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1. Pojęcia i definicje 

Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do grupy kluczowych pojęć wykorzystywanych w 

niniejszym dokumencie. 

Nazwa  Definicja 

BDOT Baza Danych Obiektów Topograficznych 

 EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków 

EKW Elektroniczne Księgi Wieczyste 

GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu 

GML Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny 
format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i 
sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach 
wykonawczych. 

MAiC Minister Administracji i Cyfryzacji 

ODGiK w Koninie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający w strukturze 
Wydziaóu Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie. 

OPZ Określenie Przedmiotu Zamówienia 

PKOB Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych 

PL-2000 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu 
z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247). 

PRG Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny  

Rozporządzenie w 
sprawie EGiB 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1034 ze zm.). 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

System PZGiK System informatyczny aktualnie wykorzystywany do prowadzenia i zarzadzania 
zasobem PZGiK w Urzędzie Miasta Konina 

Ustawa PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1629, z późn. zm.). 

Wydział Wydział Geodezji i Katastru Urzedu Miejskiego w Koninie 

Wykonawca Podmiot realizujący prace objęte niniejszymi Warunkami Technicznymi. 

Zamówienie Prace objęte niniejszym dokumentem, inaczej zwane Przedsięwzięciem. 
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2. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków Miasta Konina w ramach projektu ,,Wzmacnianie zastosowania 

TIK w Mieście Konin - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie 

elektronicznych usług publicznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2: 

Społeczeństwo informacyjne, poddziałanie 2.1.1: Rozwój elektronicznych usług 

publicznych. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i harmonizacji danych o gruntach 

budynkach i lokalach w systemie GEO-INFO. 

2) Realizacja niniejszego zamówienia została podzielona na następujące części: 

a) Część 1 – Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębów: Czarków, 

Glinka, Gosławice, Grójec, Laskówiec, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, 

Międzylesie, Morzysław, Niesłusz, Pątnów;  

b) Część 2 – Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębów: Chorzeń, 

Nowy Dwór, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków; 

3) Niniejsze warunki techniczne dotyczą części 1 zamówienia. 

4) W dalszej części niniejszego dokumentu przez pojęcie „Zamówienie” rozumie się część 1 

dotyczącą obrębów Czarków, Glinka, Gosławice, Grójec, Laskówiec, Łężyn, 

Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Morzysław, Niesłusz, Pątnów. 

5) Zamówienie podzielone zostało na następujące etapy: 

 Etap 1 - Pomiary, uzupełnienie podstawowych informacji oraz harmonizacja bazy 

EGiB w zakresie niezbędnym do redakcji mapy zasadniczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Etap 2 - Weryfikacja danych bazy EGiB, uzupełnienie pozostałych atrybutów oraz 

przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz z jego wyłożeniem. 

 Etap 3 - Import danych z bazy roboczej do bazy EGiB prowadzonej przez 

Zamawiającego. 

6) Termin realizacji: 

 Etap 1 – 26 lutego 2018 r. 

 Etap 2 – 17 lipca 2018 r. 

 Etap 3 – 15 października 2018 r. 
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3. Kontekst formalno-prawny 

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wykonanej 

pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych wyników prac z obowiązującymi, 

aktualnymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa, w tym w szczególności takimi jak: 

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

ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922), 

3) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2017 poz. 1007 tj., 

ze zm.), 

4) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 tj., ze zm.), 

5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2017 poz. 1073 tj., ze zm.), 

6) Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 tj., ze zm.), 

7) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161 

tj.), 

8) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2015 poz. 1892, ze  zm.), 

9) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1610 tj., ze zm.),  

10) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1222, 

ze zm.), 

11) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147, 

ze zm.), 

12) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 poz. 1464 tj., ze zm.), 

13) Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa  (Dz.U. 2016 poz. 1491, ze zm), 

14) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa  oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1382), 

15) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 tj.), od 01.01.2018 r. – 

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566), 

16) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440, ze zm.), 

17) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz.1068, ze zm.), 

18) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2016 poz. 
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277, ze zm.), 

19) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134, ze zm.), 

20) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 tj., ze zm.), 

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 

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

22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. nr 263 poz. 1572),  

23) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

(Dz.U. 2013 poz. 1183), 

24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. 

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. nr 

45, poz. 454, ze zm.), 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju  (Dz.U. 2012 poz. 199), 

26) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji 

nieruchomości (Dz.U. nr 131, poz. 1092), 

27) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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), 

28) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247), 

29) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg 

krajowych i wojewódzkich (Dz.U. nr 160 poz. 1071)  

30) 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), 

31) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
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Środków Trwałych (KŚT) – ( Dz.U. 2016 poz. 1864),  

32) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.), 

33) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125). 

Poza powyższym zakresem zobowiązań Wykonawca jest zobowiązany: 

 prowadzić z Zamawiającym wspólną politykę informacyjną, której zasady Strony powinny 

dookreślić podczas opracowania przez Wykonawcę Planu Realizacji Zamówienia; 

 opracować protokół końcowy z realizacji zamówienia, w którym opisze wykonane prace 

oraz zidentyfikowane problemy wykonawcze związane z implementacją przepisów prawa 

oraz przyjęte, uzgodnione z Zamawiającym dla nich rozwiązania, dodając do 

przedmiotowego opisu własne wnioski i rekomendacje odnoszące się do tych zagadnień. 
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4. Ogólna charakterystyka obiektu 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wytyczne określone w niniejszym 

dokumencie obejmować będzie: 

1) jednostkę ewidencyjną:  Id  306201_1  nazwa miasto Konin 

2) w jednostce ewidencyjnej:  Id  306201_1  nazwa miasto Konin obręby ewidencyjne: 

a) Id  306201_1.0002  nazwa Czarków 

b) Id  306201_1.0003  nazwa Glinka 

c) Id  306201_1.0004  nazwa Gosławice 

d) Id  306201_1.0005  nazwa Grójec 

e) Id  306201_1.0006  nazwa Laskówiec 

f) Id  306201_1.0007  nazwa Łężyn 

g) Id  306201_1.0008  nazwa Maliniec 

h) Id  306201_1.0009  nazwa Mieczysławów 

i) Id  306201_1.0010  nazwa Międzylesie 

j) Id  306201_1.0011  nazwa Morzysław 

k) Id  306201_1.0012  nazwa Niesłusz 

l) Id  306201_1.0016  nazwa Pątnów 

3) Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera 

tabela nr 1. 

4) Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów 

ewidencyjnych objętych modernizacją oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają 

tabele nr 2 - 4. 
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Tabela 1 Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji: 

 

 

Lp. 

Obręb ewidencyjny Informacje o obrębie ewidencyjnym 
Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie 

ewidencyjnym [ha] 
Grunty 

zmeliorowa-
ne do 

ponownej 
klasyfikacji 

[ha] 

Szacowana liczba działek do 
aktualizacji w zakresie 

Id nazwa 
Pobr. 
w ha 

Ldz LJR 

Szacunkowa liczba budynków użytki rolne: 
tereny 

zurbanizowane            
i zabudowane  

Wp 
oraz  Ws 

inne 
użytki 

gruntowe 
ogółem 

ujawnionych  
w EGiB - dane 

opisowe i 
geometryczne 

ujawnionych  
w EGiB  

bez danych 
geometrycznych 

ogółem 
w tym 

Br 
ogółem 

w tym 
Tk 

użytków 
gruntowych 

gleboznaw- 
czej 

klasyfikacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
306201_1.

0002 
Czarków 259 2863 1817 2223 2223 0 13 1 246 30 0 0 0 133  

2 
306201_1.

0003 
Glinka 194 1348 816 1068 1068 0 33 1 152 0 0 9 0 155  

3 
306201_1.

0004 
Gosławice 1563 2013 644 955 955 0 380 2 281 12 569 333 0 231  

4 
306201_1.

0005 
Grójec 202 501 232 281 281 0 132 5 15 0 23 32 0 49  

5 
306201_1.

0006 
Laskówiec 270 1280 746 846 846 0 174 3 69 1 7 20 0 42  

6 
306201_1.

0007 
Łężyn 185 823 442 588 588 0 89 2 59 4 1 36 0 32  

7 
306201_1.

0008 
Maliniec 1048 563 141 358 358 0 336 0 284 15 30 398 0 66  

8 
306201_1.

0009 
Mieczysławów 368 260 146 130 130 0 277 12 67 9 15 9 0 15  

9 
306201_1.

0010 
Międzylesie 271 828 387 536 536 0 208 6 57 0 0 6 0 38  

10 
306201_1.

0011 
Morzysław 157 693 378 476 476 0 60 2 71 0 5 21 0 22  
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Tabela 2 Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB 

Lp. 

Obręb 
Materiały 
źródłowe 

wykorzystane 
do założenia/ 
odnowienia 

EGiB 

Szacunkowa 
liczba 

punktów 
granicznych 

ogółem 

Szacunkowy odsetek punktów granicznych, 
określonych z błędem średnim: 

[m] 
Mapa ewidencyjna 

Informacje o osnowie 
geodezyjnej 

wykorzystanej do 
założenia EGiB 

Id Nazwa ≤ 0,10 
0,11 -
0,30 

0,31-
0,60 

0,61- 
1,00 

1,01-
3,0 

≥ 3m 
postać 
mapy skala 

układ 
współrzęd 

 

1 
306201_1.

0002 
Czarków 

 
8134 1194 237 1 0 0 6702 

w
ek

to
ro

w
a 

1:
10

00
 

20
06

 

 

2 
306201_1.

0003 
Glinka 

 
4450 3134 36 0 0 0 1284 

 

3 
306201_1.

0004 
Gosławice 

 
6385 5734 14 185 0 0 452 

 

4 
306201_1.

0005 
Grójec 

 
2069 616 341 0 0 0 1112 

 

5 
306201_1.

0006 
Laskówiec 

 
3532 1551 125 0 0 0 1856 

 

6 
306201_1.

0007 
Łężyn 

 2404 2314 60 27 0 0 3  

7 
306201_1.

0008 
Maliniec 

 
2437 1872 1 131 0 0 433 

 

8 
306201_1.

0009 
Mieczysławów 

 
1076 1048 16 0 12 0 0 

 

 

11 
306201_1.

0012 
Niesłusz 309 2358 1394 1864 1864 0 58 0 99 9 12 140 0 22  

12 
306201_1.

0016 
Pątnów 801 820 336 683 683 0 339 4 99 21 329 34 0 67  

Razem 5627 14350 7479 10008 10008 0 2099 38 1499 101 991 1038 0 872  
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9 
306201_1.

0010 
Międzylesie 

 
2474 2471 2 0 1 0 0 
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0011 
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Tabela 3 Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB 

Lp. 
Jednostka  ewidencyjna 

Postać mapy Układ          
współrzędnych 

Skala  
 

Liczba arkuszy 
Szacunkowa 

liczba operatów 
technicznych 

Szacunkowa 
Lbud na MZ Dodatkowe informacje o MZ 

Id nazwa 

1 306201_1 m.Konin wektorowa 2000 1:500 637 9384 9298  

2 306201_1 m.Konin nieelektroniczna lokalny 1:500 71 1144 2293  

 

Tabela 4 Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ 

Nazwa 
systemu/oprogramowania 

Przeznaczenie 
systemu/oprogramow

ania 

System/oprogramowanie  
dostosowany do 

obowiązującego modelu 
danych   

System 
umożliwia 

eksport danych  
w formatach: 

System umożliwia 
import danych  
w formatach: 

System umożliwia 
import danych w 
formacie GML z 

rejestracją historii zmian: 

Uwagi i dodatkowe 
wyjaśnienia  

tak nie tak nie  

Geo-Info 7 Mapa 

Prowadzenie części 

opisowej i 

kartgraficznej 

x - GML GML x -  
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Aktualnie funkcjonujący dla poszczególnych obrębów operat ewidencyjny został założony w 

latach 1966-1967. Mapy ewidencyjne w skalach 1:1000, 1:2000 i 1:5000 powstały głównie 

metodą fotogrametryczną i podlegały uzupełnianiu o pomiary pojedynczych działek.  

W latach 1977-1978, na podstawie zdjęć lotniczych, operatów pomiarowych dotyczących granic 

znajdujących się w zasobie ośrodka i pomiarów uzupełniających opracowane zostały 

autogrametrycznie pierworysy map w skali 1:1000 i odnowiony operat ewidencyjny dla 

obrębów: Chorzeń, Czarków, Glinka, Niesłusz, Morzysław, Osada, Pawłówek, Przydziałki, 

Starówka, Wilków.  

W latach 1992-1996 zmodernizowany został operat ewidencyjnych dla obrębów: 

Wilków (1992), Pawłówek (1992), Przydziałki (1993), Gosławice (1994), Maliniec (1995), 

Pątnów (1996), Łężyn (1995), Mieczysławów (1996), Glinka (1995), Morzysław 1996). 

W latach 2007-2009 operat ewidencyjny całej jednostki ewidencyjnej został uzupełniony o 

ewidencję budynków i lokali. 

W roku 2006 zmodernizowano operat ewidencyjny dla obrębów: Grójec, Laskówiec i Osada, w 

latach 2011-2012 dla obrębu Międzylesie, natomiast w 2014 r. dla obrębu Nowy Dwór. 
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5. Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia 

Przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a. dokonania zgłoszenia prac geodezyjnych oraz pobrania niezbędnych do wykonania 

zamówienia materiałów i danych z PZGiK w Koninie działającego w strukturze Wydziału 

Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, 

b. podjęcia czynności związanych z analizą przekazanych przez Zamawiającego materiałów z 

PZGiK tak, aby wykorzystać wszelkie dostępne i wiarygodne dane, zapewniając zarazem 

ich załadowanie i podłączenie do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego obszaru, 

c. opracowania Planu Realizacji Zamówienia zawierającego uzgodnienia organizacyjne i 

techniczne związane z realizacją zamówienia, w tym Harmonogramu Prac 

uwzględniającego: 

 uwarunkowania i wnioski płynące z analizy przekazanych materiałów PZGiK, 

 określoną etapowość wykonania zamówienia ustaloną z Zamawiającym, dotyczącą 

kolejności prowadzenia prac dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych. 

5.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz ustalenia wstępne z PZGIK 
dotyczące wydania materiałów 

Identyfikator WPO 01.001 

Na podstawie dokonanego zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca pobierze 

niezbędne materiały z PZGiK w Koninie, dla obrębów, o których mowa w Rozdziale 4 – Ogólna 

charakterystyka obiektu. Dane z bazy danych EGiB zostaną wydane Wykonawcy w formacie GML, 

uwzględniającym aktualnie obowiązujący schemat aplikacyjny, o którym mowa w Rozporządzeniu 

EGiB lub w innym uzgodnionym z Wykonawcą formacie danych. 

 

Identyfikator WPO 01.002 

Pobierając materiały z zasobu – bazy danych części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów 

i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką 

ODGiK sporządził kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ części opisowej i kartograficznej. 
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Identyfikator WPO 01.003 

Na etapie zgłoszenia należy ustalić także z ODGiK zasadę i stronę organizacyjną udostępniania 

materiałów wpływających do ODGiK w trakcie prac, a także, w kontekście powyższego, datę 

końcową, na jaką będą aktualne bazy danych objęte niniejszym opracowaniem (ustaleń dokonać 

poprzez wpis w Dzienniku Robót). Data ta będzie także datą na jaką Wykonawca dokona 

ostatecznego sprawdzenia spójności bazy części opisowej i części kartograficznej ewidencji (raporty 

końcowe do operatu). Formę i częstotliwość udostepniania zaktualizowanej bazy danych należy 

uzgodnić z ODGiK. 

 

Identyfikator WPO 01.004  

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić bieżące zmiany danych 

operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie GEO-INFO 7. Należy uzgodnić  z 

ODGiK sposób przekazywania dokumentów będących podstawą do wprowadzenia powyższych 

zmian przez Wykonawcę. Rocznie Wydział Geodezji i Katastru, w obrębach objętych niniejszym 

zamówieniem,  rejestruje około 4.000 zmian. 

 

Identyfikator WPO 01.005  

Wszystkie wydawane przez ODGiK nośniki z bazami danych będą przedmiotem zwrotu przez 

Wykonawcę do Wydziału w operacie technicznym. 

 

Identyfikator WPO 01.006  

Niezależnie ODGiK zobowiązany jest w tej samej dacie sporządzić dodatkową kopię wydanej bazy, 

jako kopię archiwalną, która pozostanie w ODGiK. W przypadku wykorzystywania oryginałów map 

analogowych, Wykonawca na etapie pobierania materiałów ustali z ODGiK  zasady ich udostępnienia 

i cyfryzacji. 
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5.2. Opracowanie Planu Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogramu 
Prac 

Identyfikator WF 02.001 

Na podstawie pobranych materiałów oraz dodatkowych ustaleń z Zamawiającym dotyczących 

Harmonogramu prac i kolejności ich wykonania dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan Realizacji Zamówienia. 

 

Identyfikator WF 02.002  

Opracowany przez Wykonawcę Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z opisem 

przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi oraz  powinien zawierać: 

1) Harmonogram Prac w podziale na etapy, podetapy, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały 

określone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi 

na cel, sposób oraz zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w tym terminy: 

a) minimum 2 dwóch punktów kontrolnych obejmujących przedłożenie do weryfikacji - kontroli 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wyników prac dla Etapu 1 oraz Etapu 2; 

b) niezbędnego współdziałania ze strony Zamawiającego, dotyczącego np. udostępnienia 

pomieszczeń oraz Infrastruktury Technicznej Zamawiającego będącej w jego władaniu; 

c) terminy przekazywania Zamawiającemu raportów z postępu prac, stanowiących podstawę do 

opracowania przez Zamawiającego raportów nt. stanu realizacji Projektu do Instytucji 

Zarządzającej (IZ WRPO), gdzie terminy te muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym 

terminom raportowania i składania przez Zamawiającego wniosków sprawozdawczych / 

wniosków o płatność do IZ WRPO; 

2) opis procedury komunikacji, o ile zapisy opisu przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia 

Wykonawcy są niewystarczające w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień, czy też 

szczegółowo - prowadzenia Dziennika Robót; 

3) doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia i wzajemnych korelacji, 

jak np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiającego, czy też format zasilania danymi 

Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy; 

4) inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objęte opisem przedmiotu zamówienia 

lecz niezbędne, z punktu widzenia Wykonawcy, dla zapewnienia prawidłowej oraz terminowej 

realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji mających wpływ na prawidłową 

realizację zamówienia. 
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Identyfikator WF 02.003  

Plan Realizacji Zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem tego 

dokumentu do procedury odbioru.  

 

Identyfikator WF 02.004  

Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac, stanowi zbiór 

uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu oraz roboczych terminów realizacji zamówienia, 

w tym narzędzie do monitorowania przebiegu i postępu prac. 

 

Identyfikator WF 02.005  

Czynności związane z wykonaniem Planu Realizacji Zamówienia nie wstrzymują Wykonawcy z 

realizacji rzeczowej przedmiotu zamówienia określonego zakresem prac dla Etapu 1 oraz Etapu 2. 

 

Identyfikator WF 02.006  

Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron konieczne 

do prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone przez odpowiednio umocowanych 

przedstawicieli stron wskazanych w umowie: 

a) Kierownika Wydziału Geodezji i Katastru ze strony Zamawiającego;  

b) Kierownika Prac Geodezyjnych ze strony Wykonawcy. 

 

Identyfikator WF 02.007  

Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia nie 

wstrzymuje prac Wykonawcy. 

 

Identyfikator WF 02.008  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Planu Realizacji Zamówienia nie później niż w ciągu 

20 dni roboczych od daty podpisania umowy. Do czasu przedłożenia Zamawiającemu Planu 

Realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podejmować czynności związane z realizacją 

Umowy. 
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6. Źródła danych ewidencyjnych 

1) Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu 

granic działek ewidencyjnych, dla których materiały źródłowe ich założenia są 

niewiarygodne lub nie zawierają danych umożliwiających obliczenie współrzędnych 

punktów granicznych z wymaganą dokładnością będą: 

 wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów 

fotogrametrycznych w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak 

jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie 

położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością; 

 operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz 

czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, 

rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów 

nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w 

nich danych, zgodnie z zasadami określonymi na etapie opracowania opisu 

przedmiotu zamówienia; 

2) Operaty techniczne zawierające materiały źródłowe założenia EGiB będą 

wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako 

materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa 

w § 39 ust. 3 Rozporządzenia EGiB;  

3) Ponadto źródłem danych ewidencyjnych będą dane zawarte w innych ewidencjach i 

rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy 

administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne: 

 KW – księgi wieczyste, zbiory dokumentów oraz akta ksiąg wieczystych – w zakresie 

praw do nieruchomości, 

 PESEL – w zakresie danych o osobach fizycznych, 

 REGON – w zakresie danych o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, nie 

mających osobowości prawnej oraz o osobach fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, 

 PRG – w zakresie granic jednostek administracyjnych: obrębów ewidencyjnych, 

gmin, jednostek ewidencyjnych, powiatów, 

 TERYT – w zakresie identyfikatorów ulic, miejscowości, 
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 PRNG – w zakresie nazw obiektów geograficznych, 

 EMUiA – w zakresie adresów budynków i nazw ulic (dane dostępne publicznie do 

pobrania w formacie GML na stronie Centralnego Repozytorium Informacji 

Publicznej: https://danepubliczne.gov.pl/application/dane-adresowe-gmin lub w 

Urzędzie Miejskim w Koninie), 

 rejestr zgłoszeń budowy budynku, zgłoszeń rozbiórki budynku, oraz zgłoszeń 

dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, prowadzony 

przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, 

 dokumentacja architektoniczno-budowlana, o której mowa w § 71 Rozporządzenia 

EGiB: przechowywana przez Wydział Urbanistyki i Architektury, znajdująca się w 

operacie ewidencji gruntów i budynków (kopie decyzji lub zgłoszeń), lub 

udostępniona przez podmioty ewidencyjne, osoby władające, wspólnoty 

mieszkaniowe, zarządców, administratorów, spółdzielnie mieszkaniowe, 

 wykaz wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali, prowadzony przez Wydział 

Urbanistyki i Architektury, 

 rejestr przekazanych w użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzony przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina w Koninie, 

 rejestry i ewidencje dróg publicznych - w zakresie danych o numerach dróg 

publicznych (Zarząd Dróg Miejskich w Koninie), 

 plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu – w zakresie danych o 

lasach, 

 rejestr zabytków – w zakresie danych o numerze zabytków, 

 rejestry, zbiory danych i informacje o budynkach udostępnione przez 

właścicieli/zarządców tych obiektów, 

 rejestry, zbiory danych i informacje o wodach publicznych, oraz rowach 

udostępnione przez właścicieli/zarządców tych wód/rowów, 

 rejestr użytków ekologicznych, 

 raporty końcowe z porównania i analizy geodezyjno-informatycznej bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina (EGiB) z elektroniczną bazą ksiąg 

wieczystych (EKW), opracowane na zlecenie Miasta Konina w 2015 r. 

4) Źródłem danych ewidencyjnych będą także dane zawarte w dokumentach 

udostępnionych przez zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne. 
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Należy dążyć do pozyskania jak najbardziej wyczerpujących danych bezpośrednio od 

właścicieli, władających, zarządców i administratorów budynków i lokali oraz z oględzin w 

terenie. 

7. Systemy teleinformatyczne wykorzystywane do prowadzenia 

EGiB 

7.1.  Dotychczasowy system 

Numeryczna obiektowa mapa ewidencyjna prowadzona jest obecnie w systemie Geo-Info 7 

Mapa. Granice konturów klasoużytków wprowadzono do bazy metodą skanowania i 

wektoryzacji istniejącej mapy ewidencyjnej. W systemie Geo-Info 7 prowadzona jest zarówno 

część opisowa jak i kartograficza. 

W latach 1991-1993 zmieniono technikę prowadzenia części opisowej operatu ewidencyjnego 

poprzez założenie komputerowej bazy danych w systemie MSEG. Zgodnie z § 61 poprzednio 

obowiązującego Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków, w latach 1997-1998 dostosowano operat ewidencyjnych do wymogów § 25 i § 27 

Rozporządzenia, dokonując równocześnie konwersji bazy z formatu MSEG do systemu EGBIII. 

W roku 2001 przeprowadzono konwersję do systemu EGBIV dostosowując ewidencję do 

wymogów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r., następnie w 2002 r. przekonwertowano bazę 

do systemu EGBV. W 2011 r. przeprowadzono konwersję bazy do systemu Geo-Info Integra, a 

w roku 2017 do systemu Geo-Info 7 Mapa. 

7.2.  System po zmianie 

W chwili obecnej Urząd Miasta realizuje projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście 

Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 

publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Poddziałanie 2.1.1: Rozwój 

elektronicznych usług publicznych. Jednym z zadań projektu będzie pozyskanie nowej 

infrastruktury teleinformatycznej wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem tworzącym 

system do obsługi KoSIT, pzgik, rejestrów i Portalu e-usług  – kompleksowego systemu 

informatycznego do obsługi i prowadzenia zbiorów przestrzennych oraz udostępniania e-usług.  

Centralnym elementem pozyskanego w ramach projektu rozwiązania teleinformatycznego 

będzie System zarządzania KoSIT. Stanowić on będzie narzędzie do przetwarzania informacji 

zawartych w poszczególnych bazach danych i systemach dziedzinowych. Przetwarzane będą 
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przede wszystkim dane zawarte w bazie danych PZGiK oraz inne dane przestrzenne. Ponadto 

Zamawiający dokonał zakupu modułu i.Zasób, systemu GEO-INFO, umożliwiającego 

bezproblemowe udostępnienie danych EGiB z systemu Geo-Info potencjalnemu Wykonawcy 

geodezyjnemu. Dostęp do danych poprzez moduł i.Zasób nastąpi po zgłoszeniu prac 

geodezyjnych. 

8. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 
modernizacji EGiB  

Identyfikator W 01.001 

Przy opracowaniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się 

układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-

EVRF2007-N,  o których mowa w  § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

 

Identyfikator W 01.002  

Wykonawca wykorzystuje udostępnione materiały PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Oceny jakości materiałów 

PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu 

wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z 

Zamawiającym dokumentując ten fakt w Dzienniku Robót. 

 

Identyfikator W 01.003 

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie Dziennika Robót, w którym zawarte zostaną wszelkie 

ustalenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W Dzienniku zamieszczone zostaną również 

wpisy, o których mowa w niniejszym dokumencie – Szczegółowym OPZ. 

 

Identyfikator W 01.004 

Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub 

układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu 

współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów 

granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000. 
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Identyfikator W 01.005 

W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów 

technicznych obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na podstawie 

wyników takich pomiarów Wykonawca dokona po uprzednim wzmocnieniu tej osnowy dodatkowymi 

obserwacjami i ponownym jej wyrównaniu. 

 

Identyfikator W 01.006 

Jeżeli na gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów osnowy pomiarowej, niezbędnych 

do jej zmodernizowania współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie PL-2000, niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej transformacji 

współrzędnych tych punktów obliczonych w układzie 1965 lub w układzie lokalnym. 

 

Identyfikator W 01.007 

W przypadku, gdy obliczenia nie zakończą się pozytywnym rezultatem w odniesieniu do całego 

obszaru opracowania lub jego części, Wykonawca pozyska niezbędne dane, dotyczące punktów 

granicznych oraz konturów budynków, w drodze nowych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. 

 

Identyfikator W 01.008 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w 

powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach 

uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do Harmonogramu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Identyfikator W 01.009 

Zbiory danych EGiB w postaci elektronicznej Zamawiający udostępni Wykonawcy w postaci plików 

danych zapisanych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 1a do 

Rozporządzenia EGiB, lub w innym uzgodnionym przez zainteresowane strony formacie danych. 

 

Identyfikator W 01.010 

Zaleca się aby Wykonawca zastosował, o ile to możliwe, technologię fotogrametryczną jako metodę 

pomiarów sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia. 
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Identyfikator W 01.011 

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie zobrazowań lotniczych lub 

ortofotomapy Wykonawca poprzedzi wyjaśnieniami, udzielonymi zainteresowanym, dotyczącymi tej 

kwestii. Sposób przeprowadzenia tych czynności Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, 

które będzie częścią składową operatu technicznego przekazywanego do ODGiK. 

 

Identyfikator W 01.012 

Na obiektach objętych modernizacją położenie punktów granicznych zostanie określone z wymaganą 

dokładnością (w drodze nowych pomiarów lub przetworzenia istniejących wiarygodnych materiałów 

PZGiK). 

 

Identyfikator W 01.013 

Kryteria oceny jakości geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiarów 

kartometrycznych określone w niniejszym dokumencie stosowane będą przez Zamawiającego na 

etapie odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

Identyfikator W 01.014 

Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy ewidencyjnej, w skalach 1:500 i 1:1000, w 

zakresie pełnej treści mapy ewidencyjnej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Strona 23 z 96 
 

 

 

 

 

 

 

9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia  

9.1.  Przetworzenie niezbędnych materiałów PZGiK do postaci 

elektronicznej 

Identyfikator W 02.001 

Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje operaty geodezyjne oraz dane katastralne (szkice, 

mapy, zarysy), materiały fotogrametryczne, operaty z założenia/odnowienia ewidencji gruntów i 

budynków, operaty z rozgraniczeń lasów państwowych i inne materiały wchodzące w skład pzgik 

niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

Identyfikator W 02.002 

Dla wszystkich operatów geodezyjnych Wykonawca jest zobowiązany określić zasięgi prac 

geodezyjnych oraz zasięgi szkiców związanych z pracami będącymi przedmiotem opisu danej 

dokumentacji. Czynności te należy wykonać poprzez określenie granic obszarów objętych pracami 

geodezyjnymi oraz szkicem. 

 

Identyfikator W 02.003 

Wszystkie zeskanowane materiały muszą być połączone z obiektami Systemu GEO-INFO wraz z 

określeniem dla nich georeferencji i opisem metadanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami  określonymi przez §15 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 

września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.  W tym celu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do bazy ewidencji 

materiału pzgik poprzez aplikację i.Zasób. Dodatkowo wyniki prac Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać na nośnikach DVD-ROM w formie uporządkowanej, zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, przekazanymi przez ODGiK. 
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Identyfikator W 02.004 

Analiza dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem  klasyfikacji oraz definiowania georeferencji 

przez określenie zasięgów prac, szkiców powinna być wykonana przez geodetę posiadającego 

uprawnienia zawodowe w zgodne z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

 

Identyfikator W 02.005 

Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

 zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów, 

 dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych 

materiałów, 

 niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie, 

 nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym 

podmiotom, 

 nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach, 

 niezmieniania struktury oraz treści ww. dokumentów w jakikolwiek sposób. 

 

Identyfikator W 02.006 

Na zakończenie realizacji etapu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat techniczny z 

wykonanej pracy, zawierający min.: 

 Dziennik Robót, 

 sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i 

zastosowanych sposobów ich rozwiązania, 

 raport o stanie ilościowym i jakościowym oraz ewentualnych ubytkach w stanie operatów w 

stosunku do pierwotnie wykazanych, 

 oryginalne nośniki elektroniczne (CD, DVD) z opracowaną bazą danych, 

 inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy wcześniej nie wyszczególnione, 

 wskazane przez Zamawiającego wydruki kontrolne do oceny jakości wykonanej usługi. 
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Identyfikator W 02.007 

Dokumenty należy zeskanować (nie dopuszcza się wykonywania fotografii dokumentów) w taki 

sposób, aby wszelkie dane (miary, opisy) były czytelne (poziom właściwej jakości określi 

Zamawiający). Każda strona musi być zeskanowana do osobnego pliku w formacie PDF. Wymagana 

rozdzielczość dla: 

 dokumentów oraz kopii czarno-białych, nie mniejszej niż 300 dpi, 

 kopii kolorowych, nie mniejszej niż 300-400 dpi. 

 

Identyfikator W 02.008 

Ostateczna rozdzielczość dot. procesu skanowania zostanie ustalona z Wykonawcą, po wykonaniu 

próbnego skanowania dokumentacji. 

 

Identyfikator W 02.009 

Skanowanie kopii kolorowych należy dokonać dla dokumentów stanowiących m.in. szkice graniczne, 

szkice wyniesienia granic, decyzje administracyjne, protokoły graniczne, mapy klasyfikacyjne i mapy 

uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziału nieruchomości w 256 

kolorowej palecie barw. 

 

Identyfikator W 02.010 

Dokumenty, w których informacja przedstawiona kolorem nie ma istotnego znaczenia lub jest 

monochromatyczna (sprawozdanie, wykazy współrzędnych, obliczenia geodezyjne) należy skanować 

w 2 kolorowej palecie barw (monochromatycznie) lub jeżeli skan monochromatyczny nie zapewnia 

odpowiedniej jakości wówczas dokument należy zeskanować w kolorze w 256 kolorowej palecie 

barw. 

 

Identyfikator W 02.011 

Karty uszkodzone (pogięte, porwane itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, który 

nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (podklejenie oryginału, wykonanie kopii itp.). 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania i stosować je po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Identyfikator W 02.012 

W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny 

koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
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Identyfikator W 02.013 

W przypadku braku możliwości rozszycia operatu (np. gdy operat jest zszyty w sposób trwały przez 

introligatora) należy zastosować odpowiednią metodę przetworzenia kart, tak aby zeskanowane 

materiały były czytelne a karty nie uległy zniszczeniu. 

 

Identyfikator W 02.014 

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne skanowanie kart wypłowiałych, mało kontrastowych, z 

ciemnym tłem, sporządzonych jasnym ołówkiem. Podczas skanowania należy zachować czytelność 

archiwizowanych dokumentów nie mniejszą niż na dokumentach źródłowych. W celu uzyskania 

czytelności dopuszczalne jest zwiększenie minimalnej rozdzielczości. 

 

Identyfikator W 02.015 

Do celów odszumiania należy zastosować jak najwydajniejsze metody,aby osiągnąć jak najmniejszy 

rozmiar plików PDF. Wskazane jest używanie metod kompresji sekwencyjnych i progresywnych 

opartych na technikach DCT. 

 

Identyfikator W 02.016 

Przed przystąpieniem do procesu skanowania, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu próbek w formie wydruków różnych rodzajów materiałów o różnorodnej jakości tak, 

aby na tej podstawie, dobrać optymalnie parametry skanowania. Przykładowe wydruki powinny 

dotyczyć poszczególnych rodzajów i jakości przetwarzanych dokumentów (np. mapy klasyfikacyjne, 

szkice wyraźne, szkice wypłowiałe itp.). 

 

Identyfikator W 02.017 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów, w tym w kwestii opisu ich 

metadanymi, należy przeprowadzić niezbędne uzgodnienia z Zamawiającym. Wszelkie ustalenia 

winny zostać zapisane w Dzienniku Robót. 

 

Identyfikator W 02.018 

Wszystkie zeskanowane materiały, w tym dokumenty muszą mieć nadany, kolejny w Systemie GEO-

INFO, identyfikator, który zostanie określony przez Wykonawcę. 
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Identyfikator W 02.019 

Zakres numeracji przekaże Wykonawcy Zamawiający. Sposób numeracji określa § 15 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 05.09.2013r. 

 

Identyfikator W 02.020 

Zapis i przekazanie utworzonych plików musi nastąpić w formie uporządkowanej w podziale na 

odpowiednie katalogi i podkatalogi, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Ostateczna forma katalogowania i ustalania identyfikatorów 

materiałów zasobu zostanie ustalona w formie pisemnej i powinna być zawarta w Planie Realizacji 

Zamówienia. 

 

Identyfikator W 02.021 

Po zeskanowaniu każda strona w pliku opatrzona musi być klauzulą, widoczną zarówno przy 

przeglądaniu na monitorze jak i na wydruku. Klauzula może mieć postać pieczęci albo nadruku. 

 Treść klauzuli została określona w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 

września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Ostateczna forma zostanie ustalona w formie pisemnej na spotkaniu roboczym 

z Zamawiającym. 

 

Identyfikator W 02.022 

Dla dokumentów obejmujących bazy danych: PRG, EGiB, BDOT500, GESUT należy założyć 

obiekty: robota geodezyjna, wypełniając wszystkie atrybuty obiektu, opis plików (zakładka pliki 

rekordu obiektu) należy opisać dla każdego dokumentu z osobna np. szkic z aktualizacji na działkę, 

szkic z inwentaryzacji na działkę, szkic z podziału działki, sprawozdanie techniczne, dziennik 

pomiarowy, wykaz współrzędnych, mapa wywiadu terenowego itd. Dodatkowo należy dla każdego 

dokumentu wybrać jego rodzaj. 

9.2. Pomiary fotogrametryczne  

Identyfikator W 03.001 

Do wykonania pomiarów fotogrametrycznych Wykonawca wykorzysta udostępnioną przez 

Zamawiającego  ortofotomapę i zdjęcia lotnicze wykonane na zlecenie Zamawiajacego w 2017 r. 
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Identyfikator W 03.002 

Zaleca się, aby Wykonawca objął pomiarami fotogrametrycznymi, tj. pomiarami wykonywanymi na 

modelu stereoskopowym utworzonym z przetworzonych zdjęć lotniczych,  budynki z obszaru 

objętego pracami modernizacyjnymi, dla których numeryczne opisy konturów budynków pozyskane 

zostały w wyniku wektoryzacji obrazu rastrowego. Wraz z pomiarem ww. budynków, pomierzone 

zostaną także obiekty trwale związane z budynkami (m.in: taras, weranda, wiatrołap, schody).  

 

Identyfikator W 03.003 

Zaleca się, aby Wykonawca objął pomiarami fotogrametrycznymi budynki z obszaru objętego 

pracami modernizacyjnymi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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. 

 

Identyfikator W 03.004 

Pomiarowi sytuacyjnemu, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie standardów 

technicznych, podlegają wszystkie ogrodzenia trwałe stanowiące granice działek, widoczne znaki 

graniczne oraz ustalone punkty graniczne. 

 

Identyfikator W 03.005 

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne mogą być stosowane przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu zamówienia w zakresie pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, jeżeli 

utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub przekazana przez Zamawiajacego 

ortofotomapa, a także organizacja i technika pomiaru zapewnią określenie położenia tych szczegółów 

względem osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim nie większym niż 0,17 m, przy założeniu 

rozkładu normalnego błędów pomiaru.   

 

Identyfikator W 03.006 

Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych Wykonawca dołączy do operatu technicznego. 
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9.3. Prace modernizacyjne EGiB w zakresie granic 

Identyfikator W 04.001 

Dla wszystkich punktów granicznych Wykonawca wykona analizę atrybutów tych punktów, poprawi 

występujące błędy i uzupełni braki oraz dostosuje je do obecnych regulacji prawnych 

zamieszczonych w rozporządzeniu w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 04.002 

Dla każdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca zweryfikuje 

wartości atrybutów: źródło danych (ZRD), kod rzędu granicy, błąd położenia względem osnowy 

geodezyjnej 1 klasy (BPP) i w razie stwierdzenia nieprawidłowości wyeliminuje je. Wykonawca 

ustali atrybuty zgodnie z pojęciowym modelem danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do 

rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 04.003 

Wykonawca utworzy zbiór punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek 

ewidencyjnych w oparciu o: 

 materiały zgromadzone w PZGiK zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków, cechujących się odpowiednią wiarygodnością i jakością lub doprowadzonych do 

odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz obliczeń ; 

 geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych: terenowych, fotogrametrycznych lub kartometrycznych, 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia 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, wykonanych w ramach niniejszego 

zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SOPZ. 
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Identyfikator W 04.004 

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować położenie granic (jednostki ewidencyjnej, obrębów, 

działek) na podstawie ortofotomapy i dostępnych materiałów PZGiK. Wykonawca ma obowiązek 

uściślić położenie granicy w następujących przypadkach: 

 istnieją rozbieżności w przebiegu granicy w stosunku do zdigitalizowanej mapy i ortofotomapy 

przekraczające wartość 80 cm, 

 przecinania granic działek konturów budynków, 

 przebiegu granicy działki w odległości mniejszej niż 60 cm od budynku, 

 z dokumentacji wynika inny przebieg granic niż wskazany jest na mapie. 

 

Identyfikator W 04.005 

W szczególnych przypadkach, w których weryfikacja granicy jest wątpliwa, dopuszcza się wykonanie 

pomiaru terenowego w celu jej ustalenia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów 

rozporządzenia w sprawie EGiB. Wszelkie zmiany przebiegu granic, zgodnie z przepisami, wymaga 

się udokumentować w protokole przebiegu ustalanych granic. 

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, sporządzanie protokołów z ustalenia 

granic zgodnie z §§ 37-39 wykonują osobiście osoby posiadające uprawnienia zawodowe, o których 

mowa  w art. 43 pkt.2 ustawy PGiK. 

 

Identyfikator W 04.006 

Z czynności ustalenia przebiegu granic przeprowadzonych zgodnie z § 37-39 rozporządzenia w 

sprawie EGiB powstanie dokumentacja, która powinna być skompletowana w taki sposób, aby było 

powiązanie pomiędzy dokumentami takimi jak: protokół ustalenia granic, szkic graniczny, szkic 

przeglądowy szkiców granicznych (z uwzględnieniem zapisów pkt 3), numer zawiadomienia. 

Ponadto, Wykonawca sporządzi wykaz działek ewidencyjnych, dla których przeprowadzono ustalenie 

przebiegu granic działek. 
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Identyfikator W 04.007 

W przypadku rozbieżności pomiędzy pomierzoną granicą obrębu, a granicą wykazaną podczas 

modernizacji sąsiedniego obrębu należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych i mapę 

uzupełniającą dla działek położonych w obu obrębach sąsiednich. 

W przypadku gdy granica obrębu jest również granicą jednostki ewidencyjnej  należy sporządzić: 

1) wykaz zmian danych ewidencyjnych i mapę uzupełniającą dla działek położonych w obrębie 

modernizowanej jednostki,  

2) wykaz zmodyfikowanych danych dotyczących granicy jednostek ewidencyjnych niezbędny dla 

aktualizacji PRG. 

 

Identyfikator W 04.008 

Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze 

decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie 

dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów 

pokrytych wodami od gruntów przyległych, o której mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku 

braku takiej dokumentacji Wykonawca ustali dane dotyczące takich granic na podstawie wyników 

geodezyjnych pomiarów kartometrycznych ortofotomapy lub fotogrametrycznych, o których mowa w 

§ 82a rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 04.009 

W przypadku istnienia w PZGiK różnych wiarygodnych materiałów określających położenie tego 

samego punktu granicznego, należącego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy 

Wykonawca przyjmie materiał, który umożliwi określenie położenia tego punktu z najwyższą 

dokładnością. 

9.4. Prace modernizacyjne EGiB w zakresie działek ewidencyjnych 

Identyfikator W 05.001 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach prac modernizacyjnych dokonać dostosowania 

numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych do § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB oraz 

sporządzi dokumentację do ujawnienia zmian w bazie działek oraz Księgach wieczystych. 
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Identyfikator W 05.002 

Wykonawca w ramach analizy materiałów PZGiK dokona identyfikacji działek, dla których: 

 numeryczny opis granic działek ewidencyjnych jest niezgodny z definicją działki w rozumieniu 

§ 9 rozporządzenia w sprawie EGiB; 

 w bazie EGiB występują kolizje konturów budynków z granicami działek ewidencyjnych 

wchodzących w skład różnych nieruchomości (położenie budynku na dwóch lub więcej 

nieruchomościach); 

 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; 

 występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek ujawnionych w bazie 

EGiB, a przebiegiem wynikającym z danych analitycznych zawartych w dokumentach operatów 

źródłowych, wykraczające poza dokładność kartometryczną map analogowych; 

 średni błąd wyznaczenia punktów granicznych przekracza wartości podane w § 82 ust. 1 

Rozporządzenia w sprawie EGiB; 

 występuje potrzeba ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 82 

rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 05.003 

Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na podstawie współrzędnych punktów 

granicznych, jeżeli spełniają one kryterium dokładności określone w § 61 ust. 1 rozporządzenia w 

sprawie EGiB, dla działek których punkty graniczne nie spełniają kryterium dokładności Wykonawca 

sporządzi raport i przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru celem ustalenia dalszego trybu 

postępowania. 

 

Identyfikator W 05.004 

Przy wykonywaniu obliczeń pól powierzchni działek ewidencyjnych oraz włączaniu wyników tych 

obliczeń do projektu operatu opisowo – kartograficznego Wykonawca stosować będzie zasady 

określone w:  

 § 68 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych,  

 § 62 rozporządzenia w sprawie EGiB. 
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Identyfikator W 05.005 

Po obliczeniu nowych pól powierzchni działek Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru wykaz z porównania nowych pól powierzchni z polami powierzchni 

wykazanymi w dotychczasowym operacie ewidencyjnym z podaniem występujących różnić i 

dopuszczalnych odchyłek. 

 

Identyfikator W 05.006 

Wykonawca dokona uzupełnienia bazy danych EGiB w zakresie działek ewidencyjnych, 

odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów.  

 

Identyfikator W 05.007 

Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, 

budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych w ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów.  

 

Identyfikator W 05.008 

Wykonawca zweryfikuje i uzupełni numerację dróg publicznych z ich zarządcą. Numery dróg 

publicznych wraz z nazwą ulicy, jeśli droga taką funkcję pełni, będą stanowić dane ewidencyjne 

działki.  

9.5.  Prace modernizacyjne EGiB w zakresie budynków i lokali 

Identyfikator W 06.001 

Zakres przedmiotowy danych ewidencyjnych obejmować będzie wszystkie budynki, zgodnie z 

definicją zamieszczoną w rozporządzeniu w sprawie EGiB opartą o PKOB.  

 

Identyfikator W 06.002 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację potrzebną do aktualizacji lub pozyskania 

danych dotyczących budynków i lokali (arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali, arkusze 

spisowe) oraz wydruki zweryfikowanej mapy ewidencyjnej opracowanej przez Wykonawcę.. Ze 

względu na zmianę uregulowań prawnych w zakresie egib obowiązujących po 31 grudnia 2013 r. 

wymaga się pozyskać, dostosować i zaktualizować zgromadzone dane o budynkach i lokalach do 

wymogów wynikających z zapisu § 63 i 63a rozporządzenia w sprawie egib. 
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Identyfikator W 06.003 

Do zadań Wykonawcy należy porównanie danych opisowych zawartych w bazie EGiB z danymi 

geometrycznymi, dotyczącymi budynków. Wykonawca wprowadzi zmiany do roboczej bazy danych 

w oparciu o dane zawarte w materiałach źródłowych. W przypadku braku możliwości aktualizacji 

bazy wyłącznie w oparciu o materiały źródłowe, Wykonawca przeprowadzi czynności związane z 

geodezyjnym pomiarem sytuacyjnym a także wykona obliczenia oraz sporządzi dokumentację 

niezbędną do aktualizacji bazy EGiB. 

 

Identyfikator W 06.004 

Źródłami danych geometrycznych o budynkach (konturach) blokach budynków oraz obiektach trwale 

związanych z budynkami są:  

 dokumentacja zgromadzona w PZGiK; 

 dokumentacja architektoniczno-budowlana; 

 dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych 

pomiarów fotogrametrycznych. 

 

Identyfikator W 06.005 

Źródłami danych dotyczących funkcji budynków są:  

1) dokumentacja architektoniczno-budowlana;  

2) oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości lub władających nimi. 

 

Identyfikator W 06.006 

Pozyskanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej należy do zadań Wykonawcy. 

 

Identyfikator W 06.007 

W ramach geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych należy wykazać stwierdzone przypadki takie jak 

np.: brak budynku, zmiana geometrii budynku, budynki nie ujawniane w EGiB, zmiana funkcji 

budynku, budynki w trakcie budowy, itd. 
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Identyfikator W 06.008 

W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia współrzędnych punktów, 

niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów budynków, oraz obiektów trwale 

związanych z budynkami Wykonawca obliczy te współrzędne na podstawie danych obserwacyjnych 

zawartych w operatach technicznych. 

 

Identyfikator W 06.009 

Na podstawie pozyskanych danych z materiałów PZGiK lub przeprowadzonych geodezyjnych 

pomiarów fotogrametrycznych Wykonawca zaktualizuje i uzupełni istniejące w bazie danych EGiB 

dane dotyczące budynków oraz sporządzi wykazy zmian danych budynkowych, a w przypadku 

nowych budynków sporządzi arkusz danych ewidencyjnych budynków i założy dla nich kartoteki. 

Numery adresowe nowo ujawnianych budynków należy zweryfikować z bazą EMUiA, dołączając do 

operatu potwierdzenie przeprowadzonego uzgodnienia.  

 

Identyfikator W 05.010 

Do wstępnej analizy kompletności danych adresowych w bazie EGiB Wykonawca może wykorzystać 

dane adresowe zawarte w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju (PRG). 

 

Identyfikator W 06.011 

Wykonawca zweryfikuje bazę ewidencyjną, w zakresie występowania w tej bazie budynków, o 

których mowa w § 78 rozporządzenia w sprawie EGiB. W przypadku stwierdzenia występowania 

takich obiektów, zostaną one usunięte z bazy danych EGiB i przeniesione do bazy BDOT500, w 

ramach harmonizacji baz. 

 

Identyfikator W 06.012 

Wykonawca uzupełni istniejące zbiory danych dotyczące budynków odpowiednimi wartościami 

brakujących atrybutów.  

 

Identyfikator W 06.013 

Pozyskane atrybuty opisowe budynków i lokali wyszczególnione zostaną w treści arkuszy danych 

ewidencyjnych budynków oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali. 
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Identyfikator W 06.014 

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. 

 

Identyfikator W 06.015 

Wykonawca zweryfikuje budynki wolnostojące znajdujące się na gruntach zabudowanych i 

zurbanizowanych wykazane w bazie EGiB lub na mapie jako budynki gospodarcze (oznaczenie „g”). 

 

Identyfikator W 06.016 

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. 

 

Identyfikator W 06.017 

Na podstawie dokumentacji źródłowej, 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. 

 

Identyfikator W 06.017 

Wykonawca zweryfikuje spójność topologiczną budynków, obiektów trwale związanych z 

budynkami. W przypadku stwierdzenia błędów wyeliminuje je na podstawie danych zawartych w 

pzgik lub pomiarów sytuacyjnych.  

9.6. Prace modernizacyjne EGiB w zakresie użytków gruntowych 

Identyfikator W 07.001 

Użytki gruntowe Wykonawca zobowiązany jest weryfikować w oparciu o załącznik 6 do 

Rozporządzenia EGiB. 
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Identyfikator W 07.002 

Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest baza danych EGiB 

oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierające informacje o tych konturach, a także 

mapy klasyfikacyjne, mapy glebowo-rolnicze oraz operaty techniczne i decyzje dotyczące zmian w 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

 

Identyfikator W 07.003 

Zakres weryfikacji i aktualizacji użytków gruntowych obejmować będzie: 

1) porównanie użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem 

faktycznym, widocznym na zdjęciach lotniczych bądź ortofotomapie, a w szczególnych 

przypadkach w oparciu o uzupełniający wywiad terenowy, 

2) analizę przebiegu granic użytków gruntowych - przy uwzględnieniu zasad zaliczania gruntów do 

poszczególnych użytków gruntowych określonych w § 67 i § 68 oraz w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia w sprawie EGiB, 

3) uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z planem urządzenia 

lasów oraz z uproszczonym planem urządzenia lasów. 

 

Identyfikator W 07.004 

Wyniki porównania bazy danych EGiB, w zakresie konturów użytków gruntowych, uzupełnionej 

danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, ze stanem faktycznym stwierdzonym na podstawie 

zdjęć lotniczych bądź ortofotomapy, Wykonawca dokumentuje na kopii bazy danych EGiB 

(wygenerowanej warstwie użytków gruntowych) w kolorze czerwonym.  

 

Identyfikator W 07.005 

Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych Wykonawca pozyska w 

drodze geodezyjnych pomiarów kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie  

z uwzględnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej. Kontury użytków muszą 

wypełnić obszar obrębu ewidencyjnego w sposób topologicznie spójny.  

 

Identyfikator W 07.006 

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 pól powierzchni w poszczególnych działkach. 
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Identyfikator W 07.007 

Wykonawca dokona podziału warstwy klasoużytki na użytki gruntowe i klasy bonitacyjne, 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB, z zachowaniem warstwy klasoużytki, w stopniu 

aktualności zgodnym z warstwami użytków gruntowych i klas bonitacyjnych.   W przypadku 

zmiany przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostosować prace do powstałych zmian. 

 

Identyfikator W 07.008 

Aktualizacja oznaczenia użytków gruntowych przeprowadzona zostanie w oparciu o definicje zawarte 

w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie EGiB. Oznaczenia użytków gruntowych i konturów 

klasyfikacyjnych (wartości OFU, OZU, OZK) dostosowane zostaną do wymagań obowiązującego 

rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 07.009 

Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację do aktualizacji bazy EGiB w zakresie użytków w 

oparciu o wykonany pomiar kartometryczny oraz materiały źródłowe znajdujące się w PZGiK, w celu 

doprowadzenia tych danych do zgodności. 

 

Identyfikator W 07.010 

Wykonawca wprowadzi zmiany do roboczej bazy danych w oparciu o sporządzoną dokumentację.  

 

Identyfikator W 07.011 

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. 

 

Identyfikator W 07.012 

Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym zaliczenia 

do gruntów rolnych zabudowanych, gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych i 

związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 
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Identyfikator W 07.013 

Przebieg użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych powinien być zgodny z danymi 

pomiarowymi, a  jeśli takich brak z danymi pozyskanymi poprzez geodezyjny pomiar kartograficzny 

wykonany na skalibrowanym obrazie cyfrowym mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej lub 

pomocniczo mapy glebowo-rolniczej. 

 

Identyfikator W 07.014 

Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych 

geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów 

klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych. 

 

Identyfikator W 07.015 

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. 

Wymaga się aby Wykonawca ustalił, czy budynki gospodarcze użytkowane są jak komórki, 

kotłownie, szopy, garaże, czy też przeznaczone są do produkcji rolniczej. 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 w tej samej 

miejscowości lub oświadczenia właściciela gruntów o posiadaniu takich budynków położonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej. Uwzględnione zostanie ponadto faktyczne 

wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zabudowanych budynkami przeznaczonymi do tej produkcji, a 

w przypadku braku takich zapisów oświadczenie właściciela gruntów o posiadaniu takich budynków 

położonych na innych nieruchomościach. 

 

Identyfikator W 07.016 

Dla rowów stanowiących użytki rolne, oznaczonych w bazie EGiB jako użytek „W”,  należy 

wprowadzić oznaczenie konturu klasyfikacyjnego (nie dotyczy to gruntów pod rowami, będących 

urządzeniami melioracji szczegółowej posiadających odrębne numery działek natomiast dotyczy 

poszerzonych rowów z gruntów przyległych będących własnością rolnika). 
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Identyfikator W 07.017 

Granice użytków gruntowych „Wp” należy ustalać zgodnie z linią brzegową wód, istniejącą lub 

ustaloną w toku postępowania modernizacyjnego. 

 

Identyfikator W 07.018 

Użytek gruntowy „Bp” należy ustalić w oparciu o projekt zagospodarowania terenu, przyjmując 

kryteria tak jak dla terenów mieszkaniowych. 

 

Identyfikator W 07.019 

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. 

 

Identyfikator W 07.020 

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. 

 

Identyfikator W 07.021 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i weryfikacji użytków gruntowych Wykonawca sporządzi dla 

Zamawiającego wykaz działek zakwalifikowanych do przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej. 

 

Identyfikator W 07.022 

Wykonawca uzupełni istniejące zbiory danych dotyczące klasoużytków  odpowiednimi 

wartościami brakujących atrybutów 

9.7. Weryfikacja i aktualizacja EGiB w zakresie stanów prawnych 

Identyfikator W 08.001 

Do wykonania tej części Wykonawca wykorzysta opracowane na zlecenie Miasta Konina w 2015 r. 

raporty końcowe z porównania i analizy geodezyjno-informatycznej bazy danych ewidencji gruntów i 

budynków Miasta Konina (EGiB) z elektroniczną bazą ksiąg wieczystych (EKW). 

 

Identyfikator W 08.002 

Wykonawca sporządzi wykaz działek, dla których nie ustalono numerów ksiąg wieczystych. 
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Identyfikator W 08.003 

Wykorzystanie przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiajacego raportów i analiz, o których 

mowa wyżej nie zwalania Wykonawcy od badania stanu prawnego nieruchomości na podstawie 

dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Urzędzie Miejskim w Koninie oraz w Sądzie Rejonowym w 

Koninie. Dotyczy to nieruchomości objętych księgami wieczystymi jak również nieruchomości, dla 

których nie ustalono nr KW. 

 

Identyfikator W 08.004 

Wykonawca zweryfikuje wszystkie przypadki działek, dla których 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, Wykonawca podejmie 

czynności ustalenia takich podmiotów, a ich wyniki udokumentuje w protokole. Wyniki weryfikacji i 

ustaleń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru w formie wykazu działek 

z komentarzem opisującym osiągnięte rezultaty dla poszczególnych pozycji wykazu. 

 

Identyfikator W 08.005 

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. 

 

Identyfikator W 08.006 

W ramach wykorzystania danych z rejestru PESEL Wykonawca uwzględni przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Identyfikator W 08.007 

Wykonawca przeprowadzi weryfikację zakwalifikowania właścicieli nieruchomości i władających do 

odpowiedniej grupy rejestrowej zgodnie z § 17 rozporządzenia w sparwie EGiB. 
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9.8. Dostosowanie bazy danych EGiB do wymogów ZSIN 

Identyfikator W 09.001 

Na podstawie danych zawartych w źródłowej bazie EGiB prowadzonej przez Zamawiającego 

Wykonawca utworzy roboczą bazę EGiB. Do zadań Wykonawcy należy utworzenie nowych 

obiektów bazy EGiB, doprowadzenie danych zawartych w bazie roboczej do zgodności z modelem 

pojęciowym bazy EGiB z Rozporządzenia w sprawie EGiB, a także dostosowanie obiektów 

zawartych w bazie do zgodności ze standardem wynikającym z tego rozporządzenia.  

 

Identyfikator W 09.002 

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 wymaganą dokładnością, należy pozyskać na podstawie 

geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych i/lub geodezyjnych pomiarów kartometrycznych 

wykonanych na ortofotomapie. Pomiarami zostaną objęte też obiekty trwale związane z tymi 

budynkami zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 09.003 

Wykonawca dokona uzupełnienia istniejących danych EGiB o wartości brakujących atrybutów 

opisanychw schemacie aplikacyjnym UML danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do 

roporządzenia w sprawie egib, niezbednych dla prawidłowej implementacji danych do ZSIN. 

 

Identyfikator W 09.004 

Wykonawca dokona aktualizacji roboczej bazy danych EGiB wynikami modernizacji opisanej w 

niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Identyfikator W 09.005 

Wykonawca dokona eksportu danych EGiB z roboczej bazy danych, zgodnie ze schematem 

aplikacyjnym zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia w sprawie EGiB lub innym 

uzgodnionym formacie, zachowując stany historyczne i identyfikatory IIP obiektów jeżeli istnieją, a 

następnie zasilenia tymi danymi produkcyjnej bazy EGiB. 
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9.9. Opracowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 

Identyfikator W 10.001 

Dokumenty wchodzące w skład operatu opisowo-kartograficznego powinny być skompletowane i 

oprawione w sposób trwały, uniemożliwiający ich dekompletację. 

 

Identyfikator W 10.002 

W skład operatu wchodzą między innymi: protokoły badania ksiąg wieczystych, akty notarialne, 

decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, umowy dzierżawy oraz inne dokumenty z tym 

związane, protokoły przesłuchania stron i świadków w sprawie ustalenia samoistnego posiadacza 

gruntów, mapy i szkice zawierające informacje o stanie nieruchomości. 

 

Identyfikator W 10.003 

Sposób przygotowania operatu określa § 56 ust. 1-2. Szczegółowe uzgodnienie w tym zakresie 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym muszą  być zawarte w Planie Realizacji Zamówienia i / lub 

w Dzienniku Robót. 

 

Identyfikator W 10.004 

Procedura związana z przeprowadzeniem wyłożenia projektu modernizacji prowadzona będzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą prawo geodezyjne i 

kartograficzne (pgik), rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz ustawą 

kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Identyfikator W 10.005 

Czynności te będą prowadzone i nadzorowane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 

posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy pgik. 

 

Identyfikator W 10.006 

W czynnościach tych w zakresie zobowiązań umownych uczestniczyć będą pracownicy Wykonawcy, 

którzy uczestniczyli w pracach związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – 

kartograficznego. 
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Identyfikator W 10.007 

Osoby te będą rozstrzygać o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu 

geodezyjno-kartograficznego. O sposobie rozpatrzenia każdej z uwag poinformuje się zgłaszającego 

oraz sporządzi się notatkę o treści zgłoszonych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole. 

 

Identyfikator W 10.008 

Z czynności wyłożenia operatu Wykonawca sporządzi protokół zgodnie z wymogami § 41 

rozporządzenia oraz protokół zbiorczy. 

 

Identyfikator W 10.009 

Wszelkie zastrzeżenia jak również potwierdzenia stanu ujawnionych danych bez uwag w operacie 

ewidencyjnym składane będą przez osoby zainteresowane oraz upoważnionych do tego 

przedstawicieli podmiotów prawnych. Potwierdzeniem zgodności określonego stanu ujawnionego w 

operacie ewidencyjnym ze stanem prawnym i faktycznym będzie złożenie podpisu przez ww. osoby 

na raportach z rejestru: gruntów, budynków, lokali oraz wykazie z kartoteki budynków oraz kartoteki 

lokali, które stanowić będą treść projektu operatu ewidencyjnego. 

 

Identyfikator W 10.010 

Ewentualne zmiany danych będące wynikiem rozpatrzenia uwag Wykonawca wprowadzi do roboczej 

bazy danych EGiB. 

 

Identyfikator W 10.011 

Po upływie terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy PGiK, Wykonawca przygotuje 

zawiadomienia o zmienionych danych ewidencyjnych do właściwego Sądu Rejonowego w Koninie 

oraz właściwego organu podatkowego (wydruk oraz pliki rtf i pdf). Wraz z 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. 
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9.10.  Zasilenie bazy EGiB 

Identyfikator W 11.001 

Wykonawca utworzy roboczą bazę danych. Do jej utworzenia Wykonawca wykorzysta poddaną 

konwersji bazę danych ewidencji gruntów i budynków, do której dostęp Wykonawca otrzyma po 

zgłoszeniu prac geodezyjnych.  

Atrybuty punktów załamania granic, działek ewidencyjnych, punktów załamania konturów użytków 

gruntowych (klasoużytków), punktów załamania konturów budynków oraz innych obiektów 

związanych z budynkami, budynków, klasoużytków należy wprowadzić do bazy danych EGiB, 

według zasad podanych w zał. 1a do rozporządzenia EGiB, dodatkowo dla każdego obiektu należy 

ujawnić informację dotyczącą oznaczenia operatu technicznego w PZGiK, będącego źródłem danych 

dla tego obiektu, a w przypadku obiektów punktowych należy także ujawnić w bazie danych numer 

pikiety z operatu źródłowego. 

 

Identyfikator W 11.002 

Czynności zaimportowania danych z bazy roboczej do bazy EGiB prowadzonej przez Zamawiającego 

leżą po stronie zobowiązań Wykonawcy i powinny być przedmiotem ustaleń z Zamawiającym 

podczas opracowania Planu Realizacji Zamówienia w zakresie dotyczącym dostępu do Infrastruktury 

Technicznej Zamawiającego, w tym Systemu GEO-INFO. 

 

Identyfikator W 11.003 

Modernizację należy przeprowadzić w sposób, który będzie polegał na modyfikacji istniejących 

obiektów, a w przypadku, gdy obiektów brak w bazie danych – na stworzeniu nowych. 
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Identyfikator W 11.004 

Implementacja danych wynikowych do powiatowej bazy danych EGiB w siedzibie Zamawiającego, 

poprzez import plików dostarczonych przez Wykonawcę, jako eksportów z roboczej bazy danych 

Wykonawcy stanowiącej końcowy rezultat kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków, będzie się odbywać z zachowaniem następujących zasad: 

 podstawą do implementacji danych wynikowych będzie pozytywny wynik kontroli wykonanej 

przez Zamawiającego, 

 wykonanie z wynikiem pozytywnym walidacji zbiorów danych EGiB wygenerowanych z bazy 

roboczej Wykonawcy w formacie GML, utworzonych w wyniku realizacji zamówienia, 

korzystając z aplikacji do walidacji plików XML i GML, udostępnionej przez Zamawiającego 

(aplikacją dostępną na stronie GUGiK), 

 przed implementacją danych EGiB do powiatowej bazy danych Wykonawca uzgodni granice 

jednostki ewidencyjnej i obrębów zawarte w powiatowej bazie danych z danymi zawartymi w 

wynikowej roboczej bazie danych. Wykonawca uzgodni także styk konturów użytków 

gruntowych i konturów klasyfikacyjnych na granicach modernizowanych obrębów. 

 

Identyfikator W 11.005 

Import danych z roboczej bazy danych Wykonawcy do powiatowej bazy danych obejmuje: 

a) zasilenie powiatowej bazy danych EGiB danymi pochodzącymi z roboczej bazy danych 

sporządzonej przez Wykonawcę, uwzględniającej zmiany zaistniałe w okresie od momentu 

wydania bazy do ostatniego pobrania materiałów PZGiK, 

b) kontrolę topologiczną importowanych obiektów. 

Wykonawca przekaże skatalogowane skany dokumentów, map i innych materiałów cyfrowych 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

Identyfikator W 11.006 

Wykonawca utworzy pliki GML z obrębów podlegających modernizacji, dokona walidacji tych 

plików za pomocą aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz przekaże 

raport z walidacji bez błędów krytycznych. 
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10. Procedura odbioru 

Identyfikator W 12.001 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę prac do odbioru, w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

upływem terminu wyznaczonego w Umowie na realizację Etapu 3, przeprowadzona zostanie 

procedura Odbioru Końcowego. Podczas procedury Odbioru Końcowego zostaną  zweryfikowane i 

potwierdzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Identyfikator W 12.002 

Do oceny spełnienia ww. warunku brane będą pod uwagę zobowiązania Wykonawcy określone:            

w SIWZ,  w Planie Realizacji Zamówienia oraz zawarte w Dzienniku Robót,  w tym  w szczególności 

wpisy zaleceń pokontrolnych. 

 

Identyfikator W 12.003 

Z dniem Odbioru Końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania 

zamówienia na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie oraz rękojmi  na okres 24 miesięcy. 

 Sposób realizacji świadczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi określony został w umowie. 

 Zakres ww. świadczeń polega w szczególności na udzielaniu wyjaśnień dotyczących treści 

zatwierdzonego operatu ewidencyjnego, dla którego podstawą do wniesienia zmiany był 

opracowany przez Wykonawcę projekt operatu opisowo - kartograficznego, w załączonej 

dokumentacji dowodowej przedmiotowego operatu.  Wyjaśnienia składane będą na wezwanie 

Zamawiającego ustnie oraz w formie pisemnej w terminach określonych umową. 
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11. Operat techniczny 

Identyfikator W 13.001 

Po przeprowadzeniu procedury odbioru Wykonawca jest zobowiązany przekazać do Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w strukturze Wydziału Geodezji i 

Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie operat techniczny, w którego skład wchodzi: 

 sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich 

wykonawcy, terminach realizacji etapów prac, osiągniętych rezultatach (załącznikiem do 

sprawozdania winna być między innymi: kopia Dziennika Robót oraz inne dokumenty z 

uzgodnień), 

 arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali (forma arkusza zostanie uzgodniona z 

Zamawiajacym), 

 wykaz rozbieżności pomiędzy istniejąca mapą numeryczną, a stanem faktycznym w terenie 

(forma wykazu zostanie uzgodniona z Zamawiającym), 

 dokumentacja z badania stanu prawnego nieruchomości, 

 raporty kontrolne (wszystkie raporty, o których mowa w warunkach technicznych), 

 dokumentacja uzgodnień z właściwym w zakresie kompetencji wydziałem Urzędu Miejskiego w 

Koninie w obszarze numerów porządkowych, nazw ulic, placów, skwerów, alei zaświadczeń o 

prowadzonej działalności rolniczej i gospodarczej – w tym raport z rozbieżności, 

 dokumentacja w zakresie danych projektowo-budowlanej, 

 wykaz elektronicznych numerów ksiąg wieczystych, 

 wykaz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

 dwa egzemplarze dysków twardych zewnętrznych z wyjściem USB 3.0 z zapisaną 

opracowaną bazą danych części opisowej oraz geometrycznej, 

 oryginalne nośniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych i inneymi materiałami wydanymi 

do realizacji zamówienia (pracy geodezyjnej), 

 inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy wcześniej nie wyszczególnione, 

 operat należy skompletować do obrębu. 
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dla Części 2 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
„Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla Miasta Konina”          

w ramach projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - 

Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych 

usług publicznych” 
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1. Pojęcia i definicje 

Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do grupy kluczowych pojęć wykorzystywanych w 

niniejszym dokumencie. 

Nazwa  Definicja 

BDOT Baza Danych Obiektów Topograficznych 

 EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków 

EKW Elektroniczne Księgi Wieczyste 

GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu 

GML Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny 
format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i 
sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach 
wykonawczych. 

MAiC Minister Administracji i Cyfryzacji 

ODGiK w Koninie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający w strukturze 
Wydziaóu Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie. 

OPZ Określenie Przedmiotu Zamówienia 

PKOB Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych 

PL-2000 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu 
z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247). 

PRG Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z 
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny  

Rozporządzenie w 

sprawie EGiB 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1034 ze zm.). 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

System PZGiK System informatyczny aktualnie wykorzystywany do prowadzenia i zarzadzania 
zasobem PZGiK w Urzędzie Miasta Konina 

Ustawa PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1629, z późn. zm.). 

Wydział Wydział Geodezji i Katastru Urzedu Miejskiego w Koninie 

Wykonawca Podmiot realizujący prace objęte niniejszymi Warunkami Technicznymi. 

Zamówienie Prace objęte niniejszym dokumentem, inaczej zwane Przedsięwzięciem. 
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2. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków Miasta Konina w ramach projektu ,,Wzmacnianie zastosowania 

TIK w mieście Konin - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie 

elektronicznych usług publicznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2: 

Społeczeństwo informacyjne, poddziałanie 2.1.1: Rozwój elektronicznych usług 

publicznych. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i harmonizacji danych o gruntach 

budynkach i lokalach w systemie GEO-INFO. 

2) Realizacja niniejszego zamówienia została podzielona na następujące części: 

a. Część 1 – Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębów: Czarków, 

Glinka, Gosławice, Grójec, Laskówiec, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, 

Międzylesie, Morzysław, Niesłusz, Pątnów; . 

b. Część 2 – Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębów: Chorzeń, 

Nowy Dwór, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków; 

3) Niniejsze warunki techniczne dotyczą części 2 zamówienia. 

4) W dalszej części niniejszego dokumentu przez pojęcie „Zamówienie” rozumie się część 2 

dotyczącą obrębów Chorzeń, Nowy Dwór, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, 

Wilków. 

5) Zamówienie podzielone zostało na następujące etapy: 

 Etap 1- Pomiary, uzupełnienie podstawowych informacji oraz harmonizacja bazy 

EGiB w zakresie niezbędnym do redakcji mapy zasadniczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Etap 2- Weryfikacja danych bazy EGiB, uzupełnienie pozostałych atrybutów oraz 

przygotowanie projektu operatu opisowo--kartograficznego wraz z wyłożeniem 

 Etap 3- Import danych z bazy roboczej do bazy EGiB prowadzonej przez 

Zamawiającego 

6) Termin realizacji: 

a. Etap 1 – 26 lutego 2018 r. 

b. Etap 2 – 17 lipca 2018 r. 

c. Etap 2 – 15 października 2018 r. 
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3. Kontekst formalno-prawny 

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wykonanej 

pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych wyników prac z obowiązującymi, 

aktualnymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa, w tym w szczególności takimi jak: 

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

ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922), 

3) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2017 poz. 1007 tj., 

ze zm.), 

4) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 tj., ze zm.), 

5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2017 poz. 1073 tj., ze zm.), 

6) Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 tj., ze zm.), 

7) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161 

tj.), 

8) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2015 poz. 1892, ze  zm.), 

9) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1610 tj., ze zm.),  

10) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1222, 

ze zm.), 

11) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147, 

ze zm.), 

12) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 poz. 1464 tj., ze zm.), 

13) Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa  (Dz.U. 2016 poz. 1491, ze zm), 

14) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa  oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1382), 

15) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 tj.), od 01.01.2018 r. – 

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566), 

16) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440, ze zm.), 

17) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz.1068, ze zm.), 

18) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2016 poz. 
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277, ze zm.), 

19) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134, ze zm.), 

20) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 tj., ze zm.), 

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 

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

22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. nr 263 poz. 1572),  

23) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

(Dz.U. 2013 poz. 1183), 

24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. 

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. nr 

45, poz. 454, ze zm.), 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju  (Dz.U. 2012 poz. 199), 

26) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji 

nieruchomości (Dz.U. nr 131, poz. 1092), 

27) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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), 

28) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247), 

29) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg 

krajowych i wojewódzkich (Dz.U. nr 160 poz. 1071)  

30) 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), 

31) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) – ( Dz.U. 2016 poz. 1864),  
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32) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.), 

33) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125). 

Poza powyższym zakresem zobowiązań Wykonawca jest zobowiązany: 

 prowadzić z Zamawiającym wspólną politykę informacyjną, której zasady Strony powinny 

dookreślić podczas opracowania przez Wykonawcę Planu Realizacji Zamówienia; 

 opracować protokół końcowy z realizacji zamówienia, w którym opisze wykonane prace 

oraz zidentyfikowane problemy wykonawcze związane z implementacją przepisów prawa 

oraz przyjęte, uzgodnione z Zamawiającym dla nich rozwiązania, dodając do 

przedmiotowego opisu własne wnioski i rekomendacje odnoszące się do tych zagadnień. 
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4. Ogólna charakterystyka obiektu 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wytyczne określone w niniejszym 

dokumencie obejmować będzie: 

1) jednostkę ewidencyjną:  Id  306201_1  nazwa miasto Konin 

2) w jednostce ewidencyjnej:  Id  306201_1  nazwa miasto Konin obręby ewidencyjne: 

a) Id  306201_1.0001  nazwa Chorzeń 

b) Id  306201_1.0013  nazwa Nowy Dwór 

c) Id  306201_1.0014  nazwa Osada 

d) Id  306201_1.0015  nazwa Pawłówek 

e) Id  306201_1.0017  nazwa Przydziałki 

f) Id  306201_1.0018  nazwa Starówka 

g) Id  306201_1.0019  nazwa Wilków 

3) Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera 

tabela nr 1. 

4) Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów 

ewidencyjnych objętych modernizacją oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają 

tabele nr 2 - 4. 
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Tabela 5 Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji: 

 

 

 

 

 

Lp. 

Obręb ewidencyjny Informacje o obrębie ewidencyjnym 
Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym 

[ha] 
Grunty 

zmeliorowa-
ne do 

ponownej 
klasyfikacji 

[ha] 

Szacowana liczba działek do 
aktualizacji w zakresie 

Id nazwa 
Pobr. 
w ha 

Ldz LJR 

Szacunkowa liczba budynków użytki rolne: 
tereny 

zurbanizowane            
i zabudowane  

Wp 
oraz  Ws 

inne 
użytki 

gruntowe 
ogółem 

ujawnionych  
w EGiB - dane 

opisowe i 
geometryczne 

ujawnionych  
w EGiB  

bez danych 
geometrycznych 

ogółem 
w tym 

Br 
ogółem 

w tym 
Tk 

użytków 
gruntowych 

gleboznaw- 
czej 

klasyfikacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
306201_1.

0001 
Chorzeń 363 2032 736 984 984 0 155 6 145 32 16 47 0 269  

2 
306201_1.

0013 
Nowy Dwór 470 2506 1320 1370 1370 0 325 7 107 5 14 24 0 51  

3 
306201_1.

0014 
Osada 431 892 276 189 189 0 297 4 39 0 63 32 0 59  

4 
306201_1.

0015 
Pawłówek 250 1533 728 821 821 0 176 4 73 0 0 1 0 121  

5 
306201_1.

0006 
Przydziałki 424 3168 1500 2029 2029 0 152 18 232 0 12 28 0 128  

6 
306201_1.

0018 
Starówka 280 1881 1145 2084 2084 0 92 13 150 0 27 11 0 125  

7 
306201_1.

0019 
Wilków 373 2689 1239 1365 1365 0 262 43 101 0 0 10 0 123  

Razem 2591 14701 6944 8842 8842 0 1459 95 847 37 132 153 0 876  
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Tabela 6 Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB 

Lp. 

Obręb 
Materiały 
źródłowe 

wykorzystane 
do założenia/ 
odnowienia 

EGiB 

Szacunkowa 
liczba 

punktów 
granicznych 

ogółem 

Szacunkowy odsetek punktów granicznych, 
określonych z błędem średnim: 

[m] 
Mapa ewidencyjna 

Informacje o osnowie 
geodezyjnej 

wykorzystanej do 
założenia EGiB 

Id Nazwa ≤ 0,10 
0,11 -
0,30 

0,31-
0,60 

0,61- 
1,00 

1,01-
3,0 

≥ 3m 
postać 
mapy skala 

układ 
współrzęd 

 

1 
306201_1.

0001 
Chorzeń 

 
5439 1597 166 12 0 0 3664 

w
ek

to
ro

w
a 

1:
10

00
 

20
06

 

 

2 
306201_1.

0013 
Nowy Dwór 

 
5890 5890 0 0 0 0 0 

 

3 
306201_1.

0014 
Osada 

 
2475 991 51 4 0 0 2429 

 

4 
306201_1.

0015 
Pawłówek 

 
4314 4172 33 6 0 0 103 

 

5 
306201_1.

0006 
Przydziałki 

 
9204 3458 114 18 0 0 5614 

 

6 
306201_1.

0018 
Starówka 

 
6132 1162 146 1 0 0 4824 

 

7 
306201_1.

0019 
Wilków 

 
6834 6629 26 1 0 0 178 

 

 
Tabela 7 Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB 

Lp. 
Jednostka  ewidencyjna 

Postać mapy Układ          
współrzędnych 

Skala  
 

Liczba arkuszy Liczba 
operatów techn. 

Szacunkowa 
Lbud na MZ Dodatkowe informacje o MZ 

Id nazwa 

1 306201_1 m.Konin wektorowa 2000 1:500 0 5445 5280  

2 306201_1 m.Konin nieelektroniczna lokalny 1:500 326 5984 4421   
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Tabela 8 Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ 

Nazwa 
systemu/oprogramowania 

Przeznaczenie 
systemu/oprogramow

ania 

System/oprogramowanie  
dostosowany do 

obowiązującego modelu 
danych   

System 
umożliwia 

eksport danych  
w formatach: 

System umożliwia 
import danych  
w formatach: 

System umożliwia 
import danych w 
formacie GML z 

rejestracją historii zmian: 

Uwagi i dodatkowe 
wyjaśnienia  

tak nie tak nie  

Geo-Info 7 Mapa 

Prowadzenie części 

opisowej i 

kartgraficznej 

x - GML GML x -  
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Aktualnie funkcjonujący dla poszczególnych obrębów operat ewidencyjny został założony w latach 

1966-1967. Mapy ewidencyjne w skalach 1:1000, 1:2000 i 1:5000 powstały głównie metodą 

fotogrametryczną i podlegały uzupełnianiu o pomiary pojedynczych działek.  

W latach 1977-1978, na podstawie zdjęć lotniczych, operatów pomiarowych dotyczących granic 

znajdujących się w zasobie ośrodka i pomiarów uzupełniających opracowane zostały 

autogrametrycznie pierworysy map w skali 1:1000 i odnowiony operat ewidencyjny dla obrębów: 

Chorzeń, Czarków, Glinka, Niesłusz, Morzysław, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, 

Wilków.  

W latach 1992-1996 zmodernizowany został operat ewidencyjnych dla obrębów: 

Wilków (1992), Pawłówek (1992), Przydziałki (1993), Gosławice (1994), Maliniec (1995), Pątnów 

(1996), Łężyn (1995), Mieczysławów (1996), Glinka (1995), Morzysław 1996). 

W latach 2007-2009 operat ewidencyjny całej jednostki ewidencyjnej został uzupełniony o 

ewidencję budynków i lokali. 

W roku 2006 zmodernizowano operat ewidencyjny dla obrębów: Grójec, Laskówiec i Osada, w 

latach 2011-2012 dla obrębu Międzylesie, natomiast w 2014 r. dla obrębu Nowy Dwór. 
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5. Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia 

Przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a. dokonania zgłoszenia prac geodezyjnych oraz pobrania niezbędnych do wykonania 

zamówienia materiałów i danych z PZGiK w Koninie działającego w strukturze Wydziału 

Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, 

b. podjęcia czynności związanych z analizą przekazanych przez Zamawiającego materiałów z 

PZGiK tak, aby wykorzystać wszelkie dostępne i wiarygodne dane, zapewniając zarazem ich 

załadowanie i podłączenie do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego obszaru, 

c. opracowania Planu Realizacji Zamówienia zawierającego uzgodnienia organizacyjne i 

techniczne związane z realizacją zamówienia, w tym Harmonogramu Prac uwzględniającego: 

 uwarunkowania i wnioski płynące z analizy przekazanych materiałów PZGiK, 

 określoną etapowość wykonania zamówienia ustaloną z Zamawiającym, dotyczącą 

kolejności prowadzenia prac dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych. 

5.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz ustalenia wstępne z PZGIK 
dotyczące wydania materiałów 

Identyfikator WPO 01.002 

Na podstawie dokonanego zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca pobierze 

niezbędne materiały z PZGiK w Koninie, dla obrębów, o których mowa w Rozdziale 4 – Ogólna 

charakterystyka obiektu. Dane z bazy danych EGiB zostaną wydane Wykonawcy w formacie GML, 

uwzględniającym aktualnie obowiązujący schemat aplikacyjny, o którym mowa w Rozporządzeniu 

EGiB lub w innym uzgodnionym z Wykonawcą formacie danych. 

 

Identyfikator WPO 01.002 

Pobierając materiały z zasobu – bazy danych części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów 

i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką 

ODGiK sporządził kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ części opisowej i kartograficznej. 
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Identyfikator WPO 01.003 

Na etapie zgłoszenia należy ustalić także z ODGiK zasadę i stronę organizacyjną udostępniania 

materiałów wpływających do ODGiK w trakcie prac, a także -  w kontekście powyższego - datę 

końcową, na jaką będą aktualne bazy danych objęte niniejszym opracowaniem (ustaleń dokonać 

poprzez wpis w Dzienniku Robót). Data ta będzie także datą na jaką Wykonawca dokona 

ostatecznego sprawdzenia spójności bazy części opisowej i części kartograficznej ewidencji (raporty 

końcowe do operatu). Forme i częstotliwość udostępnianaia  należy uzgodnić z ODGiK na etapie 

zgłaszania prac 

 

Identyfikator WPO 01.004  

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić bieżące zmiany danych 

operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie GEO-INFO 7. Należy uzgodnić  z 

ODGiK sposób przekazywania dokumentów będących podstawą do wprowadzenia powyższych 

zmian przez Wykonawcę. Rocznie Wydział Geodezji i Katastru, w obrębach objętych niniejszym 

zamówieniem,  rejestruje około 1.500 zmian. 

 

Identyfikator WPO 01.005  

Wszystkie wydawane przez ODGiK nośniki z bazami danych będą przedmiotem zwrotu przez 

Wykonawcę do Wydziału w operacie technicznym. 

 

Identyfikator WPO 01.006  

Niezależnie ODGiK zobowiązany jest w tej samej dacie sporządzić dodatkową kopię wydanej bazy, 

jako kopię archiwalną, która pozostanie w ODGiK. W przypadku wykorzystywania oryginałów map 

analogowych, Wykonawca na etapie pobierania materiałów ustali z ODGiK  zasady ich udostępnienia 

i cyfryzacji. 
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5.2. Opracowanie Planu Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogramu 
Prac 

Identyfikator WF 02.001 

Na podstawie pobranych materiałów oraz dodatkowych ustaleń z Zamawiającym dotyczących 

Harmonogramu prac i kolejności ich wykonania dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan Realizacji Zamówienia. 

 

Identyfikator WF 02.002  

Opracowany przez Wykonawcę Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz  powinien zawierać: 

1) Harmonogram Prac w podziale na etapy, podetapy, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały 

określone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi 

na cel, sposób oraz zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w tym terminy: 

a) minimum 2 dwóch punktów kontrolnych obejmujących przedłożenie do weryfikacji - kontroli 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wyników prac dla Etapu 1 oraz Etapu 2; 

b) niezbędnego współdziałania ze strony Zamawiającego, dotyczącego np. udostępnienia 

pomieszczeń oraz Infrastruktury Technicznej Zamawiającego będącej w jego władaniu; 

c) terminy przekazywania Zamawiającemu raportów z postępu prac, stanowiących podstawę do 

opracowania przez Zamawiającego raportów nt. stanu realizacji Projektu do Instytucji 

Zarządzającej (IZ WRPO), gdzie terminy te muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym 

terminom raportowania i składania przez Zamawiającego wniosków sprawozdawczych / 

wniosków o płatność do IZ WRPO; 

2) opis procedury komunikacji, o ile zapisy opisu przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia 

Wykonawcy są niewystarczające w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień, czy też 

szczegółowo - prowadzenia Dziennika Robót; 

3) doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia i wzajemnych korelacji, 

jak np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiającego, czy też format zasilania danymi 

Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy; 

4) inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objęte opisem przedmiotu zamówienia 

lecz niezbędne, z punktu widzenia Wykonawcy, dla zapewnienia prawidłowej oraz terminowej 

realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji mających wpływ na prawidłową 

realizację zamówienia. 
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Identyfikator WF 02.003  

Plan Realizacji Zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem tego 

dokumentu do procedury odbioru.  

 

Identyfikator WF 02.004  

Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac, stanowi zbiór 

uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu oraz roboczych terminów realizacji zamówienia, 

w tym narzędzie do monitorowania przebiegu i postępu prac. 

 

Identyfikator WF 02.005  

Czynności związane z wykonaniem Planu Realizacji Zamówienia nie wstrzymują Wykonawcy z 

realizacji rzeczowej przedmiotu zamówienia określonego zakresem prac dla Etapu 1, Etapu 2 i Etapu  

 

Identyfikator WF 02.006  

Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron konieczne 

do prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone przez odpowiednio umocowanych 

przedstawicieli stron wskazanych w umowie: 

c) Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego;  

d) Kierownika Prac Geodezyjnych ze strony Wykonawcy. 

 

Identyfikator WF 02.007  

Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia nie 

wstrzymuje prac Wykonawcy. 

 

Identyfikator WF 02.008  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Planu Realizacji Zamówienia nie później niż w ciągu 

20 dni roboczych od daty podpisania umowy. Do czasu przedłożenia Zamawiającemu Planu 

Realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podejmować czynności związane z realizacją 

Umowy. 
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6. Źródła danych ewidencyjnych 

1) Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu 

granic działek ewidencyjnych, dla których materiały źródłowe ich założenia są 

niewiarygodne lub nie zawierają danych umożliwiających obliczenie współrzędnych 

punktów granicznych z wymaganą dokładnością będą: 

 wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów 

fotogrametrycznych w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak 

jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie 

położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością; 

 operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności 

cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń 

nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, 

wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych, zgodnie 

z zasadami określonymi na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia; 

2) Operaty techniczne zawierające materiały źródłowe założenia EGiB będą 

wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako 

materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w 

§ 39 ust. 3 Rozporządzenia EGiB;  

3) Ponadto źródłem danych ewidencyjnych będą dane zawarte w innych ewidencjach i 

rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy 

administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne: 

 KW – księgi wieczyste, zbiory dokumentów oraz akta ksiąg wieczystych – w zakresie 

praw do nieruchomości, 

 PESEL – w zakresie danych o osobach fizycznych, 

 REGON – w zakresie danych o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, nie 

mających osobowości prawnej oraz o osobach fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, 

 PRG – w zakresie granic jednostek administracyjnych: obrębów ewidencyjnych, gmin, 

jednostek ewidencyjnych, powiatów, 

 TERYT – w zakresie identyfikatorów ulic, miejscowości, 

 PRNG – w zakresie nazw obiektów geograficznych, 
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 EMUiA – w zakresie adresów budynków i nazw ulic (dane dostępne publicznie do 

pobrania w formacie GML na stronie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej: 

https://danepubliczne.gov.pl/application/dane-adresowe-gmin lub w Urzędzie Miejskim 

w Koninie), 

 rejestr zgłoszeń budowy budynku, zgłoszeń rozbiórki budynku, oraz zgłoszeń 

dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, prowadzony przez 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, 

 dokumentacja architektoniczno-budowlana, o której mowa w § 71 Rozporządzenia 

EGiB: przechowywana przez Wydział Urbanistyki i Architektury, znajdująca się w 

operacie ewidencji gruntów i budynków (kopie decyzji lub zgłoszeń), lub udostępniona 

przez podmioty ewidencyjne, osoby władające, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców, 

administratorów, spółdzielnie mieszkaniowe, 

 wykaz wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali, prowadzony przez Wydział 

Urbanistyki i Architektury, 

 rejestr przekazanych w użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzony przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina w Koninie, 

 rejestry i ewidencje dróg publicznych - w zakresie danych o numerach dróg publicznych 

(Zarząd Dróg Miejskich w Koninie), 

 plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu – w zakresie danych o lasach, 

 rejestr zabytków – w zakresie danych o numerze zabytków, 

 rejestry, zbiory danych i informacje o budynkach udostępnione przez 

właścicieli/zarządców tych obiektów, 

 rejestry, zbiory danych i informacje o wodach publicznych, oraz rowach udostępnione 

przez właścicieli/zarządców tych wód/rowów, 

 rejestr użytków ekologicznych, 

 raporty końcowe z porównania i analizy geodezyjno-informatycznej bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina (EGiB) z elektroniczną bazą ksiąg 

wieczystych (EKW), opracowane na zlecenie Miasta Konina w 2015 r. 

4) Źródłem danych ewidencyjnych będą także dane zawarte w dokumentach udostępnionych 

przez zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne. 

Należy dążyć do pozyskania jak najbardziej wyczerpujących danych bezpośrednio od właścicieli, 

władających, zarządców i administratorów budynków i lokali oraz z oględzin w terenie. 
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7. Systemy teleinformatyczne wykorzystywane do prowadzenia EGiB 

7.1.  Dotychczasowy system 

Numeryczna obiektowa mapa ewidencyjna prowadzona jest obecnie w systemie Geo-Info 7 Mapa. 

Granice konturów klasoużytków wprowadzono do bazy metodą skanowania i wektoryzacji 

istniejącej mapy ewidencyjnej. W systemie Geo-Info 7 prowadzona jest zarówno część opisowa jak 

i kartograficza. 

W latach 1991-1993 zmieniono technikę prowadzenia części opisowej operatu ewidencyjnego 

poprzez założenie komputerowej bazy danych w systemie MSEG. Zgodnie z § 61 poprzednio 

obowiązującego Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków, w latach 1997-1998 dostosowano operat ewidencyjnych do wymogów § 25 i § 27 

Rozporządzenia, dokonując równocześnie konwersji bazy z formatu MSEG do systemu EGBIII. W 

roku 2001 przeprowadzono konwersję do systemu EGBIV dostosowując ewidencję do wymogów 

rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r., następnie w 2002 r. przekonwertowano bazę do systemu 

EGBV. W 2011 r. przeprowadzono konwersję bazy do systemu Geo-Info Integra, a w roku 2017 do 

systemu Geo-Info 7 Mapa. 

7.2.  System po zmianie 

W chwili obecnej Urząd Miasta realizuje projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście 

Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 

publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Poddziałanie 2.1.1: Rozwój elektronicznych usług 

publicznych. Jednym z zadań projektu będzie pozyskanie nowej infrastruktury teleinformatycznej 

wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem tworzącym system do obsługi KoSIT, pzgik, rejestrów 

i Portalu e-usług  – kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia zbiorów 

przestrzennych oraz udostępniania e-usług.  

Centralnym elementem pozyskanego w ramach projektu rozwiązania teleinformatycznego będzie 

System zarządzania KoSIT. Stanowić on będzie narzędzie do przetwarzania informacji zawartych w 

poszczególnych bazach danych i systemach dziedzinowych. Przetwarzane będą przede wszystkim 

dane zawarte w bazie danych PZGiK oraz inne dane przestrzenne. Ponadto Zamawiający dokonał 

zakupu modułu i.Zasób, systemu GEO-INFO, umożliwiającego bezproblemowe udostępnienie 

danych EGiB z systemu Geo-Info potencjalnemu Wykonawcy geodezyjnemu. Dostęp do danych 

poprzez moduł i.Zasób nastąpi po zgłoszeniu prac geodezyjnych. 
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8. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 
modernizacji EGiB  

Identyfikator W 01.001 

Przy opracowaniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się 

układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-

EVRF2007-N,  o których mowa w  § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

 

Identyfikator W 01.002  

Wykonawca wykorzystuje udostępnione materiały PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Oceny jakości materiałów 

PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu 

wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z 

Zamawiającym dokumentując ten fakt w Dzienniku Robót. 

 

Identyfikator W 01.003 

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie Dziennika Robót, w którym zawarte zostaną wszelkie 

ustalenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W Dzienniku zamieszczone zostaną również 

wpisy, o których mowa w niniejszym dokumencie – Szczegółowym OPZ. 

 

Identyfikator W 01.004 

Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub 

układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu 

współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów 

granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000. 

 

Identyfikator W 01.005 

W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów 

technicznych obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na podstawie 

wyników takich pomiarów Wykonawca dokona po uprzednim wzmocnieniu tej osnowy dodatkowymi 

obserwacjami i ponownym jej wyrównaniu. 
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Identyfikator W 01.006 

Jeżeli na gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów osnowy pomiarowej, niezbędnych 

do jej zmodernizowania współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie PL-2000, niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej transformacji 

współrzędnych tych punktów obliczonych w układzie 1965 lub w układzie lokalnym. 

 

Identyfikator W 01.007 

W przypadku, gdy obliczenia nie zakończą się pozytywnym rezultatem w odniesieniu do całego 

obszaru opracowania lub jego części, Wykonawca pozyska niezbędne dane, dotyczące punktów 

granicznych oraz konturów budynków, w drodze nowych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. 

 

Identyfikator W 01.008 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w 

powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach 

uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do Harmonogramu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Identyfikator W 01.009 

Zbiory danych EGiB w postaci elektronicznej Zamawiający udostępni Wykonawcy w postaci plików 

danych zapisanych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 1a do 

Rozporządzenia EGiB, lub w innym uzgodnionym przez zainteresowane strony formacie danych. 

 

Identyfikator W 01.010 

Zaleca się aby Wykonawca zastosował, o ile to możliwe, technologię fotogrametryczną jako metodę 

pomiarów sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Identyfikator W 01.011 

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie zobrazowań lotniczych lub 

ortofotomapy Wykonawca poprzedzi wyjaśnieniami, udzielonymi zainteresowanym, dotyczącymi tej 

kwestii. Sposób przeprowadzenia tych czynności Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, 

które będzie częścią składową operatu technicznego przekazywanego do ODGiK. 
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Identyfikator W1 01.012 

Na obiektach objętych modernizacją położenie punktów granicznych zostanie określone z wymaganą 

dokładnością (w drodze nowych pomiarów lub przetworzenia istniejących wiarygodnych materiałów 

PZGiK). 

 

Identyfikator W 01.013 

Kryteria oceny jakości geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiarów 

kartometrycznych określone w niniejszym dokumencie stosowane będą przez Zamawiającego na 

etapie odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

Identyfikator W 01.014 

Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy ewidencyjnej, w skalach 1:500 i 1:1000, w 

zakresie pełnej treści mapy ewidencyjnej.   
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9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia  

9.1.  Przetworzenie niezbędnych materiałów PZGiK do postaci elektronicznej 

Identyfikator W 02.001 

W przypadku gdy podczas analizy materiałów PZGiK wykryte zostaną materiały niescyfryzowane, 

do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przetworzenie tych materiałów do postaci elektronicznej 

i załadowanie ich do systemu Zamawiającego. Szacuje się, że takich materiałów jest: format A3 

około 110 arkuszy; format A4 około 400 arkuszy. 

 

Identyfikator W 02.002 

Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje operaty geodezyjne oraz dane katastralne (szkice, 

mapy, zarysy), materiały fotogrametryczne, operaty z założenia/odnowienia ewidencji gruntów i 

budynków, operaty z rozgraniczeń lasów państwowych i inne materiały wchodzące w skład pzgik 

niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

Identyfikator W 02.003 

Dla wszystkich operatów geodezyjnych Wykonawca jest zobowiązany określić zasięgi prac 

geodezyjnych oraz zasięgi szkiców związanych z pracami będącymi przedmiotem opisu danej 

dokumentacji. Czynności te należy wykonać poprzez określenie granic obszarów objętych pracami 

geodezyjnymi oraz szkicem. 

 

Identyfikator W 02.004 

Wszystkie zeskanowane materiały muszą być połączone z obiektami Systemu GEO-INFO wraz z 

określeniem dla nich georeferencji i opisem metadanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami  określonymi przez §15 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 

września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.  W tym celu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do bazy ewidencji 

materiału pzgik poprzez aplikację i.Zasób. Dodatkowo wyniki prac Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać na nośnikach DVD-ROM w formie uporządkowanej, zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, przekazanymi przez ODGiK. 
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Identyfikator W 02.005 

Analiza dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem  klasyfikacji oraz definiowania georeferencji 

przez określenie zasięgów prac, szkiców powinna być wykonana przez geodetę posiadającego 

uprawnienia zawodowe w zgodne z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

 

Identyfikator W 02.006 

Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

 zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów, 

 dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych 

materiałów, 

 niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w 

umowie, 

 nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym 

podmiotom, 

 nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach, 

 niezmieniania struktury oraz treści ww. dokumentów w jakikolwiek sposób. 

 

Identyfikator W 02.007 

Na zakończenie realizacji etapu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat techniczny z 

wykonanej pracy, zawierający min.: 

 Dziennik Robót, 

 sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i 

zastosowanych sposobów ich rozwiązania, 

 raport o stanie ilościowym i jakościowym oraz ewentualnych ubytkach w stanie operatów w 

stosunku do pierwotnie wykazanych, 

 oryginalne nośniki elektroniczne (CD, DVD) z opracowaną bazą danych, 

 inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy wcześniej nie wyszczególnione, 

 wskazane przez Zamawiającego wydruki kontrolne do oceny jakości wykonanej usługi. 
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Identyfikator W 02.008 

Dokumenty należy zeskanować (nie dopuszcza się wykonywania fotografii dokumentów) w taki 

sposób, aby wszelkie dane (miary, opisy) były czytelne (poziom właściwej jakości określi 

Zamawiający). Każda strona musi być zeskanowana do osobnego pliku w formacie PDF. Wymagana 

rozdzielczość dla: 

 dokumentów oraz kopii czarno-białych, nie mniejszej niż 300 dpi, 

 kopii kolorowych, nie mniejszej niż 300-400 dpi. 

 

Identyfikator W 02.009 

Ostateczna rozdzielczość dot. procesu skanowania zostanie ustalona z Wykonawcą, po wykonaniu 

próbnego skanowania dokumentacji. 

 

Identyfikator W 02.010 

Skanowanie kopii kolorowych należy dokonać dla dokumentów stanowiących m.in. szkice graniczne, 

szkice wyniesienia granic, decyzje administracyjne, protokoły graniczne, mapy klasyfikacyjne i mapy 

uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziału nieruchomości w 256 

kolorowej palecie barw. 

 

Identyfikator W 02.011 

Dokumenty, w których informacja przedstawiona kolorem nie ma istotnego znaczenia lub jest 

monochromatyczna (sprawozdanie, wykazy współrzędnych, obliczenia geodezyjne) należy skanować 

w 2 kolorowej palecie barw (monochromatycznie) lub jeżeli skan monochromatyczny nie zapewnia 

odpowiedniej jakości wówczas dokument należy zeskanować w kolorze w 256 kolorowej palecie 

barw. 

 

Identyfikator W 02.012 

Karty uszkodzone (pogięte, porwane itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, który 

nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (podklejenie oryginału, wykonanie kopii itp.). 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania i stosować je po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Identyfikator W 02.013 

W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny 

koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
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Identyfikator W 02.014 

W przypadku braku możliwości rozszycia operatu (np. gdy operat jest zszyty w sposób trwały przez 

introligatora) należy zastosować odpowiednią metodę przetworzenia kart, tak aby zeskanowane 

materiały były czytelne a karty nie uległy zniszczeniu. 

 

Identyfikator W 02.015 

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne skanowanie kart wypłowiałych, mało kontrastowych, z 

ciemnym tłem, sporządzonych jasnym ołówkiem. Podczas skanowania należy zachować czytelność 

archiwizowanych dokumentów nie mniejszą niż na dokumentach źródłowych. W celu uzyskania 

czytelności dopuszczalne jest zwiększenie minimalnej rozdzielczości. 

 

Identyfikator W 02.016 

Do celów odszumiania należy zastosować jak najwydajniejsze metody,aby osiągnąć jak najmniejszy 

rozmiar plików PDF. Wskazane jest używanie metod kompresji sekwencyjnych i progresywnych 

opartych na technikach DCT. 

 

Identyfikator W 02.017 

Przed przystąpieniem do procesu skanowania, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu próbek w formie wydruków różnych rodzajów materiałów o różnorodnej jakości tak, 

aby na tej podstawie, dobrać optymalnie parametry skanowania. Przykładowe wydruki powinny 

dotyczyć poszczególnych rodzajów i jakości przetwarzanych dokumentów (np. mapy klasyfikacyjne, 

szkice wyraźne, szkice wypłowiałe itp.). 

 

Identyfikator W 02.018 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów, w tym w kwestii opisu ich 

metadanymi, należy przeprowadzić niezbędne uzgodnienia z Zamawiającym. Wszelkie ustalenia 

winny zostać zapisane w Dzienniku Robót. 

 

Identyfikator W 02.019 

Wszystkie zeskanowane materiały, w tym dokumenty muszą mieć nadany, kolejny w Systemie GEO-

INFO, identyfikator, który zostanie określony przez Wykonawcę. 
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Identyfikator W 02.020 

Zakres numeracji przekaże Wykonawcy Zamawiający. Sposób numeracji określa §15 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 05.09.2013r. 

 

Identyfikator W 02.021 

Zapis i przekazanie utworzonych plików musi nastąpić w formie uporządkowanej w podziale na 

odpowiednie katalogi i podkatalogi, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Ostateczna forma katalogowania i ustalania identyfikatorów 

materiałów zasobu zostanie ustalona w formie pisemnej i powinna być zawarta w Planie Realizacji 

Zamówienia. 

 

Identyfikator W 02.023 

Po zeskanowaniu każda strona w pliku opatrzona musi być klauzulą, widoczną zarówno przy 

przeglądaniu na monitorze jak i na wydruku. . Klauzula może mieć postać pieczęci albo nadruku. 

 Treść Klauzuli została określona w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Ostateczna forma zostanie ustalona w formie pisemnej na 

spotkaniu roboczym z Zamawiającym. 

 

Identyfikator W 02.024 

Dla dokumentów obejmujących bazy danych: PRG, EGiB, BDOT500, GESUT należy założyć 

obiekty: robota geodezyjna, wypełniając wszystkie atrybuty obiektu, opis plików (zakładka pliki 

rekordu obiektu) należy opisać dla każdego dokumentu z osobna np. szkic z aktualizacji na działkę, 

szkic z inwentaryzacji na działkę, szkic z podziału działki, sprawozdanie techniczne, dziennik 

pomiarowy, wykaz współrzędnych, mapa wywiadu terenowego itd. Dodatkowo należy dla każdego 

dokumentu wybrać jego rodzaj. 

 

Identyfikator W 02.025 

Ponadto część dokumentacji geodezyjnej została już poddana cyfryzacji bez podłączenia ich do 

systemu Zamawiającego. Wymaga się, aby w ramach nieniejszego zamówienia Wykonawca 

podłączył do systemu GEO-INFO7 zeskanowane już dokumenty przy pomocy aplikacji i.Zasób. 

Szacuje się, że podłączenia wymaga około 780 plików. 
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9.2.  Pomiary fotogrametryczne  

Identyfikator W 03.001 

Do wykonania pomiarów fotogrametrycznych Wykonawca wykorzysta udostępnioną przez 

Zamawiającego  ortofotomapę i zdjęcia lotnicze wykonane na zlecenie Zamawiajacego w 2017 r. 

 

Identyfikator W 03.002 

Zaleca się, aby Wykonawca objął pomiarami fotogrametrycznymi, tj. pomiarami wykonywanymi na 

modelu stereoskopowym utworzonym z przetworzonych zdjęć lotniczych,  budynki z obszaru 

objętego pracami modernizacyjnymi, dla których numeryczne opisy konturów budynków pozyskane 

zostały w wyniku wektoryzacji obrazu rastrowego. Wraz z pomiarem ww. budynków, pomierzone 

zostaną także obiekty trwale związane z budynkami (m.in: taras, weranda, wiatrołap, schody).  

 

Identyfikator W 03.003 

Zaleca się, aby Wykonawca objął pomiarami fotogrametrycznymi budynki z obszaru objętego 

pracami modernizacyjnymi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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. 

 

Identyfikator W 03.004 

Pomiarowi sytuacyjnemu, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie standardów 

technicznych, podlegają wszystkie ogrodzenia trwałe stanowiące granice działek, widoczne znaki 

graniczne oraz ustalone punkty graniczne. 

 

Identyfikator W 03.005 

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne mogą być stosowane przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu zamówienia w zakresie pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, jeżeli 

utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub przekazana przez Zamawiajacego 

ortofotomapa, a także organizacja i technika pomiaru zapewnią określenie położenia tych szczegółów 

względem osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim nie większym niż 0,17 m, przy założeniu 

rozkładu normalnego błędów pomiaru.   
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Identyfikator W 03.006 

Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych Wykonawca dołączy do operatu technicznego. 

9.3. Prace modernizacyjne EGiB w zakresie granic 

Identyfikator W 04.001 

Dla wszystkich punktów granicznych Wykonawca wykona analizę atrybutów tych punktów, poprawi 

występujące błędy i uzupełni braki oraz dostosuje je do obecnych regulacji prawnych 

zamieszczonych w rozporządzeniu w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 04.002 

Dla każdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca zweryfikuje 

wartości atrybutów: źródło danych (ZRD), kod rzędu granicy, błąd położenia względem osnowy 

geodezyjnej 1 klasy (BPP) i w razie stwierdzenia nieprawidłowości wyeliminuje je. Wykonawca 

ustali atrybuty zgodnie z pojęciowym modelem danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do 

rozporządzenia w sprawie EGiB.  

Identyfikator W 04.003 

Wykonawca utworzy zbiór punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek 

ewidencyjnych w oparciu o: 

 materiały zgromadzone w PZGiK zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków, cechujących się odpowiednią wiarygodnością i jakością lub 

doprowadzonych do odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

oraz obliczeń ; 

 geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych: terenowych, fotogrametrycznych lub 

kartometrycznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 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, wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszym SOPZ. 
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Identyfikator W 04.004 

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować położenie granic (jednostki ewidencyjnej, obrębów, 

działek) na podstawie ortofotomapy i dostępnych materiałów PZGiK. Wykonawca ma obowiązek 

uściślić położenie granicy w następujących przypadkach: 

 istnieją rozbieżności w przebiegu granicy w stosunku do zdigitalizowanej mapy i 

ortofotomapy przekraczające wartość 80 cm, 

 przecinania granic działek konturów budynków, 

 przebiegu granicy działki w odległości mniejszej niż 60 cm od budynku, 

 z dokumentacji wynika inny przebieg granic niż wskazany jest na mapie. 

 

Identyfikator W 04.005 

W szczególnych przypadkach, w których weryfikacja granicy jest wątpliwa, dopuszcza się wykonanie 

pomiaru terenowego w celu jej ustalenia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów 

rozporządzenia w sprawie EGiB. Wszelkie zmiany przebiegu granic, zgodnie z przepisami, wymaga 

się udokumentować w protokole przebiegu ustalanych granic. 

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, sporządzanie protokołów z ustalenia 

granic zgodnie z §§ 37-39 wykonują osobiście osoby posiadające uprawnienia zawodowe, o których 

mowa  w art. 43 pkt.2 ustawy PGiK. 

 

Identyfikator W 04.006 

Z czynności ustalenia przebiegu granic przeprowadzonych zgodnie z § 37-39 rozporządzenia w 

sprawie EGiB powstanie dokumentacja, która powinna być skompletowana w taki sposób, aby było 

powiązanie pomiędzy dokumentami takimi jak: protokół ustalenia granic, szkic graniczny, szkic 

przeglądowy szkiców granicznych (z uwzględnieniem zapisów pkt 3), numer zawiadomienia. 

Ponadto, Wykonawca sporządzi wykaz działek ewidencyjnych, dla których przeprowadzono ustalenie 

przebiegu granic działek. 
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Identyfikator W 04.007 

W przypadku rozbieżności pomiędzy pomierzoną granicą obrębu, a granicą wykazaną podczas 

modernizacji sąsiedniego obrębu należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych i mapę 

uzupełniającą dla działek położonych w obu obrębach sąsiednich. 

W przypadku gdy granica obrębu jest również granicą jednostki ewidencyjnej  należy sporządzić: 

3) wykaz zmian danych ewidencyjnych i mapę uzupełniającą dla działek położonych w obrębie 

modernizowanej jednostki,  

4) wykaz zmodyfikowanych danych dotyczących granicy jednostek ewidencyjnych niezbędny dla 

aktualizacji PRG. 

 

Identyfikator W 04.008 

Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze 

decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie 

dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów 

pokrytych wodami od gruntów przyległych, o której mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku 

braku takiej dokumentacji Wykonawca ustali dane dotyczące takich granic na podstawie wyników 

geodezyjnych pomiarów kartometrycznych ortofotomapy lub fotogrametrycznych, o których mowa w 

§ 82a rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 04.009 

W przypadku istnienia w PZGiK różnych wiarygodnych materiałów określających położenie tego 

samego punktu granicznego, należącego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy 

Wykonawca przyjmie materiał, który umożliwi określenie położenia tego punktu z najwyższą 

dokładnością. 

9.4. Prace modernizacyjne EGiB w zakresie działek ewidencyjnych 

Identyfikator W 05.001 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach prac modernizacyjnych dokonać dostosowania 

numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych do § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB oraz 

sporządzi dokumentację do ujawnienia zmian w bazie działek oraz Księgach wieczystych. 
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Identyfikator W 05.002 

Wykonawca w ramach analizy materiałów PZGiK dokona identyfikacji działek, dla których: 

 numeryczny opis granic działek ewidencyjnych jest niezgodny z definicją działki 

w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB; 

 w bazie EGiB występują kolizje konturów budynków z granicami działek ewidencyjnych 

wchodzących w skład różnych nieruchomości (położenie budynku na dwóch lub więcej 

nieruchomościach); 

 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; 

 występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek ujawnionych w bazie 

EGiB, a przebiegiem wynikającym z danych analitycznych zawartych w dokumentach 

operatów źródłowych, wykraczające poza dokładność kartometryczną map analogowych; 

 średni błąd wyznaczenia punktów granicznych przekracza wartości podane w § 82 ust. 1 

Rozporządzenia w sprawie EGiB; 

 występuje potrzeba ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 82 

rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 05.003 

Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na podstawie współrzędnych punktów 

granicznych, jeżeli spełniają one kryterium dokładności określone w § 61 ust. 1 rozporządzenia w 

sprawie EGiB, dla działek których punkty graniczne nie spełniają kryterium dokładności Wykonawca 

sporządzi raport i przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru celem ustalenia dalszego trybu 

postępowania. 

 

Identyfikator W 05.004 

Przy wykonywaniu obliczeń pól powierzchni działek ewidencyjnych oraz włączaniu wyników tych 

obliczeń do projektu operatu opisowo – kartograficznego Wykonawca stosować będzie zasady 

określone w:  

 § 68 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych,  

 § 62 rozporządzenia w sprawie EGiB. 
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Identyfikator W 05.005 

Po obliczeniu nowych pól powierzchni działek Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru wykaz z porównania nowych pól powierzchni z polami powierzchni 

wykazanymi w dotychczasowym operacie ewidencyjnym z podaniem występujących różnić i 

dopuszczalnych odchyłek. 

 

Identyfikator W 05.006 

Wykonawca dokona uzupełnienia bazy danych EGiB w zakresie działek ewidencyjnych, 

odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów. 

 

Identyfikator W 05.007 

Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, 

budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych w ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów.  

 

Identyfikator W 05.008 

Wykonawca zweryfikuje i uzupełni numerację dróg publicznych z ich zarządcą. Numery dróg 

publicznych wraz z nazwą ulicy, jeśli droga taką funkcję pełni, będą stanowić dane ewidencyjne 

działki.  

9.5.  Prace modernizacyjne EGiB w zakresie budynków i lokali 

Identyfikator W 06.001 

Zakres przedmiotowy danych ewidencyjnych obejmować będzie wszystkie budynki, zgodnie z 

definicją zamieszczoną w rozporządzeniu w sprawie EGiB opartą o PKOB.  

 

Identyfikator W 06.002 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację potrzebną do aktualizacji lub pozyskania 

danych dotyczących budynków i lokali (arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali, arkusze 

spisowe) oraz wydruki zweryfikowanej mapy ewidencyjnej opracowanej przez Wykonawcę.. Ze 

względu na zmianę uregulowań prawnych w zakresie egib obowiązujących po 31 grudnia 2013 r. 

wymaga się pozyskać, dostosować i zaktualizować zgromadzone dane o budynkach i lokalach do 

wymogów wynikających z zapisu § 63 i 63a rozporządzenia w sprawie egib. 

 



 

 

 

Strona 82 z 96 
 

Identyfikator W 06.003 

Do zadań Wykonawcy należy porównanie danych opisowych zawartych w bazie EGiB z danymi 

geometrycznymi, dotyczącymi budynków. Wykonawca wprowadzi zmiany do roboczej bazy danych 

w oparciu o dane zawarte w materiałach źródłowych. W przypadku braku możliwości aktualizacji 

bazy wyłącznie w oparciu o materiały źródłowe, Wykonawca przeprowadzi czynności związane z 

geodezyjnym pomiarem sytuacyjnym a także wykona obliczenia oraz sporządzi dokumentację 

niezbędną do aktualizacji bazy EGiB. 

 

Identyfikator W 06.004 

Źródłami danych geometrycznych o budynkach (konturach) blokach budynków oraz obiektach trwale 

związanych z budynkami są:  

 dokumentacja zgromadzona w PZGiK; 

 dokumentacja architektoniczno-budowlana; 

 dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych 

pomiarów fotogrametrycznych. 

 

Identyfikator W 06.005 

Źródłami danych dotyczących funkcji budynków są:  

3) dokumentacja architektoniczno-budowlana;  

4) oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości lub władających nimi. 

 

Identyfikator W 06.006 

Pozyskanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej należy do zadań Wykonawcy. 

 

Identyfikator W 06.007 

W ramach geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych należy wykazać stwierdzone przypadki takie jak 

np.: brak budynku, zmiana geometrii budynku, budynki nie ujawniane w EGiB, zmiana funkcji 

budynku, budynki w trakcie budowy, itd. 
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Identyfikator W 06.008 

W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia współrzędnych punktów, 

niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów budynków, oraz obiektów trwale 

związanych z budynkami Wykonawca obliczy te współrzędne na podstawie danych obserwacyjnych 

zawartych w operatach technicznych. 

 

Identyfikator W 06.009 

Na podstawie pozyskanych danych z materiałów PZGiK lub przeprowadzonych geodezyjnych 

pomiarów fotogrametrycznych Wykonawca zaktualizuje i uzupełni istniejące w bazie danych EGiB 

dane dotyczące budynków oraz sporządzi wykazy zmian danych budynkowych, a w przypadku 

nowych budynków sporządzi arkusz danych ewidencyjnych budynków i założy dla nich kartoteki. 

Numery adresowe nowo ujawnianych budynków należy zweryfikować z bazą EMUiA, dołączając do 

operatu potwierdzenie przeprowadzonego uzgodnienia.  

 

Identyfikator W 05.010 

Do wstępnej analizy kompletności danych adresowych w bazie EGiB Wykonawca może wykorzystać 

dane adresowe zawarte w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju (PRG). 

 

Identyfikator W 06.011 

Wykonawca zweryfikuje bazę ewidencyjną, w zakresie występowania w tej bazie budynków, o 

których mowa w § 78 rozporządzenia w sprawie EGiB. W przypadku stwierdzenia występowania 

takich obiektów, zostaną one usunięte z bazy danych EGiB i przeniesione do bazy BDOT500, w 

ramach harmonizacji baz. 

 

Identyfikator W 06.012 

Wykonawca uzupełni istniejące zbiory danych dotyczące budynków odpowiednimi wartościami 

brakujących atrybutów.  

 

Identyfikator W 06.013 

Pozyskane atrybuty opisowe budynków i lokali wyszczególnione zostaną w treści arkuszy danych 

ewidencyjnych budynków oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali. 
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Identyfikator W 06.014 

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. 

 

Identyfikator W 06.015 

Wykonawca zweryfikuje budynki wolnostojące znajdujące się na gruntach zabudowanych i 

zurbanizowanych wykazane w bazie EGiB lub na mapie jako budynki gospodarcze (oznaczenie „g”). 

 

Identyfikator W 06.016 

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. 

 

Identyfikator W 06.017 

Na podstawie dokumentacji źródłowej, 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. 

 

Identyfikator W 06.017 

Wykonawca zweryfikuje spójność topologiczną budynków, obiektów trwale związanych z 

budynkami. W przypadku stwierdzenia błędów wyeliminuje je na podstawie danych zawartych w 

pzgik lub pomiarów sytuacyjnych.  

9.6. Prace modernizacyjne EGiB w zakresie użytków gruntowych 

Identyfikator W 07.001 

Użytki gruntowe Wykonawca zobowiązany jest weryfikować w oparciu o załącznik 6 do 

Rozporządzenia EGiB. 
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Identyfikator W 07.002 

Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest baza danych EGiB 

oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierające informacje o tych konturach, a także 

mapy klasyfikacyjne, mapy glebowo-rolnicze oraz operaty techniczne i decyzje dotyczące zmian w 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

 

Identyfikator W 07.003 

Zakres weryfikacji i aktualizacji użytków gruntowych obejmować będzie: 

1) porównanie użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem 

faktycznym, widocznym na zdjęciach lotniczych bądź ortofotomapie, a w szczególnych 

przypadkach w oparciu o uzupełniający wywiad terenowy, 

2) analizę przebiegu granic użytków gruntowych - przy uwzględnieniu zasad zaliczania gruntów do 

poszczególnych użytków gruntowych określonych w § 67 i § 68 oraz w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia w sprawie EGiB, 

3) uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z planem urządzenia 

lasów oraz z uproszczonym planem urządzenia lasów. 

 

Identyfikator W 07.004 

Wyniki porównania bazy danych EGiB, w zakresie konturów użytków gruntowych, uzupełnionej 

danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, ze stanem faktycznym stwierdzonym na podstawie 

zdjęć lotniczych bądź ortofotomapy, Wykonawca dokumentuje na kopii bazy danych EGiB 

(wygenerowanej warstwie użytków gruntowych) w kolorze czerwonym.  

 

Identyfikator W 07.005 

Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych Wykonawca pozyska w 

drodze geodezyjnych pomiarów kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie  

z uwzględnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej. Kontury użytków muszą 

wypełnić obszar obrębu ewidencyjnego w sposób topologicznie spójny.  

 

Identyfikator W 07.006 

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 pól powierzchni w poszczególnych działkach. 
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Identyfikator W 07.007 

Wykonawca dokona podziału warstwy klasoużytki na użytki gruntowe i klasy bonitacyjne, 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB, z zachowaniem warstwy klasoużytki, w stopniu 

aktualności zgodnym z warstwami użytków gruntowych i klas bonitacyjnych.   W przypadku 

zmiany przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostosować prace do powstałych zmian. 

 

Identyfikator W 07.008 

Aktualizacja oznaczenia użytków gruntowych przeprowadzona zostanie w oparciu o definicje zawarte 

w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie EGiB. Oznaczenia użytków gruntowych i konturów 

klasyfikacyjnych (wartości OFU, OZU, OZK) dostosowane zostaną do wymagań obowiązującego 

rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 07.009 

Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację do aktualizacji bazy EGiB w zakresie użytków w 

oparciu o wykonany pomiar kartometryczny oraz materiały źródłowe znajdujące się w PZGiK, w celu 

doprowadzenia tych danych do zgodności. 

 

Identyfikator W 07.010 

Wykonawca wprowadzi zmiany do roboczej bazy danych w oparciu o sporządzoną dokumentację.  

 

Identyfikator W 07.011 

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. 

 

Identyfikator W 07.012 

Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym zaliczenia 

do gruntów rolnych zabudowanych, gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych i 

związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 
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Identyfikator W 07.013 

Przebieg użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych powinien być zgodny z danymi 

pomiarowymi, a  jeśli takich brak z danymi pozyskanymi poprzez geodezyjny pomiar kartograficzny 

wykonany na skalibrowanym obrazie cyfrowym mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej lub 

pomocniczo mapy glebowo-rolniczej. 

 

Identyfikator W 07.014 

Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych 

geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów 

klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych. 

 

Identyfikator W 07.015 

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. 

Wymaga się aby Wykonawca ustalił, czy budynki gospodarcze użytkowane są jak komórki, 

kotłownie, szopy, garaże, czy też przeznaczone są do produkcji rolniczej. 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 w tej samej 

miejscowości lub oświadczenia właściciela gruntów o posiadaniu takich budynków położonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej. Uwzględnione zostanie ponadto faktyczne 

wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zabudowanych budynkami przeznaczonymi do tej produkcji, a 

w przypadku braku takich zapisów oświadczenie właściciela gruntów o posiadaniu takich budynków 

położonych na innych nieruchomościach. 

 

Identyfikator W 07.016 

Dla rowów stanowiących użytki rolne, oznaczonych w bazie EGiB jako użytek „W”,  należy 

wprowadzić oznaczenie konturu klasyfikacyjnego (nie dotyczy to gruntów pod rowami, będących 

urządzeniami melioracji szczegółowej posiadających odrębne numery działek natomiast dotyczy 

poszerzonych rowów z gruntów przyległych będących własnością rolnika). 
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Identyfikator W 07.017 

Granice użytków gruntowych „Wp” należy ustalać zgodnie z linią brzegową wód, istniejącą lub 

ustaloną w toku postępowania modernizacyjnego. 

 

Identyfikator W 07.018 

Użytek gruntowy „Bp” należy ustalić w oparciu o projekt zagospodarowania terenu, przyjmując 

kryteria tak jak dla terenów mieszkaniowych. 

 

Identyfikator W 07.019 

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. 

 

Identyfikator W 07.020 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i weryfikacji użytków gruntowych Wykonawca sporządzi dla 

Zamawiającego wykaz działek zakwalifikowanych do przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej. 

 

Identyfikator W 07.021 

Wykonawca uzupełni zbiory danych dotyczące klasouzytków odpowiednimi wartościami 

brakujących atrybutów. 

9.7. Weryfikacja i aktualizacja EGiB w zakresie stanów prawnych 

Identyfikator W 08.001 

Do wykonania tej części Wykonawca wykorzysta opracowane na zlecenie Miasta Konina w 2015 r. 

raporty końcowe z porównania i analizy geodezyjno-informatycznej bazy danych ewidencji gruntów i 

budynków Miasta Konina (EGiB) z elektroniczną bazą ksiąg wieczystych (EKW). 

 

Identyfikator W 08.002 

Wykonawca sporządzi wykaz działek, dla których nie ustalono numerów ksiąg wieczystych. 
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Identyfikator W 08.003 

Wykorzystanie przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiajacego raportów i analiz, o których 

mowa wyżej nie zwalania Wykonawcy od badania stanu prawnego nieruchomości na podstawie 

dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Urzędzie Miejskim w Koninie oraz w Sądzie Rejonowym w 

Koninie. Dotyczy to nieruchomości objętych księgami wieczystymi jak również nieruchomości, dla 

których nie ustalono nr KW. 

 

Identyfikator W 08.004 

Wykonawca zweryfikuje wszystkie przypadki działek, dla których 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, Wykonawca podejmie 

czynności ustalenia takich podmiotów, a ich wyniki udokumentuje w protokole. Wyniki weryfikacji i 

ustaleń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru w formie wykazu działek 

z komentarzem opisującym osiągnięte rezultaty dla poszczególnych pozycji wykazu. 

 

Identyfikator W 08.005 

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. 

 

Identyfikator W 08.006 

W ramach wykorzystania danych z rejestru PESEL Wykonawca uwzględni przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Identyfikator W 08.007 

Wykonawca przeprowadzi weryfikację zakwalifikowania właścicieli nieruchomości i władających do 

odpowiedniej grupy rejestrowej zgodnie z § 17 rozporządzenia w sparwie EGiB. 
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9.8. Dostosowanie bazy danych EGiB do wymogów ZSIN 

Identyfikator W 09.001 

Na podstawie danych zawartych w źródłowej bazie EGiB prowadzonej przez Zamawiającego 

Wykonawca utworzy roboczą bazę EGiB. Do zadań Wykonawcy należy utworzenie nowych 

obiektów bazy EGiB, doprowadzenie danych zawartych w bazie roboczej do zgodności z modelem 

pojęciowym bazy EGiB z Rozporządzenia w sprawie EGiB, a także dostosowanie obiektów 

zawartych w bazie do zgodności ze standardem wynikającym z tego rozporządzenia.  

 

Identyfikator W 09.002 

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 wymaganą dokładnością, należy pozyskać na podstawie 

geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych i/lub geodezyjnych pomiarów kartometrycznych 

wykonanych na ortofotomapie. Pomiarami zostaną objęte też obiekty trwale związane z tymi 

budynkami zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie EGiB. 

 

Identyfikator W 09.003 

Wykonawca dokona uzupełnienia istniejących danych EGiB o wartości brakujących atrybutów 

opisanychw schemacie aplikacyjnym UML danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do 

roporządzenia w sprawie egib, niezbednych dla prawidłowej implementacji danych do ZSIN. 

 

Identyfikator W 09.004 

Wykonawca dokona aktualizacji roboczej bazy danych EGiB wynikami modernizacji opisanej w 

niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Identyfikator W 09.005 

Wykonawca dokona eksportu danych EGiB z roboczej bazy danych, zgodnie ze schematem 

aplikacyjnym zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia w sprawie EGiB lub innym 

uzgodnionym formacie, zachowując stany historyczne i identyfikatory IIP obiektów jeżeli istnieją, a 

następnie zasilenia tymi danymi produkcyjnej bazy EGiB. 
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9.9. Opracowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 

Identyfikator W 10.001 

Dokumenty wchodzące w skład operatu opisowo-kartograficznego powinny być skompletowane i 

oprawione w sposób trwały, uniemożliwiający ich dekompletację. 

 

Identyfikator W 10.002 

W skład operatu wchodzą między innymi: protokoły badania ksiąg wieczystych, akty notarialne, 

decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, umowy dzierżawy oraz inne dokumenty z tym 

związane, protokoły przesłuchania stron i świadków w sprawie ustalenia samoistnego posiadacza 

gruntów, mapy i szkice zawierające informacje o stanie nieruchomości. 

 

Identyfikator W 10.003 

Sposób przygotowania operatu określa § 56 ust. 1-2. Szczegółowe uzgodnienie w tym zakresie 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym muszą  być zawarte w Planie Realizacji Zamówienia i / lub 

w Dzienniku Robót. 

 

Identyfikator W 10.004 

Procedura związana z przeprowadzeniem wyłożenia projektu modernizacji prowadzona będzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą prawo geodezyjne i 

kartograficzne (pgik), rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz ustawą 

kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Identyfikator W 10.005 

Czynności te będą prowadzone i nadzorowane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 

posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy pgik. 

 

Identyfikator W 10.006 

W czynnościach tych w zakresie zobowiązań umownych uczestniczyć będą pracownicy Wykonawcy, 

którzy uczestniczyli w pracach związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – 

kartograficznego. 
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Identyfikator W 10.007 

Osoby te będą rozstrzygać o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu 

geodezyjno-kartograficznego. O sposobie rozpatrzenia każdej z uwag poinformuje się zgłaszającego 

oraz sporządzi się notatkę o treści zgłoszonych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole. 

 

Identyfikator W 10.008 

Z czynności wyłożenia operatu Wykonawca sporządzi protokół zgodnie z wymogami § 41 

rozporządzenia oraz protokół zbiorczy. 

 

Identyfikator W 10.009 

Wszelkie zastrzeżenia jak również potwierdzenia stanu ujawnionych danych bez uwag w operacie 

ewidencyjnym składane będą przez osoby zainteresowane oraz upoważnionych do tego 

przedstawicieli podmiotów prawnych. Potwierdzeniem zgodności określonego stanu ujawnionego w 

operacie ewidencyjnym ze stanem prawnym i faktycznym będzie złożenie podpisu przez ww. osoby 

na raportach z rejestru: gruntów, budynków, lokali oraz wykazie z kartoteki budynków oraz kartoteki 

lokali, które stanowić będą treść projektu operatu ewidencyjnego. 

 

Identyfikator W 10.010 

Ewentualne zmiany danych będące wynikiem rozpatrzenia uwag Wykonawca wprowadzi do roboczej 

bazy danych EGiB. 

 

Identyfikator W 10.011 

Po upływie terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy PGiK, Wykonawca przygotuje 

zawiadomienia o zmienionych danych ewidencyjnych do właściwego Sądu Rejonowego w Koninie 

oraz właściwego organu podatkowego (wydruk oraz pliki rtf i pdf). Wraz z 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. 
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9.10.  Zasilenie bazy EGiB 

Identyfikator W 11.001 

Wykonawca utworzy roboczą bazę danych. Do jej utworzenia Wykonawca wykorzysta poddaną 

konwersji bazę danych ewidencji gruntów i budynków, do której dostęp Wykonawca otrzyma po 

zgłoszeniu prac geodezyjnych.  

Atrybuty punktów załamania granic, działek ewidencyjnych, punktów załamania konturów użytków 

gruntowych (klasoużytków), punktów załamania konturów budynków oraz innych obiektów 

związanych z budynkami, budynków, klasoużytków należy wprowadzić do bazy danych EGiB, 

według zasad podanych w zał. 1a do rozporządzenia EGiB, dodatkowo dla każdego obiektu należy 

ujawnić informację dotyczącą oznaczenia operatu technicznego w PZGiK, będącego źródłem danych 

dla tego obiektu, a w przypadku obiektów punktowych należy także ujawnić w bazie danych numer 

pikiety z operatu źródłowego. 

 

Identyfikator W 11.002 

Czynności zaimportowania danych z bazy roboczej do bazy EGiB prowadzonej przez Zamawiającego 

leżą po stronie zobowiązań Wykonawcy i powinny być przedmiotem ustaleń z Zamawiającym 

podczas opracowania Planu Realizacji Zamówienia w zakresie dotyczącym dostępu do Infrastruktury 

Technicznej Zamawiającego, w tym Systemu GEO-INFO. 

 

Identyfikator W 11.003 

Modernizację należy przeprowadzić w sposób, który będzie polegał na modyfikacji istniejących 

obiektów, a w przypadku, gdy obiektów brak w bazie danych – na stworzeniu nowych. 
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Identyfikator W 11.004 

Implementacja danych wynikowych do powiatowej bazy danych EGiB w siedzibie Zamawiającego, 

poprzez import plików dostarczonych przez Wykonawcę, jako eksportów z roboczej bazy danych 

Wykonawcy stanowiącej końcowy rezultat kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków, będzie się odbywać z zachowaniem następujących zasad: 

 podstawą do implementacji danych wynikowych będzie pozytywny wynik kontroli wykonanej 

przez Zamawiającego, 

 wykonanie z wynikiem pozytywnym walidacji zbiorów danych EGiB wygenerowanych z bazy 

roboczej Wykonawcy w formacie GML, utworzonych w wyniku realizacji zamówienia, 

korzystając z aplikacji do walidacji plików XML i GML, udostępnionej przez Zamawiającego 

(aplikacją dostępną na stronie GUGiK), 

 przed implementacją danych EGiB do powiatowej bazy danych Wykonawca uzgodni granice 

jednostki ewidencyjnej i obrębów zawarte w powiatowej bazie danych z danymi zawartymi w 

wynikowej roboczej bazie danych. Wykonawca uzgodni także styk konturów użytków 

gruntowych i konturów klasyfikacyjnych na granicach modernizowanych obrębów. 

 

Identyfikator W 11.005 

Import danych z roboczej bazy danych Wykonawcy do powiatowej bazy danych obejmuje: 

c) zasilenie powiatowej bazy danych EGiB danymi pochodzącymi z roboczej bazy danych 

sporządzonej przez Wykonawcę, uwzględniającej zmiany zaistniałe w okresie od momentu 

wydania bazy do ostatniego pobrania materiałów PZGiK, 

d) kontrolę topologiczną importowanych obiektów. 

Wykonawca przekaże skatalogowane skany dokumentów, map i innych materiałów cyfrowych 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

Identyfikator W 11.006 

Wykonawca utworzy pliki GML z obrębów podlegających modernizacji, dokona walidacji tych 

plików za pomocą aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz przekaże 

raport z walidacji bez błędów krytycznych. 
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10. Procedura odbioru 

Identyfikator W 12.001 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę prac do odbioru, w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

upływem terminu wyznaczonego w Umowie na realizację Etapu 3, przeprowadzona zostanie 

procedura Odbioru Końcowego. Podczas procedury Odbioru Końcowego zostaną  zweryfikowane i 

potwierdzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Identyfikator W 12.002 

Do oceny spełnienia ww. warunku brane będą pod uwagę zobowiązania Wykonawcy określone:            

w SIWZ,  w Planie Realizacji Zamówienia oraz zawarte w Dzienniku Robót,  w tym  w szczególności 

wpisy zaleceń pokontrolnych. 

 

Identyfikator W 12.003 

Z dniem Odbioru Końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania 

zamówienia na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie oraz rękojmi  na okres 24 miesięcy. 

 Sposób realizacji świadczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi określony został w umowie. 

 Zakres ww. świadczeń polega w szczególności na udzielaniu wyjaśnień dotyczących treści 

zatwierdzonego operatu ewidencyjnego, dla którego podstawą do wniesienia zmiany był 

opracowany przez Wykonawcę projekt operatu opisowo - kartograficznego, w załączonej 

dokumentacji dowodowej przedmiotowego operatu.  Wyjaśnienia składane będą na wezwanie 

Zamawiającego ustnie oraz w formie pisemnej w terminach określonych umową. 
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11. Operat techniczny 

Identyfikator W 13.001 

Po przeprowadzeniu procedury odbioru Wykonawca jest zobowiązany przekazać do Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującego w strukturze Wydziału Geodezji i 

Katastru Urzedu Miejskiego w Koninie, operat techniczny, w którego skład wchodzi: 

 sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich 

wykonawcy, terminach realizacji etapów prac, osiągniętych rezultatach (załącznikiem do 

sprawozdania winna być między innymi: kopia Dziennika Robót oraz inne dokumenty z 

uzgodnień), 

 arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali (forma arkusza zostanie uzgodniona z 

Zamawiajacym), 

 wykaz rozbieżności pomiędzy istniejąca mapą numeryczną, a stanem faktycznym w terenie 

(forma wykazu zostanie uzgodniona z Zamawiającym), 

 dokumentacja z badania stanu prawnego nieruchomości, 

 raporty kontrolne (wszystkie raporty, o których mowa w warunkach technicznych), 

 dokumentacja uzgodnień z właściwym w zakresie kompetencji wydziałem Urzędu Miejskiego w 

Koninie w obszarze numerów porządkowych, nazw ulic, placów, skwerów, alei zaświadczeń o 

prowadzonej działalności rolniczej i gospodarczej – w tym raport z rozbieżności, 

 dokumentacja w zakresie danych projektowo-budowlanej, 

 wykaz elektronicznych numerów ksiąg wieczystych, 

 wykaz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

 dwa egzemplarze dysków twardych zewnętrznych z wyjściem USB 3.0 z zapisaną 

opracowaną bazą danych części opisowej oraz geometrycznej, 

 oryginalne nośniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych i inneymi materiałami wydanymi 

do realizacji zamówienia (pracy geodezyjnej), 

 inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy wcześniej nie wyszczególnione, 

 operat należy skompletować do obrębu. 

 

 

 


