I REJESTRACH. 

1. Informacje dotyczące stanów prawnych nieruchomości – VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, Archiwum Państwowe w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul Toruńska 4.  

2. Decyzje o wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej – Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Referat 

Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 28. 

3. Dokumentacja architektoniczno-budowlana – Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Referat 

Architektury i Budownictwa, ul. Szkolna 28. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta 

Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 73.  

4. Wykaz numerów dróg, przebieg pasów drogowych dróg publicznych – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

ul. Kasztanowa 31. 

5. Informacje o rejonach statystycznych – Urząd Statystyczny w Łodzi, Odział w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Wronia 65. 

6. Dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 maja 31, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy wspólnot 

mieszkaniowych, inne instytucje i organy administracji publicznej, w których władaniu znajdują się 

budynki. 

7. Dane dotyczące obiektów zabytkowych – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura 

w Piotrkowie Trybunalskim. ul. Farna 8. 

8. Dane dotyczące wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz innych wód, 

dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego – Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Inspektorat Piotrkowsko-Opoczyński ul. Młynarska 2. 

9. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania przestrzennego – Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Farna 8. 

10. Dane dotyczące użytków ekologicznych - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 

ul. Generała Romualda Traugutta 25. 

11. Dane dotyczące baz: PRG, PRNG, PRPOG, TERYT2 oraz ortofotomapy i inne materiały z wojewódzkiej 

lub centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) pozyskane 

zostaną na podstawie art. 5 ust. 3 PGiK lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

12. Numery REGON - Urząd Statystyczny w Łodzi, Odział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
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13. Numery PESEL – rejestr PESEL udostępniany przez Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 

Warszawa. 

14. Dane dotyczące planów urządzania lasów – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski, 

Łęczno 101, Gm. Sulejów, Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Referat Usług Komunalnych 

i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 28. 

15. Dane dotyczące typów gleb – Wojewódzki Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. 

6.3 WYWIAD I POMIARY TERENOWE. 

1. W zakresie budynków oraz trwałych elementów towarzyszących budynkom, wywiad i pomiar terenowy 

wykonane zostaną w celu: 

a. identyfikacji i pozyskania danych o nowych obiektach, których dotychczas nie było w bazie EGiB; 

b. identyfikacji obiektów nieaktualnych oraz pozyskania danych o tych obiektach; 

c. identyfikacji obiektów, które występują w bazie ewidencyjnej a nie istnieją w terenie; 

d. identyfikacji obiektów, którym nieprawidłowo przypisana została w bazie EGiB klasa obiektu, 

a stanowią one treść innych baz (BDOT500 lub GESUT) lub nie stanowią treści baz danych 

PZGiK; 

e. pozyskania atrybutów opisowych budynków, których nie można było ustalić na podstawie 

dokumentacji architektoniczno – budowlanej lub materiałów zasobu. 

2. W bazie danych EGiB oprócz konturów budynków oraz bloków budynków ujawnione zostaną obiekty 

budowlane trwale związane z budynkami, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, 

wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

3. Bezpośrednimi pomiarami na osnowę geodezyjną zostaną objęte wszystkie budynki podlegające 

wykazaniu w ewidencji gruntów i budynków, które nie występują w bazie EGiB lub zostały pozyskane do 

tej mapy drogą wektoryzacji obrazów rastrowych i brak dla nich w zasobie MODGiK danych 

pozwalających na jednoznaczne określenie ich położenia z dokładnością wymaganą przez 

Rozporządzenie w sprawie standardów. Pomiarami zostaną objęte bloki ww. budynków oraz obiekty 

budowlane trwale związane z tymi budynkami. 

4. Dla budynków, które można wykazać w numerycznej mapie ewidencyjnej na podstawie operatów 

znajdujących się w zasobie MODGiK przeprowadzone zostaną kontrolne pomiary sytuacyjne i pomiary 

czołówek oraz analiza wyników tych pomiarów zgodnie z §6 i §67 Rozporządzenia w sprawie standardów. 

5. Wywiadem oraz bezpośrednimi pomiarami na osnowę geodezyjną objęte zostaną również zachowane 

w terenie znaki graniczne. Dla pomierzonych znaków granicznych zostaną przeprowadzone analizy 

zgodnie z §6 i §67 Rozporządzenia w sprawie standardów. 
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6. W zakresie użytków gruntowych wywiad i pomiar terenowy wykonane zostaną w celu: 

a. identyfikacji użytków, które nieprawidłowo oznaczone zostały w bazie EGiB; 

b. identyfikacji nieaktualnych zasięgów użytków. 

7. Wywiad i pomiary użytków gruntowych przeprowadzone zostaną głównie dla terenów zabudowanych 

i zurbanizowanych (w tym komunikacyjnych). Weryfikacja obejmie również tereny rolne zabudowane, 

sady, tereny zajęte pod wody oraz zadrzewienia i zakrzewienia. W celu prawidłowego oznaczenia 

użytków gruntowych Wykonawca przeprowadzi również analizę innych danych i materiałów źródłowych, 

w szczególności ewidencji dróg i obiektów mostowych (identyfikacja pasów drogowych), planów 

miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (użytek Br, tereny 

przeznaczone pod budowę dróg publicznych). 

8. W zakresie działek ewidencyjnych przeprowadzone zostaną w terenie czynności protokolarnego 

ustalenia i pomiaru przebiegu granic działek w trybie określonym w  § 37-39 Rozporządzenia w sprawie 

EGiB wraz z łącznym pomiarem budynków, znaków granicznych oraz trwałych elementów 

zagospodarowania terenu (m.in. trwałych ogrodzeń) położonych na lub w pobliżu granicy. Ustalenie 

granic wykonane zostanie w przypadku, kiedy w wyniku analizy dokumentacji geodezyjno-prawnej 

znajdującej się w zasobie MODGiK, brak będzie innej możliwości wyjaśnienia i usunięcia stwierdzonych 

rozbieżności lub pozyskania danych ewidencyjnych. Ustalenie granic wykonane zostanie w przypadku:  

a. występowania w bazie ewidencyjnej kolizji konturów budynków z granicami działek (położenie 

budynku na dwóch lub więcej nieruchomościach), z wyłączeniem przypadków, w których 

w wyniku analizy materiałów PZGiK wynikało będzie jednoznacznie, iż budynek wybudowany 

został z naruszeniem granicy nieruchomości; 

b. w którym przekroczona została dopuszczalna odchyłka różnicy w powierzchni pomiędzy 

powierzchnią ewidencyjną a powierzchnia wynikającą z numerycznego opisu granic działki, 

określoną w Rozporządzeniu w sprawie EGiB i rozbieżności tej nie można wyeliminować na 

podstawie dokumentacji źródłowej; 

c. występowania wyraźnych niezgodności pomiędzy przebiegiem granic wykazanym na mapach 

analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych PZGiK, wykraczające poza 

dokładność kartometryczną map analogowych; 

d. gdy średni z błąd wyznaczenia punktów granicznych przekracza wartość podaną w §82 ust. 1 

Rozporządzenia w sprawie EGiB; 

e. zaistnienia potrzeby sporządzenia dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia działek 

ewidencyjnych do zgodności z definicją działki zawartą w Rozporządzeniu w sprawie EGiB. 

W szczególności dotyczy to działek ujawnionych w bazie EGiB, dla których Wykonawca 

stwierdzi w wyniku badania zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych 

(tzw. dowodów zmian) oraz ksiąg wieczystych, występowanie różnych stanów prawnych, 
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f. Zamawiający nie wyklucza możliwości wystąpienia innych przypadków, w ramach których 

zaistnieje potrzeba ustalenia granic działek ewidencyjnych. 

9. Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz oględziny działek wykonane w celu określenia 

użytków gruntowych (dotyczy terenów mieszkaniowych - oznaczenie „B” oraz terenów rolnych 

zabudowanych – „Br”) musi zostać przeprowadzone w terenie osobiście przez geodetę posiadającego 

uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, 

o których mowa w ustawie PGiK, oraz musi zostać poprzedzone staranną analizą istniejącej 

dokumentacji, w tym operatów geodezyjnych znajdujących się w PZGiK. 

10. W celu sporządzenia projektu rozgraniczenia wód, wykonane zostaną pomiary linii brzegowej. 

7 SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRAC. 

7.1 WERYFIKACJA I UZUPEŁNIENIE BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ORAZ WŁAŚCICIELI 

I WŁADAJĄCYCH. 

1. Do zadań Wykonawcy należy analiza i porównanie bazy danych EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 

Wieczystych (EKW),w oparciu o plik SWDE wygenerowany z bazy EGiB oraz pliki XML/TXT/HTML 

wygenerowane z bazy EKW, wraz ze szczegółową weryfikacją danych zawartych w tych bazach oraz 

sporządzeniem raportów z wykrytymi niezgodnościami, błędami i brakami. 

2. W wyniku porównania baz sporządzony zostanie raport zawierający wykaz obiektów, dla których zapisy 

EGiB oraz EKW są zgodne. 

3. W wyniku porównania baz powstaną raporty rozbieżności obejmujące błędy w identyfikatorach ksiąg 

wieczystych ujawnionych w bazie EGiB, błędy dotyczące podmiotów oraz przypisanych praw, błędy 

dotyczące działek ewidencyjnych, błędy dotyczące budynków oraz lokali, wraz z propozycją sposobu ich 

wyeliminowania. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz działek, dla których nie ustalono numerów ksiąg wieczystych. 

5. W przypadku wystąpienia ksiąg wieczystych, dla których w wyniku automatycznego porównania baz, 

o którym mowa powyżej, nie uda się w sposób jednoznaczny zidentyfikować działek ewidencyjnych 

objętych tymi księgami, Wykonawca zbada zbiory dowodów tych ksiąg lub inne dokumenty zawarte 

w PZGiK lub znajdujące się w archiwum Państwowym, w celu synchronizacji oznaczenia nieruchomości 

według działu I KW oraz danych EGiB. 

6. Wykonanie automatycznego porównania danych, o którym mowa powyżej nie zwalania Wykonawcy 

od badania stanu prawnego nieruchomości na podstawie dokumentacji źródłowej zgromadzonej 
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w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Dotyczy to nieruchomości objętych księgami wieczystymi 

jak również nieruchomości, dla których nie ustalono nr KW. 

7. Wykonawca zweryfikuje wszystkie przypadki działek, które mają niejednorodny stan prawny, tzn. mają 

ujawnione w EGiB różne tytuły prawne do całości lub części działki (różne KW lub inne dokumenty 

potwierdzające tytuł własności). W sytuacji, kiedy nie uda się wyjaśnić takich przypadków w oparciu 

o badanie KW oraz na podstawie dokumentacji źródłowej PZGiK, Wykonawca przygotuje dokumentację 

geodezyjno–prawną w celu doprowadzenia danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami § 9 ust. 1 

Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wyniki weryfikacji Wykonawca przedstawi w 

formie wykazu działek z komentarzem opisującym osiągnięte rezultaty dla poszczególnych pozycji 

wykazu. 

8. Wykonawca zweryfikuje wszystkie przypadki działek, dla których ze względu na brak KW lub innego 

dokumentu potwierdzającego tytuł własności nie można ustalić ich właścicieli. Jeżeli na podstawie 

dokumentacji źródłowej PZGiK nie można będzie ustalić podmiotów, które aktualnie tymi gruntami 

władają na zasadach samoistnego posiadania, to Wykonawca podejmie czynności ustalenia takich 

podmiotów, a ich wyniki udokumentuje w protokole. Wyniki weryfikacji i ustaleń Wykonawca przedstawi 

w formie wykazu działek z komentarzem opisującym osiągnięte rezultaty dla poszczególnych pozycji 

wykazu. 

9. Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zweryfikowane i uzupełnione zostaną między innymi 

w oparciu o informacje zawarte w rejestrach PESEL i REGON. Wykonawca sporządzi wykaz podmiotów, 

dla których nie udało się ustalić numeru PESEL. 

10. W ramach wykorzystania danych z rejestru PESEL Wykonawca uwzględni przepisy ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

11. Wykonawca sporządzi wykazy: podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym, osób, jednostek 

organizacyjnych i organów władających gruntami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 

dzierżawców gruntów. 

12. Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjną niezbędną do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów 

i budynków oraz w księgach wieczystych. 

7.2 PRZETWORZENIE DANYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W MATERIAŁACH PZGIK DO POSTACI 

ZGODNEJ Z MODELEM POJĘCIOWYM BAZY DANYCH EGIB ORAZ WYKONANIE WYWIADU 

TERENOWEGO I BEZPOŚREDNICH POMIARÓW TERENOWYCH. 

1. Na podstawie danych zawartych w źródłowej bazie EGiB prowadzonej przez Zamawiającego 

Wykonawca utworzy roboczą bazę EGiB. Do zadań Wykonawcy należy doprowadzenie danych 

zawartych w bazie roboczej do zgodności z modelem pojęciowym bazy EGiB wynikającym 
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z Rozporządzenia w sprawie EGiB, a także dostosowanie obiektów zawartych w bazie do zgodności 

ze standardem wynikającym z tego rozporządzenia. 

2. Mapy wywiadu terenowego przygotowane zostaną w formie wydruku mapy ewidencyjnej, uzupełnionej 

o inne niezbędne treści takie jak punkty osnowy geodezyjnej, trwałe ogrodzenia. Mapy sporządzone 

zostaną w kroju sekcyjnym układu 2000. Mapy sporządzone zostaną w kolorze, z wyróżnieniem 

budynków z digitalizacji oraz budynków nieewidencyjnych. Na mapie wywiadu należy wyróżnić ponadto 

obiekty EGiB, które spełniają obowiązujące standardy jakości i obiekty, które tych standardów nie 

spełniają, a także te przypadki relacji przestrzennych budynków z granicami działek, które należy 

zweryfikować w terenie (przecięcia i bliskie sąsiedztwo).Skala mapy dostosowana zostanie 

do charakteru terenu, w celu zapewnienia czytelność wszystkich obiektów zawartych w jej treści. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia wygląd próbnej mapy wywiadu. Inne szczegóły 

dotyczące sporządzenia mapy wywiadu terenowego i jej prowadzenia, w tym sposobu kodowania 

informacji zawierającej wartości atrybutów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i opisze w legendzie 

mapy. 

3. Wykonawca wykona wywiad terenowy dla całego obszaru opracowania. W  treści mapy wywiadu należy 

wykazać sytuacje ujawnione w terenie, takie jak np.: brak budynków na mapie, zmiana geometrii budynku, 

budowle, które nie powinny zostać zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiana funkcji budynku, 

liczby kondygnacji, budynki w trakcie budowy, zmiana oznaczenia użytku gruntowego, zmiana zasięgu 

użytku, a także zidentyfikowane w terenie, istniejące w bazie lub nowe znaki graniczne. Wykonawca 

podczas wywiadu terenowego zweryfikuje również przypadki budynków przecinających granice działek 

ewidencyjnych oraz usytuowanych w bliskim sąsiedztwie granic nieruchomości, tj. w odległości nie 

większej niż 0,5 m. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy budynki te nie powinny leżeć w granicach 

działek/nieruchomości. Wyniki weryfikacji Wykonawca udokumentuje w formie raportu, w którym 

wyraźnie wskaże przypadki, które nie są niezgodnościami (przecięcie budynku z granicą jest faktem), 

opisze te niezgodności, które udało się usunąć oraz te, których usunąć się nie dało i dlaczego. W ramach 

wywiadu terenowego należy również wykonać cyfrowe zdjęcia frontów budynków, a w przypadku 

budynków o zróżnicowanej liczbie kondygnacji, należy wykonać dodatkowe zdjęcia, które to pokażą. 

Poza frontem budynków należy wykonać także w miarę możliwości zdjęcia poszczególnych 

pomieszczeń budynków, w szczególności w celu udokumentowania faktycznego sposobu ich 

użytkowania. Zdjęcia te wykorzystane zostaną jako materiał dowodowy w ramach rozpatrywania uwag 

stron związanych z prawidłowością określenia funkcji budynku w przypadku, gdy funkcja ta nie będzie 

mogła zostać ustalona na podstawie dokumentacji architektoniczno–budowlanej, lub prawidłowością 

określenia rodzaju użytku gruntowego wynikającego z funkcji istniejącej zabudowy (w szczególności dla 

użytków „B” oraz „Br”). Zdjęcia zapisywane będą w formacie JPG z kompresją JPEG4, a nazwy plików 

zgodne będą z identyfikatorem ewidencyjnym budynku, tj. WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD-NR_ZDJ 

(np. 126105_9.0021.45_3.1-1.jpg). 
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4. W ramach wywiadu terenowego Wykonawca zidentyfikuje w terenie punkty szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, w szczególności na obszarach wymagających wykonania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych. W przypadku braku możliwości wykorzystania osnowy szczegółowej do pomiarów 

Wykonawca zaprojektuje i zastabilizuje w sposób trwały punkty osnowy pomiarowej oraz wykona ich 

pomiar i ścisłe wyrównanie. W szczególności dotyczy to osnowy w oparciu o którą ustalany będzie 

przebieg granic nieruchomości. 

5. Przy ustalaniu lokalizacji punktów osnowy pomiarowej należy dążyć do uzyskania jak największej liczby 

wzajemnych wizur na sąsiednie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej. 

6. W terenie zurbanizowanym o utwardzonych nawierzchniach stabilizację punktów wykonać bolcami 

z nierdzewnej stali z napisem „znak pomiarowy”. Poza tymi obszarami jako znaki osnowy pomiarowej 

wykorzystać elementy zagospodarowania terenu łatwe do odszukania i jednoznacznej identyfikacji 

w terenie (np. elementy armatury naziemnej uzbrojenia terenu). W przypadku braku takich elementów 

punkty zastabilizować prętami lub rurkami stalowymi w osłonie plastikowej o długości 30-40 cm 

z napisem na głowicy „znak pomiarowy”. 

7. Dla założonej osnowy pomiarowej sporządzić mapę przeglądową i opisy topograficzne punktów. 

8. Nowe budynki oraz budynki istniejące w bazie danych EGiB, pozyskane do tej bazy na podstawie 

wektoryzacji obrazów rastrowych, dla których w materiałach PZGiK brak jest danych liczbowych 

pozwalających na określenie ich położenia z wymagana dokładnością, należy pomierzyć w oparciu 

o osnowę geodezyjną i pomiarową. Pomiarami zostaną objęte też bloki ww. budynków oraz obiekty 

budowlane trwale związane z tymi budynkami zdefiniowane w Rozporządzeniu w sprawie EGiB. 

9. Dla budynków, które można wykazać w bazie EGiB na podstawie materiałów PZGiK należy wykonać 

kontrolne pomiary sytuacyjne, kontrolne pomiary czołówek oraz analizę wyników tych pomiarów zgodnie 

z §6 ust. 1 i §67 Rozporządzenia w sprawie standardów. W szczególności dotyczy to budynków, które 

w bazie ujawnione zostały na podstawie wektoryzacji, a w materiałach zasobu Wykonawca odszuka 

dokumenty umożliwiające wprowadzenie z pomiaru. Takie szkice mogą nie odzwierciedlać aktualnego 

stanu i konieczna jest weryfikacja w terenie. 

10. Wykonawca wykona pomiar sytuacyjny na osnowę geodezyjną odszukanych w ramach wywiadu 

terenowego znaków granicznych, zidentyfikowanych w terenie trwałych elementów zagospodarowania 

terenu, stanowiących naturalna stabilizację punktów granicznych zgodnie z dokumentami znajdującymi 

się w operatach technicznych oraz w miarę potrzeby śladów granicznych w postaci trwałych ogrodzeń 

(ogrodzenia przebiegające wzdłuż granic działek, w przypadku stwierdzenia konieczności ustalenia 

przebiegu tych granic). 

11. Geodezyjne pomiary fotogrametryczne i/lub geodezyjne pomiary kartometryczne na ortofotomapie mogą 

być stosowane przez Wykonawcę, jeżeli model terenu utworzony ze zdjęć lotniczych, dla których 

elementy orientacji zostały wyznaczone w procesie aerotriangulacji, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 10 ustawy i/lub ortofotomapa (ortoobrazy) utworzona w wyniku 
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przetworzenia zdjęć lotniczych, zapewniają dokładność wyznaczenia położenia szczegółów terenowych 

I grupy z błędem średnim mp ≤  0,17 m względem osnowy I klasy. Przy wyborze metody 

fotogrametrycznej zaleca się, aby weryfikację jakości metody pomiarów fotogrametrycznych, o której 

mowa w § 45 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie standardów, wykonać przed przystąpieniem do pomiarów 

właściwych. Na potrzeby oceny jakości metody fotogrametrycznej należy dokonać geodezyjnych 

pomiarów fotogrametrycznych i geodezyjnych pomiarów kartometrycznych na ortofotomapie wybranych 

szczegółów terenowych I grupy równomiernie rozłożonych na obszarze opracowania, w tym szczegółów 

położonych na skrajach stereogramów i skrajach obszaru opracowania, a następnie dokonać ich 

geodezyjnego pomiaru terenowego techniką RTN lub RTK. Wyniki weryfikacji należy uznać za 

pozytywne, jeżeli odchyłki liniowe na punktach kontrolnych będą miały charakter rozkładu normalnego, 

którego: 

  

gdzie: 

- mpf – maksymalny dopuszczalny błąd średni wyznaczenie położenia szczegółów terenowych I grupy 

na podstawie pomiaru fotogrametrycznego odniesiony do osnowy 1 klasy = 0,17 m, 

- mpk – błąd średni wyznaczenia położenia szczegółów terenowych I grupy na podstawie pomiaru 

kontrolnego metodą GNSS w nawiązaniu do stacji referencyjnych ASG-EUPOS. 

12. Geodezyjne pomiary fotogrametryczne i/lub geodezyjne pomiary kartometryczne na ortofotomapie 

Wykonawca uzupełni geodezyjnymi pomiarami terenowymi, jeżeli jednoznaczna identyfikacja 

szczegółów terenowych I grupy stanowiących treść bazy danych EGiB nie będzie możliwa na modelu 

terenu lub na ortofotomapie. 

13. Na podstawie wykonanych pomiarów Wykonawca obliczy współrzędne szczegółów sytuacyjnych, 

sporządzone zostaną także raporty z wykonanych pomiarów zawierające wyniki obserwacji, a także 

wyniki obliczeń. Wykonawca porówna współrzędne pomierzonych szczegółów sytuacyjnych 

ze współrzędnymi tych szczegółów ujawnionymi w bazie roboczej i dokona ich korekty zgodnie 

z regułami opisanymi w § 67 Rozporządzenia w sprawie standardów. Jeżeli w wyniku kontrolnego 

pomiaru narożnika budynku stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnej różnicy 

we współrzędnych tego narożnika, ujawnionych w bazie roboczej, Wykonawca wykona pomiar tego 

budynku, a także obiektów trwale związanych z tym budynkiem. 

14. Na podstawie wyników przeprowadzonego wywiadu terenowego, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

oraz analiz przeprowadzonych zgodnie z  § 6 ust. 1 i § 67 Rozporządzenia w sprawie standardów 

Wykonawca zaktualizuje roboczą bazę danych oraz sporządzi dokumenty niezbędne do aktualizacji 

ewidencji gruntów i budynków. 
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7.3 ANALIZA ISTNIEJĄCEJ BAZY DANYCH EGIB ORAZ DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ 

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W MODGIK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. 

1. Do zadań Wykonawcy należy zinwentaryzowanie i analiza całej dokumentacji geodezyjno-prawnej 

znajdującej się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (od założenia ewidencji gruntów wraz 

z dokumentami źródłowymi wykorzystanymi do założenia ewidencji) pod kątem możliwości i zakresu jej 

wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Wyniki inwentaryzacji i analizy należy zamieścić 

w zestawieniu. 

2. W przypadku stwierdzenia niespójności lub rozbieżności występujących w dokumentacji źródłowej, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania propozycji ich rozwiązania. Rola Wykonawca nie może 

się w żadnym przypadku ograniczyć jedynie do stwierdzenia rozbieżności i przekazania informacji o niej 

pracownikom Zamawiającego. Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym sposób rozstrzygnięcia 

szczególnie skomplikowanych przypadków. 

3. W pracach modernizacyjnych należy wykorzystać dane pochodzące z wiarygodnych pomiarów 

terenowych wykonanych w oparciu o osnowę geodezyjną (nowych i zawartych w operatach pozyskanych 

z MODGiK). 

4. Na początku prac modernizacyjnych Wykonawca porówna dane przedmiotowe, opisowe i geometryczne, 

dotyczące poszczególnych obiektów ewidencyjnych, zawarte w bazie ewidencyjnej. W szczególności 

porównanie to obejmować będzie powierzchnie działek ewidencyjnych, powierzchnie i oznaczenie 

konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych, budynki nie posiadające geometrii, budynki nie 

posiadające danych opisowych, powierzchnie zabudowy budynków. Wyniki porównania przedstawione 

zostaną w formie raportów rozbieżności zawierających także propozycję sposobu ich usunięcia. 

5. Na podstawie analizy treści mapy ewidencyjnej Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające 

stwierdzone przypadki kolizji budynków z granicami nieruchomości (przecięcia z granicami oraz zbliżenia 

mniejsze od 0,5 m). Następnie ustali przypadki faktycznego wybudowania budynku z naruszeniem granic 

sąsiedniej nieruchomości. Ustalenie, o którym mowa powyżej wykonane zostanie w oparciu o analizę 

materiałów PZGiK wraz ze wskazaniem dokumentu oraz pomiary kontrolne. Dla pozostałych przypadków 

Wykonawca przedstawi w zestawieniu propozycje usunięcia kolizji. 

6. Wykonawca porówna współrzędne uzyskane w wyniku pomiaru istniejących znaków granicznych oraz 

innych trwałych elementów zagospodarowania terenu, stanowiących naturalną stabilizację punktów 

granicznych ze współrzędnymi odpowiadających tym znakom punktów granicznych (dotyczy również 

narożników budynków). Z porównania sporządzone zostanie zestawienie. Dla punktów granicznych, 

których współrzędne różnią się o 0,15 m (odległość „D” zgodnie z § 67 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie 

standardów) należy przyjąć współrzędne uzyskane z pomiaru. Warunkiem przyjęcia nowych 

współrzędnych jest udokumentowane potwierdzenie prawidłowości identyfikacji znaku w terenie oraz 

potwierdzenie niezmienności jego położenia. W tym celu należy zamieścić w zestawieniu krótkie 
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wyjaśnienie oraz wskazać dokumentację źródłową, na podstawie której ustalone zostało położenie 

punktu granicznego. W celu potwierdzenia prawidłowej identyfikacji i stałości znaków należy ponadto 

wykonać pomiary kontrole do trwałych elementów zagospodarowania terenu wykazanych 

w dokumentacji źródłowej. 

7. W przypadku zmiany współrzędnych punktów granicznych na podstawie dokładniejszego pomiaru 

znaków granicznych lub innych trwałych elementów zagospodarowania terenu, nie należy zmieniać 

identyfikatora dokumentacji źródłowej na podstawie której ustalono położenie punktu granicznego. 

7.4 WERYFIKACJA TERENOWA I AKTUALIZACJA BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. 

7.4.1 działki ewidencyjne. 

1. Wykonawca sporządzi wykaz działek ewidencyjnych, dla których nie można usunąć stwierdzonych 

błędów, rozbieżności i kolizji w oparciu o materiały źródłowe PZGiK określone w § 36 Rozporządzenia 

w sprawie EGiB (dokumenty zawierające sprzeczne lub niewiarygodne dane) i należy wykonać ustalenie 

przebiegu granic w trybie określonym w § 37 – 39 tego rozporządzenia. Wykaz , o którym mowa powyżej 

należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację przed wysłaniem zawiadomień do stron 

o terminie ustalania przebiegu granic działek. 

2. Czynności ustalania granic należy wykonać zgodnie z przepisami § 37 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie 

EGiB. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby szkice graniczne stanowiące załącznik do protokołu 

zostały podpisane przez zainteresowane strony i zawierały informacje, o których mowa w §39 

Rozporządzenia w sprawie EGiB, w tym miary kontrolne zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

standardów (§28 ust. 3 pkt 1, §29 ust. 1 pkt 1 i ust. 3). 

3. W toku wykonywania czynności ustalenia granic należy wykonywać pomiar konturów budynków oraz 

innych trwałych elementów zagospodarowania terenu położonych na lub w pobliżu granicy, w celu 

zachowania spójności topologicznej tych obiektów. 

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych można dokonać w oparciu o zobrazowania lotnicze, 

satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością 

zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu 

przebiegu tych granic, tj.: 

- na zobrazowaniu lub ortofotomapie można jednoznacznie zidentyfikować ustalane punkty graniczne 

oraz określić ich położenie w odniesieniu do szczegółów sytuacyjnych odwzorowanych na tym 

zobrazowaniu lub ortofotomapie, 

- odwzorowane są ślady graniczne na zobrazowaniu lub ortofotomapie i na ich podstawie możliwe jest 

jednoznaczne wyznaczenie położenia punktów granicznych. 
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W każdym innym przypadku, a także w sytuacji podjęcia wątpliwości przez samego Wykonawcę lub 

zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń przez którąkolwiek ze stron, ustalenia rozpoczęte w oparciu 

ozobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę należy uzupełnić ustaleniami dokonanymi 

bezpośrednio na gruncie. 

5. Podczas wykonywania czynności ustalania granic w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub 

ortofotomapę Wykonawca jest zobligowany do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień 

zainteresowanym co do treści zobrazowań lub ortofotomapy jak i technologii fotogrametrycznej w sposób 

jasny i zrozumiały. W przypadku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 37 ust. 2 

Rozporządzenia w sprawie EGiB, szkice graniczne, o których mowa w § 39 ust. 6 tego rozporządzenia 

sporządza się na kopiach zdjęć lotniczych lub odpowiedniego fragmentu ortofotomapy. 

6. W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie 

zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, szkice polowe należy sporządzić na kopiach tych 

zobrazowań lub ortofotomapy. Szkice polowe stanowiące integralną część protokołu ustalenia przebiegu 

granic działek ewidencyjnych, oprócz standardowej treści określonej przepisami wydanymi na podstawie 

art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy PGiK, muszą zawierać: 

- usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów sytuacyjnych położonych 

na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy 

oraz miedze; 

- numery działek ewidencyjnych, podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu 

ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu. 

7. W przypadku, kiedy ustalenie granic działek ewidencyjnych nastąpi w sposób określony w § 39 ust. 3 

Rozporządzenia w sprawie EGiB wyniki przeprowadzonej analizy wszelkich dostępnych dokumentów, 

zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych 

podmiotów i świadków Wykonawca zawrze w protokole ustalenia granic w polu „Adnotacje wykonawcy i 

jego podpis” lub sporządzi je w odrębnym dokumencie, który załączy do protokołu. 

8. Wykonawca zweryfikuje linie brzegowe wód, które zalicza się do wód określonych w art. 5 ust. 3 i 4 

ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego są to rzeki Strawa 

i Wierzejka (rzeka Strawa w zachodniej części miasta nie jest wyodrębniona jako działka ewidencyjna – 

oznaczona jest jako użytek gruntowy „w”). Weryfikacja ta będzie polegała na porównaniu faktycznego 

przebiegu linii brzegowej z ewidencją dotychczasową i materiałami źródłowymi PZGiK. Dla zmienionych 

odcinków linii brzegowej, których to zmian nie można ujawnić w EGiB w oparciu o istniejące materiały 

źródłowe zgromadzone w PZGiK, Wykonawca sporządzi projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych 

wodami od gruntów przyległych zgodnie z art. 15 ustawy Prawo wodne. Jeżeli do czasu zakończenia 

modernizacji nie zostanie wydana decyzja o ustaleniu linii brzegu, to będą miały zastosowanie przepisy 

§ 82a Rozporządzenia w sprawie EGiB, tj. dane określające proponowaną linię brzegu zostaną przyjęte 

w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z projektem rozgraniczenia, a informację, że postępowanie 
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administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu nie zostało zakończone Wykonawca zamieści 

w atrybucie „dodatkoweInformacje”. 

9. Wykonawca podda bazę ewidencyjną analizie pod kątem możliwości połączenia działek ewidencyjnych, 

o którym mowa w § 9 ust. 6 Rozporządzenia w sprawie EGiB. Z uwagi na duże rozdrobnienie działek 

ewidencyjnych w obszarze dróg, cieków wodnych i osiedli mieszkaniowych, pożądane jest połączenie 

tych działek. Warunkiem wykonania tych czynności jest spełnianie definicji o której mowa w § 9 

rozporządzenia EGiB, przez nową działkę ewidencyjną powstałą w wyniku połączenia. 

10. Wyniki ustalenia granic działek ewidencyjnych, ustalenia linii brzegowej wód, a także połączenia działek 

ujawnione zostaną w roboczej bazie EGiB. 

11. W roboczej bazie należy uzupełnić numery dróg publicznych w oparciu o informacje pozyskane 

w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta. 

12. Wykonawca przygotuje dokumentację niezbędną do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów, a także 

w księgach wieczystych. 

7.4.2 kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe. 

1. Do zadań Wykonawcy należy porównanie danych opisowych zawartych w bazie EGiB i danych 

geometrycznych, w zakresie spójności oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, 

a także rozliczenia ich powierzchni w poszczególnych działkach. Wykonawca wprowadzi zmiany do 

roboczej bazy danych w oparciu o dane zawarte w materiałach źródłowych znajdujących się w PZGiK, 

w celu doprowadzenia tych danych do zgodności. W przypadku braku możliwości poprawienia bazy 

wyłącznie w oparciu o materiały źródłowe, Wykonawca wykona czynności związane z wywiadem 

terenowym, oględzinami, pomiarem sytuacyjnym, wykonaniem obliczeń oraz sporządzeniem niezbędnej 

dokumentacji do aktualizacji bazy EGiB. 

2. Oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych (wartości OFU, OZU, OZK) dostosowane 

zostaną do wymagań Rozporządzenia w sprawie EGiB po nowelizacji obowiązującej od 11 stycznia 2016 

r. 

3. Do zadań Wykonawcy należy aktualizacja oznaczenia użytków gruntowych w bazie EGiB wynikająca ze 

zmiany sposobu faktycznego użytkowania gruntów a także dostosowania oznaczenia użytków 

do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach. Aktualizacja oznaczenia i granic użytków 

gruntowych przeprowadzona zostanie w oparciu o cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują 

o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, opisane w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia EGiB. 

4. Podstawą aktualizacji będą wyniki wywiadu terenowego, oględzin a także geodezyjnych pomiarów 

fotogrametrycznych. Jako materiał pomocniczy może zostać wykorzystana ortofotomapa sporządzona 

w kwietniu 2015 r.  
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5. Granice użytku gruntowego „dr” należy ustalać zgodnie z granicami wyznaczającymi pasy drogowe dróg 

publicznych oraz wewnętrznych (należy uzgodnić w ZDiUM). Grunty wydzielone pod drogi publiczne 

zgodnie z zapisami planów miejscowych lub na podstawie decyzji ZRiD, należy oznaczyć jako użytek 

„Tp”. 

6. Użytek gruntowy „Bp” należy ustalić w oparciu o projekt zagospodarowania terenu, przyjmując kryteria 

tak jak dla terenów mieszkaniowych. 

7. Granice użytków gruntowych „Wp” należy ustalać zgodnie z linią brzegową wód, istniejącą lub ustaloną 

w toku postępowania modernizacyjnego. 

8. Dla rowów stanowiących użytki rolne, oznaczonych w bazie EGiB jako użytek „w”, należy wprowadzić 

oznaczenie konturu klasyfikacyjnego. 

9. W związku ze zmianą definicji użytku gruntowego „Br”- grunty rolne zabudowane, należy szczegółowo 

zweryfikować grunty oznaczone tym użytkiem w ewidencji gruntów. W ramach weryfikacji Wykonawca 

będzie brał pod uwagę funkcję budynków usytuowanych na nieruchomości. Jeżeli informacja taką nie 

będzie wynikała z dokumentacji architektoniczno budowlanej, w ramach oględzin należy ustalić, czy 

budynki gospodarcze użytkowane są jak komórki, kotłownie, szopy, garaże, czy też przeznaczone są do 

produkcji rolniczej. Z wyników oględzin należ sporządzić dokumentację fotograficzną. W ramach 

weryfikacji prawidłowości oznaczenia użytku „Br” Wykonawca uwzględni również zapisy miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu, 

pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowy budynków. Ponadto uwzględni także fakt posiadania przez 

właściciela gruntu budynków służących produkcji rolniczej, położonych na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, lub oświadczenia właściciela gruntów o posiadaniu takich budynków położonych 

wsąsiedniej nieruchomości i w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, uwzględnione zostanie ponadto 

faktyczne wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zabudowanych budynkami przeznaczonymi do tej 

produkcji. 

10. Dla podlegających aktualizacji terenów tereny mieszkaniowych „B” oraz terenów rolnych zabudowanych 

„Br”, zaleca się sporządzanie dokumentacji fotograficznej w celu przedstawienia faktycznego stanu na 

nieruchomości w dniu wykonywania oględzin. 

11. Przy określaniu rodzajów użytków gruntowych należy zapewnić wewnętrzną zgodność oznaczenia tych 

użytków z rodzajem budynków wg KŚT, klasą budynków wg PKOB oraz główną funkcją budynków, 

usytuowanych na gruntach dla których określany jest użytek. 

12. Wykonawca przeprowadzi analizę i wskaże działki, dla których należy przeprowadzić gleboznawczą 

klasyfikację gruntów. Do zadań Wykonawcy należy sporządzenie projektów klasyfikacji, przygotowanie 

zawiadomień stron oraz przygotowanie projektów decyzji ustalających klasyfikację. Czynności 

klasyfikacyjne wykona klasyfikator działający z ramienia Wykonawcy, upoważniony do wykonywania tych 

czynności przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
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13. Baza EGiB uzupełniona zostanie o typy gleb w oparciu o mapy klasyfikacyjne, mapy glebowo-rolnicze 

oraz operaty i decyzje dotyczące zmian w gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

14. Wyniki przeprowadzonych działań związanych z doprowadzeniem do zgodności danych opisowych 

i graficznych ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych ujawnione 

zostaną w bazie roboczej. W bazie tej ujawnione zostaną ponadto wyniki aktualizacji użytków 

gruntowych i postępowań klasyfikacyjnych. Wykonawca sporządzi dokumentację niezbędną 

do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

7.4.3 budynki i obiekty budowlane trwale związane z budynkami. 

1. Do zadań Wykonawcy należy porównanie danych opisowych zawartych w bazie EGiB i danych 

geometrycznych, dotyczących budynków. Wykonawca wprowadzi zmiany do roboczej bazy danych 

w oparciu o dane zawarte w materiałach źródłowych stanowiących dokumentację 

architektoniczno-budowlaną oraz znajdujących się w PZGiK, w celu doprowadzenia tych danych 

do zgodności. W przypadku braku możliwości poprawienia bazy wyłącznie w oparciu o materiały 

źródłowe, Wykonawca wykona czynności związane z wywiadem terenowym, oględzinami, pomiarem 

sytuacyjnym, wykonaniem obliczeń oraz sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do aktualizacji bazy 

EGiB. 

2. Pozyskanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej należy do zadań Wykonawcy. 

3. W ramach wywiadu terenowego należy wykazać różne sytuacje ujawnione w terenie, takie jak np.: brak 

budynku, zmiana geometrii budynku, budynki nie ujawniane w EGiB, zmiana funkcji budynku, budynki 

w trakcie budowy, itd.  

4. Budynki, dla których numeryczne opisy konturów pozyskane zostały w wyniku wektoryzacji obrazu 

rastrowego podlegają geodezyjnemu pomiarowi sytuacyjnemu w oparciu o osnowę geodezyjną lub 

osnowę pomiarową. Wraz z pomiarem ww. budynków pomierzone zostaną także bloki budynków oraz 

obiekty budowlane trwale związane z budynkami. 

5. Do zadań Wykonawcy należy weryfikacja i uzupełnienie w bazie EGiB brakujących danych 

ewidencyjnych dotyczących budynków zgodnie z § 63 ust. 1 rozporządzenia EGiB. Informacje o których 

mowa w pkt 20-26 uzupełnione zostaną dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 31.12.2013 r. 

6. Pozyskane atrybuty opisowe budynków i lokali wyszczególnione zostaną w treści arkuszach danych 

ewidencyjnych budynków oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali (arkuszach spisowych). Na 

arkuszach spisowych należy zaznaczyć dodatkowo źródło, z którego pochodzą atrybuty obiektów 

(np. księgi wieczyste, decyzje, dokumentacja architektoniczno-budowlana, oświadczenie stron, 

oględziny). 
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7. Do zadań Wykonawcy należy uzupełnienie bazy EGiB w zakresie budynków, które dotychczas nie były 

ujawnione w bazie, o statusach: „budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 

ale jego budowa nie została rozpoczęta”, „budynek jest w trakcie budowy”. 

8. Wykonawca zweryfikuje bazę ewidencyjną, w zakresie występowania w tej bazie budynków, których nie 

powinno wykazywać się w ewidencji, w myśl § 78, w szczególności wiat. W przypadku stwierdzenia 

występowania takich budynków, zostaną one usunięte lub przeniesione do innej bazy (BDOT500, 

GESUT) w ramach harmonizacji bazy EGiB z tymi bazami. 

9. W przypadku, kiedy na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej nie będzie można ustalić 

danych dotyczących budynków stanowiących garaże wolnostojące wykorzystywane na cele działalności 

gospodarczej, położone w szczególności na terenie firm transportowych, budynki te należy wykazywać 

zgodnie z KŚT jako budynki transportu („t”). 

10. W przypadku, kiedy na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej nie będzie można ustalić 

danych dotyczących budynków gospodarczych, usytuowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej, 

pełniących jednocześnie różne funkcje (wykorzystywane jako komórki, garaże, szopy, kotłownie, 

do przechowywania narzędzi i sprzętów gospodarstwa domowego) budynki te, należy wykazywać 

w EGiB jako: „Inne budynki niemieszkalne” wg KŚT (oznaczenie „i”). 

11. Budynki wolnostojące znajdujące się w obrębie zabudowy mieszkaniowej, wykazane w bazie EGiB jako 

budynki gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu KŚT budynki 

gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki 

służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem jeśli budynki te nie wchodzą 

w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Inne 

budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT), chyba, że informacje dotyczące przeznaczenia tych 

budynków ustalone zostaną na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej. 

12. Na podstawie dokumentacji źródłowej oraz wywiadu terenowego, Wykonawca zweryfikuje prawidłowość 

definicji klas obiektów ujawnionych w bazie EGiB, stanowiących obiekty trwale związane z budynkami, 

a w przypadku stwierdzenia błędów dokona stosownych korekt w bazie danych. 

13. Wykonawca zweryfikuje spójność topologiczną budynków, obiektów trwale związanych z budynkami 

oraz bloków budynków. W przypadku stwierdzenia błędów wyeliminuje je na podstawie danych 

zawartych w bazie źródłowej lub geodezyjnego pomiaru terenowego. 

14. W przypadku pomiaru sytuacyjnego budynków lub obiektów trwale związanych z budynkami należy 

wykonywać także pomiar innych trwałych elementów zagospodarowania terenu np. ogrodzeń, jezdni, 

chodników, stanowiących treść innych baz PZGiK, w celu zachowania wzajemnej spójności 

topologicznej. Zasada ta obowiązuje także w ramach usuwania z bazy EGiB budynków i obiektów trwale 

z nimi związanych. 
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15. Dla budynków stanowiących zabytki Wykonawca wypełni atrybut numer rejestru zabytków (RZN) 

na podstawie danych pozyskanych z rejestru zabytków.  

16. Baza EGiB uzupełniona zostanie o cyfrowe zdjęcia elewacji budynków. 

17. Na podstawie analizy wewnętrznej spójności bazy EGiB w zakresie budynków, analizy danych 

i dokumentacji źródłowej, wyników wywiadu terenowego, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz 

innych czynności opisanych powyżej, Wykonawca zaktualizuje roboczą bazę EGiB. 

18. Do zadań Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji bazy danych EGiB. 

7.5 HARMONIZACJA BAZY DANYCH EGIB Z BAZAMI GESUT, BDOT500, EMUIA. 

1. Do zadań Wykonawcy należy harmonizacja bazy danych EGiB z bazami GESUT, BDOT500 i EMUiA. 

2. Obiekty typu „Adres” i „Ulica” ujawnione w bazie EGiB, usytuowane na obszarze miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, doprowadzone zostaną do spójności z bazą EMUiA prowadzoną przez Zamawiającego 

w zakresie nazewnictwa ulic i placów, geometrii ulic i placów, numerów porządkowych. 

3. Wykonawca doprowadzi do poprawności relacje obiektów ewidencyjnych z obiektami typu adres i ulica. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian, korekt lub usuwania błędów w bazie EMUiA 

w toku działań harmonizujących bazy. Wymienione powyżej czynności należą do zadań Wykonawcy. 

5. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentacji źródłowej, wewnętrznej spójności bazy 

EGiB, wywiadu terenowego, oględzin lub geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego Wykonawca stwierdzi, że 

obiekty ujawnione dotychczas w bazie EGiB stanowią treść bazy BDOT500 lub GESUT, 

przeprowadzona zostanie aktualizacja tych baz, w celu przeniesienia z bazy EGiB klas obiektów 

BDOT500 i GESUT. 

6. W ramach czynności o których mowa powyżej Wykonawca może stwierdzić również sytuację odwrotną, 

w ramach której obiekty znajdujące się w bazach BDOT500 lub GESUT przeniesie do bazy danych EGiB. 

7. Zgodnie z §15 ust. 5 załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej 

bazy GESUT, obiekty klas, o których mowa w § 10, stanowiące przyłącze do obiektu budynek, 

są topologicznie połączone z budynkiem, na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 1. Ewentualna 

modyfikacja numerycznego opisu konturu budynku w bazie wymaga modyfikacji przebiegu odpowiednich 

obiektów klas, o których mowa w § 10 tego załącznika. Modyfikacja należy do obowiązków Wykonawcy. 

8. W ramach wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych dotyczących budynków, obiektów trwale 

związanych z tymi budynkami lub związanych z ustalaniem granic nieruchomości, pomiarowi podlegały 

będą także inne obiekty sytuacyjne stanowiące treść baz BDOT500 i GESUT, powiązane topologicznie 

z obiektami EGiB. Pomiary te mają na celu zapewnienie spójności ww. obiektów poprzez zachowanie 

relacji przestrzennych i topologicznych (np. przyleganie budynku do granicy działki, pokrywanie się linii 
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ogrodzenia z granicą działki, zgodność usytuowania włączenia przyłącza sieci uzbrojenia do budynku 

z przebiegiem konturu budynku itp.). 

9. Nowe dane dotyczące obiektów klas BDOT500 i GESUT wprowadzone zostaną przez Wykonawcę 

do utworzonych przez niego roboczych baz. Należy zwrócić uwagę, iż równolegle do prac związanych z 

modernizacją ewidencji gruntów i budynków prowadzone będą prace związane z zakładaniem bazy 

danych GESUT dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonawca prac modernizacyjnych EGiB 

skoordynuje prace związane z aktualizacją bazy danych GESUT w taki sposób, aby wyeliminować 

możliwość wystąpienia kolizji związanych z koniecznością modyfikacji tych samych obiektów. 

10. W ramach wykonywania prac modernizacyjnych Wykonawca przeprowadzi redakcję kartograficzną 

treści mapy zasadniczej uwzględniającą wyniki prac modernizacyjnych opisanych w niniejszych 

warunkach technicznych, a także prac związanych z harmonizacją baz danych. 

11. W przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania czynności 

harmonizujących bazy danych, które zostały opisane powyżej, dokumentację tę sporządzi Wykonawca. 

7.6 PROCEDURY KONTROLNE POPRAWNOŚCI BAZY DANYCH EGIB (WRAZ Z PROCEDURAMI 

WERYFIKUJĄCYMI HARMONIZACJĘ BAZY DANYCH EGIB Z BAZAMI GESUT, BDOT500, EMUIA 

I ZASOBU NIERUCHOMOŚCI). 

1. Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzenia wewnętrznej kontroli roboczych baz danych w zakresie 

ich poprawności a także wzajemnej harmonizacji. Kontrola obejmuje m.in. następujące czynności: 

- zgodność i kompletność merytoryczną opracowanych danych z treścią materiałów źródłowych; 

- poprawność topologiczną obiektów, opracowanych danych oraz poprawność i kompletność 

wymaganych relacji; 

- poprawność i kompletność wprowadzonych działań harmonizujących z pozostałymi rejestrami 

i ewidencjami w celu uzyskania interoperacyjności wszystkich zbiorów; 

- poprawność utworzonej redakcji kartograficznej; 

- kompletność i poprawność sporządzonej dokumentacji, stanowiącej podstawę aktualizacji baz. 

2. Kontrola wewnętrzna wykonana zostanie przed przekazaniem opracowania do MODGiK. Czynności 

wykonanej kontroli wewnętrznej Wykonawca zobowiązany jest wpisać do dziennika robót, przedstawić 

protokół kontroli wewnętrznej oraz raporty z wykonanych kontroli. 

3. Należy mieć na uwadze, że dane pochodzące z powiatowej bazy EGiB będą poddawane procesowi 

kontroli w ramach zasilania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W przypadku 

udostępnienia przez GUGiK aktualnych narządzi informatycznych służących do walidacji poprawności 

plików GML wygenerowanych z baz danych EGiB zgodnych ze standardem określonym w przepisach 

rozporządzenia EGiB, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu w toku prac 
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odbiorowych, raportów z przeprowadzonej walidacji, które będą potwierdzały poprawność walidowanej 

bazy EGiB. 

7.7 UZUPEŁNIENIE BAZY EGIB O INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I LOKALI. 

1. Wykonawca zweryfikuje poprawność i kompletność informacji zawartych w bazie EGiB dotyczących 

lokali i na podstawie przeprowadzonej weryfikacji sporządzi raport niezgodności. Baza EGiB uzupełniona 

zostanie przez Wykonawcę w celu doprowadzenia danych dotyczących lokali, ujawnionych w bazie, do 

zgodności ze standardem wynikającym z rozporządzenia EGiB oraz wyeliminowania ewentualnych 

błędów. 

2. Wykonawca zweryfikuje ponadto prawidłowość jednostek rejestrowych budynkowych i lokalowych. 

Dla budynków stanowiących odrębną od gruntu własność, należy pozostawić jednostki rejestrowe 

budynkowe, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości. Jednostki 

rejestrowe budynkowe, w których znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości należy 

zamknąć. 

3. W oparciu o przeprowadzoną weryfikację danych dotyczących lokali, a także dane zawarte 

w materiałach źródłowych, Wykonawca zaktualizuje roboczą bazę danych EGiB. Pozyskanie danych 

źródłowych, a także sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów, należy do 

zadań Wykonawcy. 

7.8 ZAIMPLEMENTOWANIE ZHARMONIZOWANYCH DANYCH DO BAZY EGIB ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Implementacja danych wynikowych do powiatowej bazy danych EGiB, GESUT i BDOT500 wykonana 

zostanie przez Wykonawcę poprzez import plików stanowiących pliki eksportu z roboczej bazy danych 

Wykonawcy. 

2. Dopuszcza się aktualizację bazy danych prowadzonej przez Zamawiającego przed utworzeniem 

roboczych baz danych (zmiany wprowadzane z urzędu na podstawie aktów normatywnych lub rejestrów 

publicznych np. PESEL lub EKW). 

3. Podstawą do implementacji danych wynikowych będzie pozytywny wynik ich walidacji i kontroli 

wewnętrznej wykonanej przez Wykonawcę, a także pozytywnej kontroli Zamawiającego. 

4. Podstawą odbioru całego opracowania będzie skuteczny import danych do bazy danych Zamawiającego. 

5. Technologia udostępniania danych dla Wykonawcy oraz ich importu z roboczej bazy danych 

prowadzonej przez Wykonawcę, zaproponowana zostanie przez Wykonawcę, który uwzględni fakt, 

iż baza danych GEO-INFO 7 prowadzona przez Zamawiającego, obejmująca obiekty EGiB, BDOT500 

i GESUT oraz inne, jest bazą produkcyjną i stanowi podstawę do bieżącej realizacji ustawowych zadań 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, związanych z aktualizacją danych PZGiK oraz ich 
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udostępnianiem. Tryb udostępniania danych oraz ich implementacji musi zostać uzgodniony 

z Zamawiającym, 

7.9 PRZYGOTOWANIE I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-

KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ROZPATRZENIE 

UWAG ZGŁOSZONYCH PRZEZ STRONY. 

1. Wykonawca dokona aktualizacji opracowanego projektu operatu opisowo-kartograficznego o zmiany, 

które wynikają z dokumentów dostarczonych do Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, od momentu 

przekazania operatu do kontroli, do rozpoczęcia wyłożenia. 

2. Wykonawca przygotuje bazę danych EGiB, dane cyfrowe oraz raporty podstawowe i pomocnicze 

niezbędne do wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków. 

3. Wykonawca przygotuje także stanowiska komputerowe w ilości niezbędnej do sprawnego 

przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego do publicznego wglądu, 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Stanowiska komputerowe Wykonawca wyposaży 

w odpowiednie oprogramowanie, które zapewni możliwość wizualizacji i prezentacji na ekranie monitora 

zawartości roboczej bazy danych EGiB oraz raportów podstawowych, w tym także zobrazowań 

lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, jeżeli te były wykorzystywane w modernizacji. 

4. Wykonawca zapewni także na czas wyłożenia urządzenia biurowe typu skaner i drukarka (minimalny 

format A4). 

5. Wykonawca upoważni osoby, które występowały będą w jego imieniu w czynnościach wyłożenia projektu 

operatu opisowo – kartograficznego, w liczbie niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia tych 

czynności. Osoby te muszą wykazywać się biegłą znajomością przepisów prawa na podstawie których 

prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków, a także znajomością danych zgromadzonych 

w zmodernizowanej bazie ewidencyjnej oraz zakresem, rodzajem i źródłami wprowadzanych zmian. 

W toku wyłożenia osoby te muszą wykazać się zaangażowaniem, w celu pełnego i rzeczowego 

wyjaśniania pytań i uwag osób uczestniczących w wyłożeniu. 

6. Uwagi zgłaszane przez strony będą zapisywane w protokole, Wykonawca opracuje zbiorczy protokół 

wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego zgodnie z wzorem nr 6 załączonym do instrukcji G-5. 

7. Wykonawca weźmie czynny udział w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych 

ewidencyjnych wykazanych w projekcie operatu opisowo - kartograficznego. Udział Wykonawcy polega 

na analizie zgłoszonych uwag, przygotowaniu pisemnej informacji dla zgłaszającego uwagi o sposobie 

ich rozpatrzenia oraz sporządzaniu wzmianki o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia 

w protokole. Wykonawca przeprowadzi wywiad terenowy, oględziny i geodezyjne pomiary sytuacyjne 

niezbędne do jednoznacznego rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag oraz sporządzi z wykonanych 

czynności dokumentację. 



 
Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne 

narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” 
 

  str. 55 

Powyższy zapis dotyczy także zarzutów zgłoszonych w trybie Art. 24a ust. 9 PGiK. W takim przypadku 

po stronie Wykonawcy leży przygotowanie dodatkowego materiału dowodowego oraz ewentualnej 

korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w tym  przygotowaniem 

projektu decyzji. 

8. Ewentualne zmiany danych będące wynikiem rozpatrzenia uwag Wykonawca wprowadzi do roboczej 

bazy danych EGiB. 

9. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy PGiK, Wykonawca przygotuje 

zawiadomienia o zmienionych danych ewidencyjnych do właściwego Sądu Rejonowego oraz do organu 

podatkowego (wydruk oraz pliki rtf i pdf). Wraz zawiadomieniami do Sądu Rejonowego przekazane 

zostaną wypisy i/lub dodatkowo wyrysy z EGiB dla wszystkich działek, które mają założone KW, 

a których dane uległy zmianie w ramach modernizacji EGiB. Przekazane zostaną także inne dokumenty 

niezbędne do aktualizacji działu I KW np. wykazy synchronizacyjne. 

8 PRACE DODATKOWE. 

8.1 PORÓWNANIE BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z BAZĄ EWIDENCJI PODATKOWEJ 

NIERUCHOMOŚCI. 

Celem podstawowym prac jest porównanie bazy danych Ewidencji Podatkowej Nieruchomości (EPN) 

z danymi (EGiB) przy pomocy oprogramowania IPE PN dostarczanego przez Ministerstwo Finansów 

(oprogramowanie to jest dostępne pod adresem internetowym http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/platforma-

edukacyjna-ipe-pn) i wygenerowanie odpowiednich raportów o rozbieżnościach. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie przez Wykonawcę innego oprogramowania do tego celu. 

Na prace związane z porównaniem baz danych EPN i EGiB składają się następujące działania: 

1. Pobranie bazy danych Ewidencji Podatkowej Nieruchomości – EPN (eksport w formacie XML zgodnym 

z określonym w Rozporządzeniu MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji 

podatkowej nieruchomości). 

2. Analiza informatyczna bazy danych EPN pod kątem: 

- Stopnia wypełnienia bazy danych informacjami; 

- Stopnia strukturalizacji zapisów w bazie danych; 

- Możliwości wykorzystania informacji zapisanych w bazie danych EPN jako identyfikatorów 

w procesie integracji z danymi pochodzącymi z innych źródeł (numery działek, PESEL, REGON, NIP 

itd.). 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/platforma-edukacyjna-ipe-pn
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/platforma-edukacyjna-ipe-pn
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3. Pobranie bazy danych EGiB (eksport w formacie SWDE z systemu EGiB). 

4. Utworzenie tabeli translacyjnej zawierającej: 

- Id podatnika; 

- Dane podatnika (imię, nazwisko, PESEL, nazwa, REGON, adres itd.); 

- Opodatkowaną powierzchnię; 

- Numer jednostki rejestrowej; 

- Dane dotyczące jednostki rejestrowej; 

- Wykaz identyfikatorów i powierzchni działek przypisanych do danej jednostki rejestrowej; 

- Ocenę stopnia wiarygodności powiązania ID podatnika z numerem jednostki rejestrowej. 

5. Przekazanie Zamawiającemu tabeli translacyjnej w formie raportu (plik xls lub w innym formacie 

uzgodnionym z Zamawiającym), a także innych raportów zawierających stwierdzone rozbieżności, 

których zakres i treść uzgodniony zostanie z Zamawiającym. 

8.2 SKANOWANIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ AKTUALIZACJI EWIDENCJI 

GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ ZAŁADOWANIE TYCH DOKUMENTÓW DO BAZY EGIB. 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą prace związane ze skanowaniem dokumentów stanowiących 

podstawę wprowadzenia zmian do EGiB wraz z załadowaniem tych dokumentów do systemu 

teleinformatycznego do prowadzenia EGiB prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski. 

8.2.1 Informacje o dokumentach podlegających skanowaniu i załadowaniu do bazy EGiB 

Liczba dokumentów podlegających skanowaniu według danych na dzień 05.09.2016 r. wynosi 37 743, 

w tym: 

- umowa (akt notarialny) – 15 666, 

- akt własności ziemi (AWZ) 248, 

- decyzja administracyjna, inna niż AWZ – 8 475, 

- orzeczenie sądu (postanowienie, wyrok) – 3 779, 

- inny dokument (np. zarządzenie, uchwała, zawiadomienie, umowa dzierżawy, wniosek) – 9575. 

Szacunkowa liczba stron dokumentów do zeskanowania wynosi 174 250. Do oszacowania przyjęto 

następujące średnie liczby stron w dokumentach: 
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- umowa (akt notarialny), średnio 6 stron, 

- akt własności ziemi, średnio 2 strony, 

- decyzja administracyjna, inna niż AWZ, średnio 4 strony, 

- orzeczenie sądu (postanowienie, wyrok), średnio 2 strony, 

- inny dokument, średnio 4 strony. 

Do zadań Wykonawcy należy weryfikacja, poprawienie lub uzupełnienie atrybutów opisowych dotyczących 

tych dokumentów, takich jak: 

- rodzaj dokumentu, 

- sygnatura dokumentu, 

- twórca dokumentu, 

- data wystawienia, 

- data wpływu, 

- oznaczenie, 

- opis. 

8.2.2 Organizacja procesu skanowania 

1. Prace związane z archiwizacją dokumentów zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu 

należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania zadania. 

2. Dokumenty do skanowania pobierane będą przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Zamawiającym, 

niepowodujący zakłóceń w bieżącej pracy MODGiK i obsłudze interesantów; liczbę dokumentów 

pobieranych jednorazowo należy uzgodnić z upoważnionymi pracownikami MODGiK; każde pobranie 

i zwrot dokumentów Wykonawca jest zobowiązany kwitować protokołem przekazania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu materiałów podlegających skanowaniu w stanie, w jakim zostały 

udostępnione i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z jego użytkowania. 

4. Zeskanowane dokumenty Wykonawca zapisze w formacie PDF oraz umieści w powstałej w wyniku 

prowadzonych prac strukturze katalogowej. 

5. Wykonawca zarejestruje w systemie teleinformatycznym do prowadzenia EGiB zeskanowane 

dokumenty. 

6. Wykonawca ma obowiązek zeskanować i zwrócić Zamawiającemu każdy zeskanowany dokument 

oraz zapisać go do właściwego katalogu najpóźniej pod koniec następnego dnia roboczego od daty 
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przyjęcia przez Wykonawcę dokumentu do skanowania. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu 

z Zamawiającym czas wykonania powyższych czynności może zostać przedłużony do 3 dni roboczych. 

7. Wykonywanie wszystkich prac związanych ze skanowaniem dokumentów odbywać się będzie 

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Skanowanie dokumentów odbywać się będzie w godzinach pracy MODGiK. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni odpowiedni sprzęt (komputer, skaner, 

nagrywarki i inne), licencjonowane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, 

materiały zapewniające obsługę sprzętu (tonery, nośniki cyfrowe itp.) oraz materiały biurowe niezbędne 

do wykonania prac. 

9. Po zakończeniu każdego etapu prac (ustalonej z Zamawiającym partii zeskanowanych materiałów) 

wykonawca przekaże opracowane skany na dwóch kompletach nośników (płyty DVD) wraz z protokołem 

przekazania zawierającym wykaz zgromadzonych danych. 

8.2.3 Tworzenie i zapis cyfrowych wersji dokumentów. 

1. W celu uzyskania czytelności zgodnej z oryginałem skanowanie należy wykonać z największą 

starannością, z rozdzielczością 200 DPI w odcieniach szarości.  

2. Wszystkie dokumenty, które podlegają skanowaniu i składają się z więcej niż jednej strony powinny być 

zapisane w jednym pliku PDF, tzw. wielostronicowy plik PDF. 

8.3 DOSTOSOWANIE DANYCH RCIWN DO MODELU POJĘCIOWEGO. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona dostosowania danych Rejestru cen i wartości 

nieruchomości prowadzonego zgodnie z modelem pojęciowym zawartym w Rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (załącznik nr 6) do modelu pojęciowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (załącznik nr 4).  

Zakres prac obejmuje m.in.: 

1. Pobranie bazy danych RCiWN. 

2. Analiza bazy pod kątem zgodności z Rozporządzeniem w sprawie EGiB. 

3. Sporządzenie raportu rozbieżności zawierającego wykaz zmian, jakie należy wprowadzić do bazy 

RCiWN. 

4. Uzgodnienie raportu z Zamawiającym. 
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5. Wprowadzenie zmian do bazy danych. 

9 KOMPLETOWANIE OPERATU TECHNICZNEGO – DOKUMENTACJA 

WYNIKOWA. 

Całość dokumentacji powstałej w wyniku modernizacji ewidencji gruntów należy przekazać Zamawiającemu 

w formie cyfrowej. Dokumenty, które nie muszą być sporządzane w formie analogowej np. raporty, 

zestawienia, wykazy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyłącznie w postaci naturalnych dokumentów 

elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę występująca w imieniu 

Wykonawcy prac. Dokumenty sporządzone w formie analogowej przetworzone zostaną do postaci cyfrowej 

poprzez ich skanowanie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia propozycję zawierającą 

podział dokumentacji wynikowej na dokumenty sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej i dokumenty 

sporządzane w formie analogowej. Parametry techniczne skanowania dokumentacji oraz format plików 

wynikowych uzgodnione zostaną z Zamawiającym. 

Operat techniczny zawierający wyniki pomiarów oraz rezultaty przetwarzania danych EGiB w związku 

z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków, określa § 64, 65 i 71 ust. 2 rozporządzenia 

w sprawie standardów. W jej skład wchodzą: 

9.1 DOKUMENTACJA FORMALNO-ORGANIZACYJNĄ. 

1. Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku oraz pliku doc lub rtf, zawierające załączniki w postaci 

raportów z wykonanych analiz między innymi dotyczącej materiałów źródłowych i sposobu ich 

wykorzystania. 

2. Warunki techniczne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji pracy (postać cyfrowa) (OPZ). 

3. Kopie protokołów i raportów kontroli wewnętrznej, kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego oraz 

protokołów odbioru operatu. 

4. Wypełniony Dziennik Robót (postać analogowa i cyfrowa - skan). 

5. Inne protokoły z przeprowadzonych uzgodnień lub wyjaśnień.  

9.2 DOKUMENTACJA BADANIA STANÓW PRAWNYCH. 

1. Raporty z porównania bazy danych EGiB z bazą EKW. 

2. Raport z weryfikacji działek, które mają niejednorodny stan prawny. 

3. Wykaz działek, dla których nie można ustalić ich właścicieli. 
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4. Mapa przeglądowa stanów prawnych nieruchomości. 

5. Wykaz ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości. 

6. Zestawienie zawierające wyniki inwentaryzacji i analizy całej dokumentacji geodezyjno-prawnej, 

znajdującej się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

7. Dokumentacja geodezyjno – prawna sporządzona w celu doprowadzenia działek ewidencyjnych do 

zgodności z definicją działki podaną w §9 Rozporządzenia w sprawie EGiB (mapy do celów prawnych, 

wykazy synchronizacyjne). 

8. Raporty z porównania i uzgodnienia bazy EGiB z rejestrami PESEL oraz REGON. 

9. Wykazy: podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym, osób, jednostek organizacyjnych 

i organów władających gruntami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawców 

gruntów. 

9.3 ROZBIEŻNOŚCI W ZAKRESIE POWIERZCHNI DZIAŁEK. 

1. Zestawienie rozbieżności w zakresie powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy powierzchnia 

ujawnioną w części opisowej ewidencji gruntów, a powierzchnią wynikającą z numerycznego opisu ich 

granic zawierające uwagi dotyczące sposobu wyjaśnienia poszczególnych przypadków. 

2. Wykaz działek ewidencyjnych, dla których nie można usunąć stwierdzonych błędów, rozbieżności i kolizji 

w oparciu o materiały źródłowe PZGiK. 

3. Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych analiz, kopie dokumentów źródłowych, dokumenty 

stanowiące podstawę wyjaśnienia rozbieżności. 

9.4 UŻYTKI I BUDYNKI. 

1. Zestawienie rozbieżności w zakresie oznaczeń i powierzchni użytków gruntowych rozliczanej dla 

poszczególnych działek ewidencyjnych, zawierające uwagi dotyczące sposobu wyjaśnienia 

poszczególnych przypadków. 

2. Zestawienie rozbieżności uzyskanych w ramach porównania danych dotyczących budynków i lokali. 

3. Wykaz kolizji budynków z granicami zawierające uwagi dotyczące sposobu wyjaśnienia poszczególnych 

przypadków. 

4. Zestawienie zawierające wyniki porównania współrzędnych pomierzonych narożników budynków. 
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5. Wykaz przeanalizowanych materiałów źródłowych dotyczących budynków, pozyskanych z organów 

architektoniczno-budowlanych lub od zainteresowanych stron. 

6.  Kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmienionych użytków gruntowych.(wzór 

nr 25 do instrukcji G-5) z adnotacjami w kolumnie „Uwagi” na temat: pozyskania przez Wykonawcę 

informacji o sposobie zagospodarowania i użytkowania gruntów (np. protokoły oględzin, zawiadomienia, 

plany zagospodarowania działek itp.), w postaci pliku xls. 

7. Mapa wywiadu terenowego ze szkicem przeglądowym szkiców pomiaru uzupełniającego użytków 

gruntowych i budynków, a także innych szczegółów sytuacyjnych. 

8. Arkusze danych ewidencyjnych budynków oraz arkusze danych ewidencyjnych lokali. 

9. Zdjęcia budynków oraz sytuacji terenowej, wykonane w trakcie oględzin. 

10. Protokoły oględzin nieruchomości. 

11. Wyniki analizy w zakresie konieczności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

9.5 ROZBIEŻNOŚCI I USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK. 

1. Wykaz działek objętych ustalaniem przebiegu granic działek w trybie §37-39 Rozporządzenia w sprawie 

EGiB. 

2. Zawiadomienia o czynnościach ustalania przebiegu granic działek w trybie §37-39 Rozporządzenia 

w sprawie EGiB i zwrotne potwierdzenia odbioru. 

3. Szkice i protokoły ustalenia przebiegu granic działek. 

4. Wykaz współrzędnych ustalonych punktów granicznych. 

5. Zestawienie punków granicznych, dla których konieczne było ustalenie z uwagi na wymagania zawarte 

w §82 Rozporządzenia w sprawie EGiB. 

6. Raport z przeprowadzonej analizy zgodności przebiegu granic działek ewidencyjnych wykazanym 

w bazie ewidencyjnej z treścią map analogowych. 

7. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wykonany zgodnie z art. 15 

ustawy Prawo wodne, wraz z dokumentacją sporządzoną na potrzeby tego projektu. 

9.6 POMIARY TERENOWE. 

1. Zestawienie szkiców polowych. 
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2. Szkice polowe. 

3. Szkice osnowy pomiarowej. 

4. Raporty zawierające wyniki obserwacji terenowych. 

5. Obliczenia i wykazy współrzędnych. 

6. Zestawienie zawierające wyniki porównania współrzędnych uzyskanych w wyniku pomiaru istniejących 

znaków granicznych oraz innych trwałych elementów zagospodarowania terenu, stanowiących naturalną 

stabilizację punktów granicznych ze współrzędnymi odpowiadających tym znakom punktów granicznych 

(dotyczy również narożników budynków). 

9.7 WYNIKI OPRACOWANIA. 

1. Zbiorcze wykazy zmian danych ewidencyjnych. 

2. Wykaz współrzędnych wszystkich punktów granicznych wraz z atrybutami opisowymi tych punktów 

(w tym oznaczeniem dokumentacji źródłowej). 

3. Dokumentacja niezbędna do aktualizacji ksiąg wieczystych. 

4. Mapy ewidencyjne. 

5. Raporty podstawowe i pomocnicze ewidencji gruntów. 

6. Wynikowy plik wygenerowany z roboczej bazy danych zawierający rezultaty prac zapisany w formacie 

*.gml lub *.giv. 

7. Inne dokumenty geodezyjno-prawne sporządzone na potrzeby wyjaśnienia rozbieżności i wprowadzenia 

zmian w bazie EGiB oraz w księgach wieczystych. 

9.8 WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO – KARTOGRAFICZNEGO. 

1. Tekst zawiadomienia o terminie wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego wraz 

z potwierdzeniem jego publikacji w prasie o zasięgu krajowym. 

2. Kopia ogłoszenia w prasie i na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta o terminie wyłożenia projektu 

operatu opisowo - kartograficznego. 

3. Kopie upoważnień Prezydenta Miasta dla pracownika Urzędu Miasta i pracowników Wykonawcy 

do przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego. 

4. Protokół z wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo - kartograficznego. 

5. Wykaz uwag do treści operatu opisowo – kartograficznego, zgłoszonych przez zainteresowanych 

w trakcie wyłożenia, wraz z adnotacją o sposobie ich rozstrzygnięcia. 
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6.  Inne dokumenty i materiały powstałe w ramach wyłożenia operatu opisowo - kartograficznego. 

10 ZAŁĄCZNIKI. 

1) Wzór zestawienia z przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych bazy danych EGiB; 

2) Wzór zestawienia rozbieżności pomiędzy rejestrem EGiB a KW; 

3) Wzór zestawienia rozbieżności danych opisowych i geometrycznych dotyczących gruntów; 

4) Wzór zestawienia kolizji budynków z granicami działek; 
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Identyfikator zgłoszenia:  Załącznik nr 1 do OPZ 

Miasto: Piotrków Trybunalski 

Obręb: 

ANALIZA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH BAZY DANYCH EGiB 

według stanu na dzień ……………………… 

Lp. 
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działki 

Pow.  
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(Pg) 

Pow.  

ewidencyjna  

(dotychczasowa)  

(Pe) 

Pow. wg  

KW  

(Ph) 

dP1=Pg-Pe dP max 

Pow.  

ostatecznie 

przyjęta do  

ewidencji  

(P) 

Lista operatów 
dotyczących działki 

Opis zmian w wyniku modernizacji Uwagi i/lub załączniki 
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Identyfikator zgłoszenia:  Załącznik nr 2 do OPZ 

Miasto: Piotrków Trybunalski 

Obręb: 

Raport rozbieżności pomiędzy rejestrem EGiB a KW 

według stanu na dzień … 

Lp. 
Nr księgi 

wieczystej 

Nr 
działki 

wg 
EGiB 

Nr działki 
w 

KW 

Pow. 
wg 

EGiB 

Pow. 
w 

KW 
Właściciel wg EGiB Właściciel w KW 

Podstawa wpisu w 
KW 

Propozycja usunięcia 

rozbieżności przez 

Wykonawcę 

Uwagi/stanowisko 

Zamawiającego 

1           

 

 

 

2           

 

 

 

3           
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Identyfikator zgłoszenia:  Załącznik nr 3 do OPZ 

Miasto: Piotrków Trybunalski 

Obręb: 

Raport rozbieżności danych opisowych i geometrycznych dotyczących gruntów 

według stanu na dzień … 

Lp. Nr działki 
Powierzchnia 
cz. opisowa 

Powierzchnia 
cz. graficzna 

Różnica 
powierzchni 

Wyjaśnienie rozbieżności 

1      

2      

3      

4      

5      
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Identyfikator zgłoszenia:  Załącznik nr 4 do OPZ 

Miasto: Piotrków Trybunalski 

Obręb: 

Raport kolizji budynków z granicami działek 

według stanu na dzień … 

Lp. 
Numery 
działek 

Nr ewid. 
budynku 

Funkcja 
budynku 

Nr 
jednostki 

rejestrowej 
gruntów 

Powierzchnia 
budynku na 
działce [m2] 

Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy Adnotacje Zamawiającego 

1        

2        

3        

4        

5        
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