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Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” –  

Szczegółowe wytyczne w zakresie uzupełniania atrybutów dla klas obiektów PZG_MaterialZasobu i PZG_Dokument 
załącznika numer 1 do Rozporządzenia  oraz pkt 3.3. i 3.7. OPZ  

 
1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu 

Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku, gdy 
materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac (wartości słownikowe zgodnie z 
Rozporządzeniem) 
Dla materiałów przyjętych do zasobu przed datą zakończenia założenia ewidencji gruntów przyjąć 
wartość „Działania własne organu”. 

2. Data przyjęcia 
Data wpisania materiału zasobu do ewidencji materiałów zasobu. 
Zgodnie z pkt 3.4. OPZ  

3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia. 
Ponadto: 

1. Jeżeli  materiał został zaewidencjonowany w PZGiK identyfikatorem ewidencji 
materiałów zasobu zgodnym z §15 ust. 1 Rozporządzenia, przyjąć ten identyfikator 
(rejestracja operatów technicznych, zgodnie z  ww. przepisem została rozpoczęta z 
dniem 13.01.2014). 

2. Jeżeli  materiał nie został zaewidencjonowany w PZGiK identyfikatorem ewidencji 
materiałów zasobu zgodnym z §15 ust. 1 Rozporządzenia, nadać ten identyfikator 
samodzielnie(dotyczy operatów przyjmowanych do PZGiK przed dniem 13.01.2014 r.). 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 5 Ustawy  

5. Język naturalny 

Kod języka naturalnego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Jeżeli materiał sporządzony jest w dwóch językach, przyjąć język obcy. 
Jeżeli materiał sporządzony jest w języku polskim - nie wypełniać. 

6. Twórca materiału zasobu 

Twórcą jest podmiot, który utworzył lub przekazał materiał zasobu. 
1. Jeżeli materiał zasobu jest operatem technicznym i dane twórcy znajdują się w systemie 

Ośrodek – przyjąć te dane z systemu Ośrodek. 
2. Jeżeli materiał zasobu jest operatem technicznym i dane twórcy nie znajdują się w 

systemie Ośrodek – przyjąć te dane na podstawie materiału. 

7. Opis  Streszczenie, spis, treści, krótki opis zawartości. 
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1. Dla operatu technicznego zawierającego protokół z jakiejkolwiek czynności granicznej 
oraz akt ugody, przyjąć Operat prawny. 

2. Dla operatu technicznego z założenia ewidencji gruntów, przyjąć Operat z  założenia 
ewidencji gruntów 

3. Dla operatu technicznego z odnowienia ewidencji gruntów, przyjąć Operat z  odnowienia 
ewidencji gruntów 

4. Dla operatu technicznego ze scalenia i/lub wymiany gruntów, przyjąć Operat ze scalenia 
i/lub wymiany gruntów 

5. Dla operatów z inwentaryzacji powykonawczej, przyjąć Operat z inwentaryzacji 
6. Dla innych operatów technicznych, przyjąć Operat inny 
7. Dla map przyjąć według rodzaju mapy: 

a. Mapa katastralna 
b. Mapa parcelacyjna 
c. Mapa dochodzeniowa 
d. Pierworys ewidencyjny 
e. Mapa ewidencyjna 
f. Mapa klasyfikacyjna 
g. Mapa glebowo-rolnicza 
h. Mapa inna 

8. Dla zarysów katastralnych, przyjąć Zarys katastralny 
9. Dla zarysów pomiarowych przyjąć Zarys pomiarowy 
10. Dla pozostałych materiałów, przyjąć Inne 

8. Postać materiału zasobu 
Informacje o postaci, w jakiej przechowywany jest materiał (wartości słownikowe zgodnie z 
Rozporządzeniem) 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu 

Informacja, czy dostęp do materiału jest nieograniczony, czy też z ograniczeniami, które wynikają 
z przepisów prawa. 

 Jeżeli dokument zawiera dane osobowe, przyjąć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. (Za dane osobowe uznaje się również numery ksiąg 
wieczystych) 

 Jeżeli dokument zawiera dane, podlegające ograniczeniom z tytułu innych przepisów, 
przyjąć właściwy przepis ograniczający. 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego Informacje o rodzaju nośnika (wartości słownikowe zgodnie z Rozporządzeniem) 

11. Typ materiału 
Podstawowy typ materiałów zasobu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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Dla map przyjąć Obraz. 
Dla pozostałych materiałów zasobu (w tym operatów technicznych) przyjąć  Tekst. 

12. Nazwa materiału zasobu 

Nazwa materiału zasobu (wartości słownikowe zgodnie z Rozporządzeniem) 

 Dla map o których mowa w załącznikach 1.2 i 1.3 do OPZ, przyjąć Kartograficzne 
opracowanie specjalne. 

 Dla opracowań, z których w PZGiK pozostał wyłącznie szkic polowy, utworzyć metadane 
jak dla operatu technicznego (szkic stanowi jedyny dokument tego operatu). 

13. 
Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy 
materiał zasobu 

Dane geometryczne w postaci poligonu (wykazu współrzędnych punktów) - zasięgu określającego 
granice objęte materiałem zasobu. 
 Dla materiałów, dla których zasięg istnieje w bazie, zgodnie z pkt 3.8. OPZ. 
Zasięg ma zostać ograniczony do faktycznego zasięgu pomiaru: 

1. Dla zasięgu ograniczającego się do jednej działki – zasięg to granice tej działki, 
2. Dla zasięgu ograniczającego się do budynku – obrys tego budynku, 
3. Dla zasięgu ograniczającego się do urządzenia liniowego – oś tego urządzenia + 1 m 

bufor. 

14. Aktualność materiału 

Data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu. 
Poniższe zasady stosować zgodnie z podaną kolejnością. 

1. Jeżeli żądana informacja znajduje się w sprawozdaniu technicznym – przyjąć ze 
sprawozdania. 

2. Jeżeli brak jest żądanej informacji w sprawozdaniu technicznym – przyjąć z systemu 
Ośrodek odpowiednio: jako datę rozpoczęcia  - miesiąc i rok zgłoszenia pracy oraz jako 
datę zakończenia - miesiąc i rok przyjęcia dokumentacji do zasobu. 

3. Jeżeli brak jest żądanej informacji w sprawozdaniu technicznym i w systemie Ośrodek – 
przyjąć odpowiednio: jako datę rozpoczęcia - miesiąc i rok wykonania pomiaru według 
protokołu z czynności granicznych, szkicu polowego albo mapy wywiadu terenowego 
(przyjąć datę najwcześniejszą) oraz jako datę zakończenia - datę skartowania szkicu. 

4. Jeżeli jedyną znaną datą jest data przeprowadzenia pomiaru – przyjąć rok, miesiąc i dzień 
z tej daty. Jeżeli na szkicu brak jest informacji o dniu, przyjąć ostatni dzień danego 
miesiąca. 

15. Oznaczenie materiału zasobu 
Jakiekolwiek oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest 
różne od identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału zasobu z 
zasobu 

Nie wypełniać. 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Nie wypełniać. 
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18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

Nie wypełniać. 

19. 
Identyfikator nadany przez organ przekazujący materiały 
do innej części zasobu 

Nie wypełniać. 

20. Identyfikator zgłoszenia prac 

Jakiekolwiek oznaczenie identyfikujące zgłoszenie pracy geodezyjnej. 
Jeśli zostały nadane, przyjąć zgodnie z oznaczeniem w systemie kancelaryjnym: 

1. GKG.GZ.4071.n.rrrr lub 
2. GKG.4141.n.rrrr, lub 
3. KERG ooo-n/rrrr. Lub 
4. EP.n/rr 

Dla operatów, dla których nie można ustalić identyfikatora zgłoszenia, przyjąć jakiekolwiek 
oznaczenie, które może służyć identyfikacji tego operatu (np. L.dz., Nr ks.rob., L.p., itp.) 

21. Numer tomu 
Dla dokumentacji zgromadzonej w tomach zszytych metodami introligatorskimi, o której mowa w 
pkt 2.5. OPZ, przyjąć numer tomu z opisu na grzbiecie tomu. 

Dla każdej mapy, o której mowa w załącznikach 1.2. i 1.3. do OPZ 

22. Godło lub nazwa mapy Zgodnie z faktycznym tytułem mapy 

23. Skala mapy Zgodnie z faktyczną główną skalą mapy (bez rysunków pobocznych) 

24. Układ odniesienia Zgodnie z faktycznym układem odniesienia 

25. Data druku Nie wypełniać 

26. Nakład druku Nie wypełniać 

 
1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG Dokument 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów (wartości słownikowe zgodnie z Rozporządzeniem) 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów  

Zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia. 

3. Aktualność dokumentu 

Data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w dokumencie zasobu. 
Poniższe zasady stosować zgodnie z podaną kolejnością. 

1. Jeżeli żądana informacja znajduje się na danym dokumencie – przyjąć z dokumentu. 
2. Jeżeli żądanej informacji nie ma w dokumencie – przyjąć datę sprawozdania 

technicznego. 
3. Jeżeli żądanej informacji nie ma w dokumencie i nie ma w sprawozdaniu technicznym – 

przyjąć ostatni dzień miesiąc kończącego okres , w którym pozyskano informacje zawarte 
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w materiale zasobu 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu  
Informacja, czy dostęp do materiału jest nieograniczony, czy też z ograniczeniami, które wynikają 
z przepisów prawa. 

5. Opis  Zgodnie z załącznikiem 1.5. do OPZ. 

6. Typ dokumentu 

Podstawowy typ materiałów zasobu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Dla dokumentów stanowiących obrazy przyjąć  Obraz. 
Dla dokumentów stanowiących tekst przyjąć Tekst. 
Dla dokumentów w postaci mieszanej, przyjąć tę wartość, która część stanowi przeważającą część 
dokumentu: 

1. Dla protokołu granicznego przyjąć Tekst. 
2. Dla szkicu polowego przyjąć Obraz. 

7. Plik Nazwa pliku zgodnie z pkt 3.9. OPZ. 

8. Folder Ścieżka dostępu do dokumentu w repozytorium dokumentów 

Dla każdego szkicu polowego, w tym również szkicu stanowiącego załącznik do protokołu z czynności granicznych 

9. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy szkic 

Dane geometryczne w postaci poligonu (wykazu współrzędnych punktów) - zasięgu określającego 
granice objęte szkicem. 
Dla szkiców, dla których zasięg istnieje w bazie, zgodnie z pkt 3.8. OPZ. 
Zasięg ma zostać ograniczony do faktycznego zasięgu pomiaru: 

4. Dla zasięgu ograniczającego się do jednej działki – zasięg to granice tej działki, 
5. Dla zasięgu ograniczającego się do budynku – obrys tego budynku, 
6. Dla zasięgu ograniczającego się do urządzenia liniowego – oś tego urządzenia + 1 m 

bufor. 

 
 

 
 


