
 

                       Projekt pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” współfinansowany  
                       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014-2020 

Załącznik 1.5. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” –  

Szczegółowe wytyczne w zakresie skanowania dokumentów PZGiK oraz określania atrybutu „Opis” tych dokumentów lub zbiorów tych  dokumentów  
 

Nazwa dokumentu/zbioru 
dokumentów 

Plik wynikowy PDF Opis dokumentu lub zbioru dokumentów 

Szkic polowy Jedno lub wielostronicowy Szkic graniczny (jeżeli stanowi załącznik do protokołu granicznego) 

Szkic ewidencyjny (jeżeli przedmiotem pomiaru są elementy bazy danych EGIB, z wyłączeniem 
szkiców granicznych) 

Szkic z uzbrojenia (jeżeli przedmiotem pomiaru są elementy bazy danych GESUT) 

Szkic sytuacyjny (sytuacyjno-wysokościowy) (jeżeli przedmiotem pomiaru są elementy bazy danych 
BDOT 500) 

Uwaga: dla szkiców (poza szkicami granicznymi) zawierających jednocześnie elementy z różnych baz 
danych: 
- EGIB, GESUT i BDOT 500  lub EGIB i GESUT lub EGIB i BDOT 500 – Szkic ewidencyjny, 
- GESUT i BDOT 500 – Szkic z uzbrojenia 

Wykaz współrzędnych/ zbiór 
wykazów współrzędnych 

Jedno lub wielostronicowy 
Nie opisywać 

Protokół/zbiór protokołów Jedno lub wielostronicowy Protokół graniczny (dla protokołów zatytułowanych Protokół graniczny) 

Protokół z rozgraniczenia (dla protokołów zatytułowanych Protokół z rozgraniczenia) 

Akt ugody (dla aktów ugody) 

Protokół z ustalenia przebiegu granic (dla protokołów zatytułowanych Protokół z ustalenia przebiegu 
granic) 

Protokół ze wznowienia znaków granicznych (dla protokołów zatytułowanych Protokół ze 
wznowienia znaków granicznych) 

Protokół z przyjęcia przebiegu granic (dla protokołów zatytułowanych Protokół z przyjęcia przebiegu 
granic) 

Protokół z wyznaczenia (i utrwalenia) punktów granicznych (dla protokołów zatytułowanych 
Protokół z wyznaczenia (i utrwalenia) punktów granicznych) 

Protokół inny (dla pozostałych protokołów) 

Opis topograficzny/zbiór opisów 
topograficznych 

Jedno lub wielostronicowy 
Nie opisywać 

Sprawozdanie techniczne Jedno lub wielostronicowy Nie opisywać 
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Mapa Jedno lub wielostronicowy Mapa wywiadu terenowego (dla map wywiadu terenowego, zatytułowanych również szkicownik 
zmian, notatnik zmian, mapa porównania z terenem, itp.) 

Mapa z projektem podziału 

Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej 

Mapa inna do celów prawnych (Mapa do zasiedzenia nieruchomości, mapa z projektem służebności, 
itp.) 

Mapa do celów projektowych 

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku 

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu 

Mapa inna (Mapy o innych tytułach) 

Inny Jedno lub wielostronicowy Spis dokumentów operatu technicznego 

Protokół badania księgi wieczystej 

Wykaz synchronizacyjny 

Wykaz zmian danych ewidencyjnych (dawniej wykaz zmian gruntowych) 

Wyciąg z wykazu zmian gruntowych 

Upoważnienie i pełnomocnictwo 

Wezwanie graniczne/zawiadomienie graniczne 

Zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania granicznego/zawiadomienia granicznego 

Dziennik pomiaru 

Obliczenia 

Nie opisywać, jeśli nie jest dokumentem z powyższej listy 

 
 


