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Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach 
projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”  

Przykładowe atrybuty dla materiałów i dokumentów zasobu 
 
1. Dokumentacja techniczna z założenia ewidencji gruntów 
 

1.1. Operat techniczny z założenia ewidencji gruntów 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu Działania własne organu 

2. Data przyjęcia 1965.12.31 

3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  P.3021.1965.1 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  A 

5. Język naturalny ------------------------------- 

6. Twórca materiału zasobu 

Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej 
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów 
Rolnych 

7. Opis  Operat z założenia ewidencji gruntów 

8. Postać materiału zasobu nieelektroniczna 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego papier 

11. Typ materiału tekst 

12. Nazwa materiału zasobu  operat techniczny 

13. 
Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy 
materiał zasobu 

Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice obrębu 
ewidencyjnego w granicach określonych 
na dzień założenia ewidencji gruntów 

14. Aktualność materiału 1962.01-1965.07 

15. Oznaczenie materiału zasobu 51/4-4-1/65 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału 
zasobu z zasobu 

------------------------------- 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu ------------------------------- 

18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

20. Identyfikator zgłoszenia prac ------------------------------- 

21. Numer tomu ------------------------------- 

22. Godło lub nazwa mapy ------------------------------- 

23. Skala mapy ------------------------------- 

24. Układ odniesienia ------------------------------- 

25. Data druku ------------------------------- 

26. Nakład druku ------------------------------- 

 
1.2. Mapa katastralna 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu Działania własne organu 

2. Data przyjęcia 1965.07.31 
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3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  P.3021.1965.2 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  A 

5. Język naturalny D 

6. Twórca materiału zasobu Schulzenamt Puszczykowo 

7. Opis  Mapa katastralna 

8. Postać materiału zasobu nieelektroniczna 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu Dostępne bez żadnych ograniczeń 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego folia 

11. Typ materiału obraz 

12. Nazwa materiału zasobu  Kartograficzne opracowanie specjalne 

13. 
Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy 
materiał zasobu 

Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice obrębu 
ewidencyjnego w granicach określonych 
w katastrze 

14. Aktualność materiału 1965.07.31 

15. Oznaczenie materiału zasobu 51/4-4-1/65 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału 
zasobu z zasobu 

------------------------------- 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu ------------------------------- 

18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

20. Identyfikator zgłoszenia prac ------------------------------- 

21. Numer tomu ------------------------------- 

22. Godło lub nazwa mapy Mapa katastralna 

23. Skala mapy 1:4000 

24. Układ odniesienia lokalny 

25. Data druku ------------------------------- 

26. Nakład druku ------------------------------- 

 
1.3. Pierworys ewidencyjny 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu Działania własne organu 

2. Data przyjęcia 1965.12.31 

3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  P.3021.1965.3 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  A 

5. Język naturalny ------------------------------- 

6. Twórca materiału zasobu 

Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej 
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów 
Rolnych 

7. Opis  Pierworys ewidencyjny 

8. Postać materiału zasobu nieelektroniczna 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu Dostępne bez żadnych ograniczeń 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego papier 

11. Typ materiału obraz 

12. Nazwa materiału zasobu  Kartograficzne opracowanie specjalne 

13. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
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materiał zasobu określającego granice obrębu 
ewidencyjnego w granicach określonych 
na dzień założenia ewidencji gruntów 

14. Aktualność materiału 1965.07.31 

15. Oznaczenie materiału zasobu 51/4-4-1/65 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału 
zasobu z zasobu 

------------------------------- 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu ------------------------------- 

18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

20. Identyfikator zgłoszenia prac ------------------------------- 

21. Numer tomu ------------------------------- 

22. Godło lub nazwa mapy Pierworys ewidencyjny 

23. Skala mapy 1:5000 

24. Układ odniesienia lokalny 

25. Data druku ------------------------------- 

26. Nakład druku ------------------------------- 

 
1.4. Szkic z założenia ewidencji gruntów 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Szkic/zbiór szkiców 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1965.1_1 

3. Aktualność dokumentu 1965.07.31 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu Dostępne bez ograniczeń 

5. Opis  Szkic ewidencyjny 

6. Typ dokumentu Obraz 

7. Plik P.3021.1965.1_001 

8. Folder P.3021.1965.1 

9. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy szkic 
Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice pokrycia szkicem 

 
1.5. Protokół ustalenia stanu władania 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Inny 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1965.1_2 

3. Aktualność dokumentu 1965.03.31 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

5. Opis  ------------------------------- 

6. Typ dokumentu Tekst 

7. Plik P.3021.1965.1_002 

8. Folder P.3021.1965.1 

 
2. Dokumentacja techniczna z pomiarów uzupełniających z okresu przed założeniem ewidencji 

gruntów 
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2.1. Operat z podziału nieruchomości 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu Działania własne organu 

2. Data przyjęcia 1965.12.31 

3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  P.3021.1965.4 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  A 

5. Język naturalny D 

6. Twórca materiału zasobu Schulzenamt Puszczykowo 

7. Opis  Operat prawny 

8. Postać materiału zasobu nieelektroniczna 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego papier 

11. Typ materiału tekst 

12. Nazwa materiału zasobu  operat techniczny 

13. 
Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy 
materiał zasobu 

Wykaz współrzędnych punktów zasięgu  
określającego granice pokrycia 
operatem 

14. Aktualność materiału 1912.07.31 

15. Oznaczenie materiału zasobu ------------------------------- 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału 
zasobu z zasobu 

------------------------------- 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu ------------------------------- 

18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

20. Identyfikator zgłoszenia prac ------------------------------- 

21. Numer tomu ------------------------------- 

22. Godło lub nazwa mapy ------------------------------- 

23. Skala mapy ------------------------------- 

24. Układ odniesienia ------------------------------- 

25. Data druku ------------------------------- 

26. Nakład druku ------------------------------- 

 
2.2. Protokół graniczny z podziału nieruchomości 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Protokół/zbiór protokołów 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1965.4_2 

3. Aktualność dokumentu 1912.07.31 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

5. Opis  Protokół graniczny 

6. Typ dokumentu Tekst 

7. Plik P.3021.1965.4_002 
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2.3. Szkic graniczny z podziału nieruchomości 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Szkic/zbiór szkiców 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1965.4_1 

3. Aktualność dokumentu 1912.07.31 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

5. Opis  Szkic graniczny 

6. Typ dokumentu Obraz 

7. Plik P.3021.1965.4_001 

8. Folder P.3021.1965.4 

9. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy szkic 
Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice pokrycia szkicem 

 
3. Dokumentacja techniczna z opracowań do celów prawnych 

3.1. Operat z ustalenia przebiegu granic nieruchomości 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu ------------------------------- 

2. Data przyjęcia 2015.07.31 

3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  P.3021.2015.1000 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  A 

5. Język naturalny ------------------------------- 

6. Twórca materiału zasobu 
Zakład Usług Geodezyjnych 
Al. Niepodległości 16, 61-713 Poznań 

7. Opis  Operat prawny 

8. Postać materiału zasobu Nieelektroniczna 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego papier 

11. Typ materiału tekst 

12. Nazwa materiału zasobu  Operat techniczny 

13. 
Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy 
materiał zasobu 

Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice pokrycia 
operatem 

14. Aktualność materiału 2015.06-2015.07 

15. Oznaczenie materiału zasobu ------------------------------- 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału 
zasobu z zasobu 

------------------------------- 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu ------------------------------- 

18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

20. Identyfikator zgłoszenia prac GKG.4141.10000.2015 

21. Numer tomu ------------------------------- 

22. Godło lub nazwa mapy ------------------------------- 

23. Skala mapy ------------------------------- 
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24. Układ odniesienia ------------------------------- 

25. Data druku ------------------------------- 

 
3.2. Protokół z ustalenia przebiegu granic 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Protokół/zbiór protokołów 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.2015.1000_2 

3. Aktualność dokumentu 2015.06.30 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

5. Opis  Protokół z ustalenia przebiegu granic 

6. Typ dokumentu Tekst 

7. Plik P.3021.2015.1000_002 

8. Folder P.3021.2015.1000 

 
3.3. Szkic graniczny z ustalenia przebiegu granic 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Szkic/zbiór szkiców 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.2015.1000_1 

3. Aktualność dokumentu 2015.06.30 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

5. Opis  Szkic graniczny 

6. Typ dokumentu Obraz 

7. Plik P.3021.2015.1000_001 

8. Folder P.3021.2015.1000 

9. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy szkic 
Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice pokrycia szkicem 

 
3.4. Operat z rozgraniczenia 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu ------------------------------- 

2. Data przyjęcia 1997.07.31 

3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  P.3021.1997.5000 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  A 

5. Język naturalny ------------------------------- 

6. Twórca materiału zasobu 
Zakład Usług Geodezyjnych 
Al. Niepodległości 16, 61-713 Poznań 

7. Opis  Operat prawny 

8. Postać materiału zasobu Nieelektroniczna 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu Dostępne z ograniczeniami 

  
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego papier 

11. Typ materiału tekst 

12. Nazwa materiału zasobu  Operat techniczny 

13. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
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materiał zasobu określającego granice pokrycia 
operatem 

14. Aktualność materiału 1997.06-1997.07 

15. Oznaczenie materiału zasobu ------------------------------- 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału 
zasobu z zasobu 

------------------------------- 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu ------------------------------- 

18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

20. Identyfikator zgłoszenia prac KERG:102-37/1997 

21. Numer tomu ------------------------------- 

22. Godło lub nazwa mapy ------------------------------- 

23. Skala mapy ------------------------------- 

24. Układ odniesienia ------------------------------- 

25. Data druku ------------------------------- 

 
3.5. Akt ugody 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Protokół/zbiór protokołów 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1997.5000_2 

3. Aktualność dokumentu 1997.06.30 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

5. Opis  Akt ugody 

6. Typ dokumentu Tekst 

7. Plik P.3021.1997.5000_002 

8. Folder P.3021.1997.5000 

 
3.6. Szkic graniczny z rozgraniczenia 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Szkic/zbiór szkiców 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1997.5000_1 

3. Aktualność dokumentu 1997.06.30 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu 
Dostępne z ograniczeniami 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 

5. Opis  Szkic graniczny 

6. Typ dokumentu Obraz 

7. Plik P.3021.1997.5000_001 

8. Folder P.3021.1997.5000 

9. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy szkic 
Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice pokrycia szkicem 

 
4. Dokumentacja techniczna z opracowań do innych celów 
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4.1.Operat z inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej 

1. Sposób pozyskania materiału zasobu ------------------------------- 

2. Data przyjęcia 1977.07.31 

3. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  P.3021.1977.1000 

4. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu  A 

5. Język naturalny ------------------------------- 

6. Twórca materiału zasobu 
Zakład Usług Geodezyjnych 
Al. Niepodległości 16, 61-713 Poznań 

7. Opis  Operat z inwentaryzacji 

8. Postać materiału zasobu Nieelektroniczna 

9. Informacja o zasadach dostępu do materiału zasobu Dostępne bez ograniczeń 

10. Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego papier 

11. Typ materiału tekst 

12. Nazwa materiału zasobu  Operat techniczny 

13. 
Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy 
materiał zasobu 

Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice pokrycia 
operatem 

14. Aktualność materiału 1977.03-1977.07 

15. Oznaczenie materiału zasobu 52/10-3-2/77 

16. 
Dokument orzekający o wyłączeniu materiału 
zasobu z zasobu 

------------------------------- 

17. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu ------------------------------- 

18. 
Data przekazania materiału zasobu do archiwum 
państwowego lub data brakowania 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

20. Identyfikator zgłoszenia prac WG-g-40110/163/77 

21. Numer tomu ------------------------------- 

22. Godło lub nazwa mapy ------------------------------- 

23. Skala mapy ------------------------------- 

24. Układ odniesienia ------------------------------- 

25. Data druku ------------------------------- 

 
4.2. Szkic z inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Szkic/zbiór szkiców 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1977.1000_1 

3. Aktualność dokumentu 1977.04.30 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu Dostępne bez ograniczeń 

5. Opis  Szkic z uzbrojenia 

6. Typ dokumentu Obraz 

7. Plik P.3021.1977.1000_001 

8. Folder P.3021.1977.1000 

9. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy szkic 
Wykaz współrzędnych punktów zasięgu 
określającego granice pokrycia szkicem 

 
4.3. Sprawozdanie techniczne 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  Sprawozdanie techniczne 
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                       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014-2020 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1977.1000_10 

3. Aktualność dokumentu 1997.06.30 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu Dostępne bez ograniczeń 

5. Opis  ------------------------------- 

6. Typ dokumentu Tekst 

7. Plik P.3021.1977.1000_010 

8. Folder P.3021.1977.1000 

 
4.4. Wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej 

1. Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów  
Wykaz współrzędnych/Zbiór wykazów 
współrzędnych 

2. 
Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru 
dokumentów 

P.3021.1977.1000_11 

3. Aktualność dokumentu 1997.03-1997.04 

4. Informacja o zasadach dostępu do dokumentu Dostępne bez ograniczeń 

5. Opis  ------------------------------- 

6. Typ dokumentu Tekst 

7. Plik P.3021.1977.1000_011 

8. Folder P.3021.1977.1000 

 
 


