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1. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

1.1 Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. W związku z powyższym Zamawiającego i 
tym samym Wykonawcę obowiązują stosowne przepisy wynikające z WRPO. Projekt polega na: 

 modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębów: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), 
Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003), w jednostce ewidencyjnej: 
Puszczykowo (Id 302102), w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. 
 

1.2 Przedmiotem zamówienia jest: 
1) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie art.24a, art.26 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, mającej na celu aktualizację danych ewidencyjnych, oraz uzupełnienie istniejącej 
bazy danych ewidencyjnych, danymi dotyczącymi: 

a) gruntów, 
b) budynków,  
c) obiektów trwale związanych z budynkami, 
d) nieruchomości lokalowych, 
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się 
grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na 
zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, 
zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli; 

2) wykonanie aktualizacji użytków gruntowych, wraz z wykonaniem projektu aktualizacji operatu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, 
3) opracowanie i uczestnictwo przy wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-
kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz 
wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag, 
4) przygotowanie projektów zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych, 
5) dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem bazy danych EGiB, określonym w 
załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz.1034 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem 
w sprawie egib), w tym dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), co zostanie potwierdzone walidacją zbiorów 
danych EGiB, utworzonych w wyniku realizacji zamówienia, korzystając z oprogramowana udostępnionego 
przez Zamawiającego 
6) wykonanie harmonizacji obiektów bazy danych BDOT500 i obiektów uzbrojenia terenu z bazą danych EGiB w 
zakresie wskazanym w pkt.6.12. 
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2. TERMIN REALIZACJI 

 

2.1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie wykonana w dwóch etapach. Terminy realizacji prac 
zostały podane w załączniku nr 3 do OPZ. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy w pierwszym etapie realizacji zamówienia, by: 

a) przedstawił szczegółowy harmonogram projektu, dotyczący wykonania poszczególnych etapów 
realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

b) dokonał analizy pobranych materiałów, w tym przeprowadził analizę istniejącej osnowy, 
c) wykonał wywiad terenowy, o którym mowa w § 7 rozporządzenia ws. standardów, dotyczący 

porównania materiałów ewidencji gruntów i budynków zawartych w PZGiK ze stanem faktycznym, 
d) wykonał prace polegające na pomiarze uzupełniającym budynków, granic działek oraz zmienionych 

konturów użytków gruntowych, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 
e) wykonał badania uzupełniające stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz 

dokumentów zgromadzonych w operacie ewidencyjnym, 
f) wykonał projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
g) przygotował stosowną dokumentację z realizacji ww. prac w celu ich weryfikacji. 

 
Pierwszy etap obejmuje częściowe wykonanie prac i ich odbiór. 
Wykonawca zrealizuje pozostałe prace w drugim etapie, który stanowi zakończenie prac. 
 
Zamawiający zastrzega, że jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w siedzibie Zamawiającego i praca ta będzie zakłócać działanie infrastruktury informatycznej 
Zamawiającego, to będzie się ona odbywać w dni powszednie po zakończeniu pracy ODGiK (w poniedziałki od 
godziny 17.00, od wtorku do piątku od godziny 15:30) oraz w weekendy. Realizacja powyższych, niezbędnych 
prac w godzinach urzędowania jest możliwa, pod warunkiem uprzedniego uzyskania akceptacji przez 
Zamawiającego. 

 
3. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I SŁOWNIK 

 
3.1 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w 
szczególności w: 
1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm., 

zwanej dalej Prawem geodezyjnym i kartograficznym); 
2) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.); 
3) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.); 
4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.); 
5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

778 ze zm.); 
6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909); 
7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.); 
8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.); 
9) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.); 
10) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.); 
11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.); 
12) ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.);  
13) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.);  
14) ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 z 2010r, poz. 489 ze 

zm.); 
15) rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1034 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem 
egib); 
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16) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. Nr 263 z 2011r., poz. 1572, zwanego dalej rozporządzeniem ws. standardów); 

17) rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 z 1999r. 
poz. 453); 

18) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie 
ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45 z 1999r., poz. 454 ze 
zm.); 

19) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i 
budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 
zamkniętych (Dz. U. Nr 84 z 2001r., poz. 911); 

20) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 z 2004r., poz. 2663); 

21) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. 
Nr 86 z 2005r., poz. 736); 

22) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 
ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. 
Nr 201 z 2010r., poz. 1333); 

23) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz 
danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu 
terenu (Dz. U. Nr 263 z 2011r., poz. 1571 ze zm.); 

24) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy 
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 
standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279 z 2011r., poz. 1642) oraz obwieszczeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031); 

25) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125); 

26) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i 
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r., poz. 199); 

27) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 
rejestru nazw geograficznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 219 ze zm.); 

28) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352); 

29) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
(Dz. U. z 2012r., poz. 1246); 

30) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247); 

31) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach (Dz. U. z 2013r., poz. 249); 

32) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028), 

33) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183, zwanego 
dalej rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego); 

34) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu 
uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań 
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914); 

35) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących 
zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 
przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., 
poz. 924); 
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36) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 
Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917). 

 
 
3.2 Słownik pojęć i skrótów: 
1) ODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 
2) Geodeta Powiatowy – Geodeta Powiatowy powiatu poznańskiego 
3) Administrator baz danych – administrator baz danych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Poznaniu 
4) PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 
5) EGiB – ewidencja gruntów i budynków 
6) BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych 
7) System NKW – elektroniczne księgi wieczyste dostępne w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na 

podstawie art. 364 ust. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 707), 

8) Baza danych EGiB – baza danych, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. 

 
4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, NA KTÓRYM PRZEPROWADZANA BĘDZIE MODERNIZACJA. 
 

4.1 Jednostka ewidencyjna Puszczykowo leży w obszarze 6 pasa południkowego układu współrzędnych 
płaskich prostokątnych PL-2000. 

4.2 Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne Puszczykowo (Id 302102_1.0001), 
Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003), w jednostce ewidencyjnej: 
Puszczykowo (Id 302102), objęte modernizacją EGiB zawiera załącznik nr 1, tabele nr 1-3. 

4.3 Podstawowe informacje dotyczące poziomej osnowy geodezyjnej zawiera załącznik nr 1 - tabela nr 4. 
4.4 Na podstawie analizy zawartości bazy danych EGiB stwierdza się odstępstwa od obecnie obowiązujących 

standardów rozporządzenia egib, między innymi: 
a) występują jednostki rejestrowe składające się z kilku nieruchomości, co jest niezgodne z zasadami 

podanymi w § 13 rozporządzenia egib, 
b) oznaczenia i kwalifikacje części użytków gruntowych nie spełniają kryteriów wynikających z  § 68 

rozporządzenia egib, również w zakresie relacji z klasą PKOB i funkcją usytuowanych na tych gruntach 
budynków, 

c) w danych ewidencyjnych występują niezgodności z danymi zawartymi w księgach wieczystych, 
występują nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, 

d) zaliczenie podmiotów ewidencyjnych do grup i podgrup rejestrowych nie spełnia wymogów zawartych 
w § 18 rozporządzenia egib. 
W bazie danych EGiB mogą wystąpić również inne niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA EWIDENCJI GRUNTÓW. 
 
5.1 Dotychczasowy system 
Baza danych EGiB jest obecnie prowadzona: 

 część opisowa w systemie EGB 2000 firmy Intergraph (elektronicznie od 1992 r.), 

 część geometryczna w systemie GEO-INFO 7 Mapa (elektronicznie od 2002 r.) firmy Systherm-info sp. z 
o.o, 

Informacje charakteryzujące dotychczasowe systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia EGiB, 
obiektów uzbrojenia terenu, BDOT 500 oraz MZ zawiera załącznik nr 2 – tabela nr 1. 

 
5.2 System po zmianie 
Infrastruktura teleinformatyczna ODGiK aktualnie podlega modernizacji w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych”, projekt: „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO”. 
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Modernizacja ta ma na celu pozyskanie systemu umożliwiającego prowadzenie Powiatowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zintegrowanej bazie danych. 
Przewidywane uruchomienie pełnej funkcjonalności nowego systemu i konwersja danych z dotychczasowego 
oprogramowania do Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO nastąpi w terminie do 17 
listopada 2017r. Wykonawca musi uwzględnić ten fakt przy wykonaniu prac objętych umową. ODGiK zakłada 
aktualizowanie systemu SIP GEO-INFO na bieżąco, do aktualnej wersji.  

 
6. ZAKRES PRAC. 

Wykonawca przygotuje dla wszystkich osób biorących udział w realizacji prac objętych niniejszymi 
Warunkami następujące materiały: 
a) identyfikatory ze zdjęciem, zawierające: imię, nazwisko, nazwę Wykonawcy z dopiskiem ,,Wykonawca 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków powiatu poznańskiego’’, 
b) koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy, 
c) kopie zgłoszenia pracy w ODGiK, 
d) kopie informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją 

EGiB w liczbie pozwalającej na ewentualne pozostawienie stronom, które tego zażądają. 
 

Wykonawca przygotuje informacje, o których mowa w art.24a ust.3, oraz w art.24a ust.5 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, oraz przygotuje i umieści w prasie ogłoszenie o którym mowa w art.24a ust.5 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca przygotuje również informacje, wynikające z § 6 ust.3 
rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
 
6.1 Harmonogram 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego 
harmonogramu projektu, w formie i o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Harmonogram ten musi zostać 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 
6.2 Zgłoszenie pracy geodezyjnej i Dziennik roboty 

Po uzyskaniu zamówienia Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną oraz zakłada Dziennik roboty, w którym 
dokumentowane będą wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym istotne daty oraz ewentualne 
ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca wyznacza osobę lub osoby do kontaktu z Ośrodkiem, w 
tym w szczególności Kierownika pracy geodezyjnej (legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 
1 i 2) w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ze strony Zamawiającego zostaną 
wyznaczone osoby do kontaktu z Wykonawcą.  Rozstrzyganie ewentualnych wątpliwości, a także dokonywanie  
dodatkowych ustaleń i uzgodnień odbywa się na poziomie Geodeta Powiatowy (lub pod jego nieobecność 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu) -  
Kierownik prac geodezyjnych, wyznaczony przez Wykonawcę. Bieżąca aktualizacja wpisów w Dzienniku roboty, 
jak również pozyskanie podpisów właściwych osób pod tymi wpisami należy do Wykonawcy.  
Na etapie zgłoszenia pracy geodezyjnej Wykonawca ustala z ODGiK: 

 zasady i stronę organizacyjną pierwszego udostępnienia materiałów zasobu, 

 zasady i stronę organizacyjną kolejnych udostępnień materiałów zasobu wynikających z przyjmowania do PZGiK 
bieżących opracowań z prac geodezyjnych, oraz dokumentacji operatu ewidencyjnego. 
Terminy powyższych udostępnień materiałów Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym, oraz obligatoryjnie 
potwierdza w Dzienniku roboty. 
 
6.3 Udostępnienie materiałów 

Udostępnienie materiałów odbywa się w trybie § 18 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Pierwsze pobranie danych nastąpi z dotychczasowych systemów teleinformatycznych. W momencie 
przystąpienia Wykonawcy do tworzenia lub edycji obiektów bazy danych EGiB (utworzenia roboczej bazy 
danych) Wykonawca pobierze aktualną bazę danych EGiB, która została poddana konwersji do systemu SIP 
GEO-INFO, w formacie uzgodnionym z ODGiK, spełniającym kryteria podane w punkcie 6.15. 

W trakcie realizacji opracowania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić bieżące zmiany w operacie 
ewidencyjnym, oraz dokumentację źródłową wpływającą do ODGiK. 
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Z uwagi na cyfryzację zasobu PZGiK, stanowiącą przedmiot odrębnego zamówienia, wykonywaną w ramach 
projektu WRPO Cyfryzacja powiatowego zasobu, równolegle do prac związanych z modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków, część materiałów niezbędnych do wykonania prac modernizacyjnych będzie 
udostępniania przez Wykonawcę powyższej cyfryzacji. Wykonywanie w tym samym czasie powyższych prac, 
będzie wymagało ścisłej współpracy pomiędzy Wykonawcami. Wykonawca cyfryzacji udostępni Wykonawcy 
modernizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym materiały do wglądu, fotografowania lub w formie 
elektronicznej. 

Na tydzień przed przekazaniem całości opracowania do kontroli, Wykonawca pobiera z ODGiK materiały 
wraz z aktualnymi bazami danych EGiB, BDOT500, oraz obiektami uzbrojenia terenu. 

Operat techniczny i baza robocza przekazane przez Wykonawcę do kontroli muszą uwzględniać dane 
zawarte w przekazanych, opisanych powyżej bazach, oraz pobrane wówczas materiały. Składając opracowanie 
do kontroli Wykonawca przeprowadza zasilenie baz danych Zamawiającego danymi, zapisanymi w roboczej 
bazie danych. 

W czasie kontroli, procesu wyłożenia, oraz rozpatrzenia uwag, Wykonawca na bieżąco aktualizuje bazę 
roboczą o wpływającą w tym czasie do ODGiK dokumentację źródłową, uwzględniając zmiany wprowadzane w 
tym czasie w operacie ewidencyjnym Zamawiającego.   

Przed rozpoczęciem wyłożenia Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przekazuje 
Zamawiającemu zaktualizowane opracowanie, uwzględniające wpływające do ODGiK materiały do momentu 
wyłożenia. Opracowanie to zawiera dane numeryczne, raporty podstawowe i pomocnicze wymienione w 
rozdziale 8 niniejszych Warunków technicznych do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego,  oraz 
zaktualizowaną roboczą bazę danych.  

Po zakończeniu wyłożenia i rozpatrzenia uwag, Wykonawca przekaże ostateczne, zmodyfikowane 
opracowanie  (operat techniczny i bazę roboczą) Zamawiającemu, uwzględniające wpływające do ODGiK 
dokumenty źródłowe, wprowadzane przez Zamawiającego zmiany do baz danych, oraz zmiany wynikające z 
uznania za uzasadnione uwagi zgłoszone do projektu. Zamawiający przeprowadzi kontrolę przekazanego 
opracowania, a Wykonawca zasili bazę danych Zamawiającego. 

Materiały wydawane przez ODGiK będą przedmiotem zwrotu do ODGiK w operacie technicznym. 
Wykonawca prac wykorzystując dane ewidencyjne zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o 

ochronie danych osobowych.  
 
 
6.4 Analiza pobranych materiałów 

Wykonawca przeprowadza analizę udostępnionych materiałów pod kątem aktualności, zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa, zakresu i możliwości ich wykorzystania do wykonania modernizacji EGiB. 
 
 
6.5 Osnowa 
Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych Wykonawca: 

 dokona analizy istniejącej osnowy i oceni jej przydatność do dalszego wykorzystania. 
 wykona wyrównanie wszystkich punktów osnowy pomiarowej na obszarze opracowania w oparciu o 

wykazy miar zgromadzone w zasobie, a w uzasadnionych przypadkach przedmiotowe wyrównanie 
poprzedzi  pomiarem osnowy w terenie. Wyrównanie należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

 uzupełni roboczą bazę danych w zakresie punktów osnowy geodezyjnej. 

 
 

6.6 Granice jednostki ewidencyjnej, obrębów i działek, oraz obliczenie pól powierzchni obiektów 
ewidencyjnych: 

 Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych 
Wykonawca dokonuje na podstawie § 61 ust.1 rozporządzenia egib, za pomocą odpowiednich zbiorów 
punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający 
odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.  
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W tym celu Wykonawca powinien poddać analizie dokładnościowej położenie punktów granicznych 
ujawnionych w bazie danych EGiB, z uwzględnieniem źródła danych o położeniu punktu granicznego (ZRD), 
błędu położenia względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP), oraz przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy 
dokładnościowej osnowy wykorzystanej do pomiaru powyższych punktów granicznych. 

Jeżeli okaże się, że istnieją materiały pozwalające na określenie współrzędnych punktów granicznych z 
wymaganą dokładnością, Wykonawca zaktualizuje dane na podstawie istniejących materiałów PZGiK. 

Punkty graniczne oznaczone i odszukane na gruncie, które zostały już kiedyś ustalone i istnieją w PZGiK 
wiarygodne materiały źródłowe określające jednoznacznie położenie tych punktów, ale bez wymaganej 
dokładności, należy pomierzyć w terenie. 

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, nieoznaczonych na gruncie punktów granicznych Wykonawca poprzedzi 
ich wyznaczeniem w trybie przepisów art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli okaże się, że nie 
istnieją materiały pozwalające na określenie położenia punktów granicznych, lub jeżeli zawarte w niej dane nie 
są wiarygodne, Wykonawca dokona ustalenia przebiegu granic w trybie §37-§39 rozporządzenia egib, a 
następnie wykona pomiar tych punktów (protokół sporządzony wg załącznika nr 3 do rozporządzenia egib). 
Punkty graniczne w trakcie wyżej wymienionych czynności podlegają markowaniu palami drewnianymi lub na 
terenach zainwestowanych bolcami stalowymi.  

Pomiary punktów granicznych działek ewidencyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, 
wykonane zostanie zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu ws. standardów. W odniesieniu do 
punktów granicznych metoda matematycznej transformacji może być zastosowana, jeżeli błąd średni położenia 
takich punktów po transformacji względem osnowy geodezyjnej 1 klasy nie będzie większy niż 0,30m. 

 Atrybuty punktów granicznych, oraz działek ewidencyjnych, należy wprowadzić do bazy danych EGiB, 
według zasad podanych w zał. 1a do rozporządzenia egib. Dla każdego obiektu należy ujawnić informację 
dotyczącą oznaczenia operatu technicznego w PZGIK, będącego źródłem danych dla tego obiektu, jeżeli został 
on nadany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Na podstawie ostatecznie zdefiniowanych opisów numerycznych obiektów ewidencyjnych: obrębów 
ewidencyjnych, działek ewidencyjnych oraz konturów użytków gruntowych i klas gleboznawczych jako 
klasoużytków, obliczone zostaną ostateczne pola powierzchni geodezyjnej, zgodnie z §61 rozporządzenia egib, z 
uwzględnieniem poprawek odwzorowawczych dla państwowego układu współrzędnych płaskich prostokątnych 
PL-2000 - wg procedury podanej w § 68 rozporządzenia ws. standardów. 
 Wykonawca uzupełni roboczą bazę danych w zakresie informacji dotyczących punktów granicznych, 
działek, obrębów i jednostek ewidencyjnych. 
 
6.7 Pomiar linii brzegu cieków naturalnych, jezior, oraz innych naturalnych zbiorników wodnych: 

Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji, o 
której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie 
dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych 
wodami od gruntów przyległych, o którym 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 
sytuacyjnych, o których mowa w § 82a rozporządzenia w sprawie EGiB.  

Geodeta dokonuje pomiaru linii brzegu, przy udziale przedstawiciela zarządcy wody, z uwzględnieniem 
materiałów archiwalnych będących w posiadaniu właściciela wody. Weryfikacji przebiegu rzeki Warty należy 
dokonać w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i właściwym miejscowo Rejonowym 
Zarządem Gospodarki Wodnej. Wykonawca sporządzi stosowną dokumentację z realizacji ww. prac. 

 
 

6.8 Granice działek w zakresie kolizji (granica przecina budynek): 
Wykonawca przeprowadza analizę istniejących materiałów. Jeśli w wyniku analizy: 

 okaże się, że istnieją materiały pozwalające na określenie  położenia punktów granicznych, Wykonawca dokona 
odszukania lub wyznaczenia w terenie położenia punktów granicznych, a następnie wykona pomiar tych 
punktów oraz budynku kolizyjnego z wymaganą dokładnością (Wykonawca dokonuje wyznaczenia położenia 
punktów granicznych w trybie art. 39 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), 

 okaże się, że nie istnieją materiały pozwalające na określenie położenia punktów granicznych, Wykonawca 
dokona ustalenia przebiegu granic w trybie §37-§39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 
a następnie wykona pomiar tych punktów oraz budynku kolizyjnego z wymaganą dokładnością. 
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Wykonawca sporządza mapę przeglądową dla tych obiektów, dla których w wyniku dokonanych czynności 
okazało się, że kolizja istotnie ma miejsce. 
 
 
6.9  Pozyskanie danych ewidencyjnych budynków: 

a) Budynki nowe i rozbudowane nieujawnione w EGiB - Wykonawca wykonuje pomiar takich budynków 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia kolizji, zastosowanie znajdują zapisy 
pkt 6.8. 

b) Budynki istniejące - Wykonawca przeprowadza analizę udostępnionych materiałów PZGiK pod kątem 
atrybutu „numeryczny opis konturu budynku”. Jeśli w wyniku analizy, okaże się, że współrzędne 
konturu budynku zostały ujawnione w bazie danych EGiB na podstawie digitalizcji: 

 i jednocześnie w zasobie istnieją materiały pozwalające na określenie współrzędnych tego budynku z 
wymaganą dokładnością, Wykonawca zaktualizuje dane na podstawie istniejących materiałów PZGiK, 

 i jednocześnie w zasobie nie istnieją materiały pozwalające na określenie współrzędnych tego budynku z 
wymaganą dokładnością, Wykonawca wykonuje pomiar tego budynku z wymaganą dokładnością. 
W przypadku stwierdzenia kolizji, zastosowanie znajdują zapisy pkt 6.8. 

Dla wszystkich budynków Wykonawca przeprowadza analizę udostępnionych materiałów PZGiK, również 
pod kątem wymagań określonych w § 63 i  § 64 rozporządzenia egib. Na podstawie materiałów PZGiK, oraz 
źródeł danych ewidencyjnych wymienionych w pkt 7 Wykonawca uzupełnia dane ewidencyjne dotyczące 
budynków wymienione w § 63 i  § 64 rozporządzenia egib. 

Wykonawca sporządza karty budynkowe dokumentujące zebrane dane, oraz uzupełnia roboczą bazę 
danych w zakresie danych dotyczących budynków. Wzór arkusza danych ewidencyjnych budynku Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. 

Należy zweryfikować dane dotyczące budynków w zakresie przyporządkowania właściwych kartotek 
budynków do budynku jako obiektu stanowiącego element części geometrycznej bazy danych EGiB. 

 
6.10  Pozyskanie danych ewidencyjnych lokali: 

Dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości ujawnienie danych w ewidencji następuje na podstawie:  
prawomocnych orzeczeń sądowych, wpisów dokonanych w księgach wieczystych i pomocniczo aktów 
notarialnych, sporządzonych w związku z wyodrębnieniem tych lokali. 

Uzupełniona baza danych EGiB winna zawierać w zakresie lokali dane ewidencyjne wymienione w § 70 z 
zastrzeżeniem § 71 rozporządzenia egib. 

Dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości, ujawnienie ewidencji gruntów i budynków następuje 
zgodnie z § 71 ust.1 pkt 1 rozporządzenia egib. 

Wykonawca sporządzi kartoteki lokali dokumentujące zebrane dane, oraz uzupełni roboczą bazę danych w 
zakresie danych dotyczących lokali. Wzór arkusza danych ewidencyjnych lokali Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym. 

 
 

6.11  Weryfikacja użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów: 
W ramach niniejszego zlecenia Wykonawca zweryfikuje kontury użytków gruntowych, oraz wykona w 

niezbędnym zakresie terenowe geodezyjne pomiary uzupełniające w odniesieniu do nowych i zmienionych 
konturów użytków gruntowych. Wykonawca ustali klasy gleboznawcze dla zmienionych użytków rolnych i 
leśnych oraz dla gruntów podlegających gleboznawczej klasyfikacji, dla których w operacie ewidencyjnym brak 
ustalonej klasyfikacji.  

Przebieg i oznaczenie użytków leśnych Lasów Państwowych należy zweryfikować z uwzględnieniem planów 
urządzania lasów (PUL), natomiast dla lasów pozostających w gestii osób fizycznych i instytucji nie będących 
zarządcami lasów państwowych z uwzględnieniem uproszczonych planów urządzania lasów (UPUL). 

Wykonawca zweryfikuje i zaktualizuje dane dotyczące użytków ekologicznych. 
Wykonawca dokona weryfikacji przebiegu i klasyfikacji gruntów pod rowami:  

 grunty pod rowami zostaną poddane klasyfikacji, która polega na zaliczeniu ich do klasy gruntów 
przyległych, ale podlegających klasyfikacji, 

 do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Wykonawca 
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uzgodni z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz właściwym RZGW, czy rów 
jest urządzeniem melioracji szczegółowej, czy stanowi wody płynące. W przypadku, gdy rów nie 
stanowi urządzenia melioracji wodnej szczegółowej, nie może być w ewidencji gruntów i budynków 
oznaczany jako rów. 

W zmodernizowanej bazie danych EGiB: 

 kontury użytków gruntowych, muszą wypełniać obszar obrębu ewidencyjnego w sposób topologicznie 
spójny, 

 kontury klasyfikacyjne muszą zamykać się w granicach konturów użytków gruntowych, które zgodnie z 
art.20 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlegają tej klasyfikacji, 

 Wykonawca dostosuje symbole użytków gruntowych do § 67 i § 68 rozporządzenia egib i doprowadzi 
wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką 
użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, biorąc również pod uwagę 
klasyfikację PKOB posadowionych na gruncie budynków. 

Projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji, powinien być opracowany przez klasyfikatora, 
posiadającego upoważnienie Starosty Poznańskiego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (wkalkulowany w koszt Wykonawcy). 

Aktualizacja operatu gleboznawczej klasyfikacji zostanie przeprowadzona przez Starostę z urzędu, na 
podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246), w ramach prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W 
tym celu wymagane jest: 

a) zawiadomienie osób zainteresowanych o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, z 
uwzględnieniem przepisów § 6 ww. rozporządzenia, 

b) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie i opracowanie przez Wykonawcę projektu 
ustalenia klasyfikacji, na podstawie przepisów § 7 i 8 ww. rozporządzenia, 

c) wyłożenie na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji z uwzględnieniem 
przepisów § 9 i 10 ww. rozporządzenia, 

d) Starosta wydaje decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów po rozpatrzeniu zgłoszonych 
do projektu ustalenia klasyfikacji zastrzeżeń. 

Do operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca wprowadzi dane uzyskane na podstawie wyników prac 
dotyczących weryfikacji i pomiaru konturów użytków gruntowych i ich klas gleboznawczych oraz zmiany 
wynikające z projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zatwierdzone stosownym orzeczeniem 
Starosty. 

 
6.12  Aktualizacja operatu ewidencyjnego w zakresie pozostałych informacji 

W celu aktualizacji operatu ewidencyjnego należy: 

 doprowadzić do pełnej zgodności w zakresie treści ewidencyjnej pomiędzy częścią geometryczną, 
a częścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków. Stan wykazany w ewidencji gruntów i 
budynków powinien odpowiadać obecnemu użytkowaniu na gruncie, 

 wykonać badanie stanów prawnych nieruchomości:  
o ustalić atrybut numer KW (numer księgi wieczystej) w drodze porównania bazy danych 

EGiB z danymi księgi wieczystej prowadzonej w systemie NKW. Badanie ksiąg wieczystych 
zostanie przeprowadzone dla wszystkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i 
lokalowych. Zostaną porównane wpisy I i II działu z danymi zawartymi w operacie 
ewidencyjnym, 

o w przypadku gdy dane zawarte w dziale I elektronicznej księgi wieczystej nie pozwalają 
na jednoznaczne ustalenie jakie działki wchodzą w skład nieruchomości, badaniem należy 
objąć również akta ksiąg wieczystych i materiały PZGiK, 

o w przypadku gdy dla nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, należy ustalić 
artykuł matrykuły podatku gruntowego, 

o czynności ustalenia stanu prawnego nieruchomości należy sporządzić w formie 
protokołu, 

o wyniki badania ksiąg wieczystych należy sporządzić w formie protokołu, załączając 
wydruki z systemu NKW oraz fotografie z akt ksiąg wieczystych, jeżeli akta te były 
badane, 
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 dla działek ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym dokonać aktualizacji poprzez 
wydzielenie nowych działek, 

 dokonać analizy i wprowadzić dane wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych, 
prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych i zawiadomień z sądów rejonowych, które 
nie zostały ujęte przy aktualizacji dotychczasowej bazy danych, w przypadku gdy dane te są 
aktualne, 

 zweryfikować dane: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek lokalnych wyżej wymienionych 
podmiotów w rejestrze REGON (pomocniczo KRS) co do poprawności i aktualności nazwy, 
siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo 
nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL),  

 dokonać korekty nazwisk właścicieli i władających, ich imion i imion rodziców łącznie z 
wprowadzeniem identyfikatorów PESEL, 

 dokonać sprawdzenia poprawności przyporządkowania podmiotów ewidencyjnych do 
odpowiednich grup i podgrup rejestrowych, zgodnie z wymogami rozporządzenia egib, 

 zweryfikować i zaktualizować dane dotyczące rejestru zabytków - wartości atrybutu numer 
rejestru zabytków Wykonawca pozyska z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

 ujednolicić i zaktualizować słowniki w zakresie nazewnictwa miejscowości, ulic i adresów w 
oparciu o rejestr miejscowości ulic i adresów prowadzony przez Burmistrza Miasta Puszczykowa 
(dostępny publicznie do pobrania w formacie GML na stronie Centralnego Repozytorium 
Informacji Publicznej), 

 zweryfikować i zaktualizować dane dotyczące numeracji dróg publicznych -  Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Miasta Puszczykowa, 

 zweryfikować i zaktualizować informacje dotyczące rejonów statystycznych i obwodów spisowych 
– Główny Urząd Statystyczny, 

 uzupełnić wartości nieruchomości, jeżeli są znane, na podstawie wyciągów z operatów 
szacunkowych, znajdujących się w operacie ewidencji gruntów, 

 dokonać harmonizacji obiektów bazy danych BDOT500 i obiektów uzbrojenia terenu z bazą 
danych EGiB – harmonizacja ta ma na celu dostosowanie (przekartowanie) obiektów bazy danych 
BDOT500 i obiektów uzbrojenia terenu do nowopomierzonych lub przekartowanych obiektów 
bazy danych EGiB, takich jak działki i budynki, w przypadku, gdy obiekty BDOT500 i uzbrojenia 
terenu stykają się lub kolidują z obiektami bazy danych EGiB. 

  
6.13  Zawiadomienia o dokonanych zmianach. 
Wykonawca przygotuje zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zgodnie z § 49 
rozporządzenia egib. W przypadku gdy zawiadomienia te będą kierowane do właściwych sądów rejonowych 
Wykonawca sporządzi dodatkowo dokumenty wymienione w § 49 ust.2a rozporządzenia egib, wraz z 
dokumentacją uzasadniającą te zmiany. 
 
6.14  Operat techniczny: 
Wykonawca skompletuje operat techniczny zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w patrz § 71 
rozporządzenia ws. standardów, załączając również dokumenty określone w OPZ, w tym w szczególności: 

 oryginał Dziennika roboty, protokoły, oraz pozostałe dokumenty z uzgodnień, 

 sprawozdanie techniczne.  
W sprawozdaniu technicznym wyczerpująco opisuje sposób wykonania prac, wykorzystywane metody, 
napotkane problemy i sposoby poradzenia sobie z nimi, opisuje również technikę pomiaru osnowy ze 
szczególnym uwzględnieniem sposobu jej wyrównania, oraz zakresem uzupełnienia, 

 oryginalne nośniki z udostępnionymi materiałami, 

 projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

 tabelaryczne zestawienia: 
- zawierające informacje dla każdego obrębu o liczbie punktów granicznych, dla których zmianie uległo 
położenie z podziałem na punkty graniczne powiatu, punkty graniczne jednostki ewidencyjnej, punkty 
graniczne obrębu ewidencyjnego, 
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- zawierające informacje dla każdego obrębu o liczbie istniejących istotnych kolizji, pozwalające na 
identyfikację tych kolizji na mapie, 
- zawierające informacje dla każdego arkusza mapy ewidencyjnej w każdym obrębie  o liczbie działek, dla 
których zmianie uległy zapisy w zakresie klasoużytków, 
- zawierające informacje dla każdego arkusza mapy ewidencyjnej w każdym obrębie o liczbie budynków dla 
których: 
 dotąd w części opisowej nie było informacji o budynku, 
 dotąd w części opisowej były informacje o budynku, ale zostały uzupełnione lub zmienione, 
 dotąd w części opisowej były informacje o budynku i nie zostały ani zmienione, ani uzupełnione, 
- zawierające informacje dla każdego arkusza mapy ewidencyjnej w każdym obrębie  o liczbie lokali dla 
których: 
 dotąd w części opisowej nie było informacji o lokalu, 
 dotąd w części opisowej były informacje o lokalu, ale zostały uzupełnione lub zmienione, 
 dotąd w części opisowej były informacje o lokalu i nie zostały ani zmienione, ani uzupełnione, 

 kompletowanie operatu w zakresie dotyczącym osnowy pomiarowej:  
- dzienniki pomiaru osnowy (plik doc), 
- źródłowe pliki z wykonanych pomiarów zapisanych w rejestratorach polowych, pozwalające na ich 
odczytanie w jednym z typowych komputerowych programów obliczeniowych, 
- raporty ścisłego wyrównania poziomej osnowy pomiarowej w układzie PL-2000 (pliki doc),  
- wykazy współrzędnych wszystkich założonych przez Wykonawcę punktów osnowy pomiarowej, z 
określeniem średnich błędów położenia punktów, oraz ich opisy topograficzne, 
- szkic osnowy pomiarowej z punktami nawiązania oraz numeracją uzgodnioną z Administratorem baz 
danych, 
- wyrównanie i określenie średnich błędów położenia punktów, a także analiza dokładnościowa na 
punktach kontrolnych – w przypadku zakładania osnowy metodami GNSS, 

 dzienniki pomiarowe szczegółów, oraz obliczenia Wykonawca przygotowuje wyłącznie w wersji elektronicznej 
na płycie CD,  

 mapy wywiadu terenowego i mapy uzupełniające:  
 mapy wywiadu terenowego i mapy uzupełniające Wykonawca wykonuje na kopiach arkuszy map 
ewidencyjnych, 
 mapę/mapy przeglądową/e kolizji Wykonawca wykonuje według potrzeb przy zachowanej czytelności i 
jednoznaczności oznaczeń działek, 
 na mapie uzupełniającej, wykonanej na kopii arkusza mapy ewidencyjnej Wykonawca numeruje 
budynki:  
- kolorem niebieskim w jednym z narożników budynku – ten numer budynku jest spójny z numerem 
arkusza danych ewidencyjnych budynku dla danego arkusza mapy, 
- kolorem zielonym prostopadle do osi ulicy, do której nadano numer porządkowy – ten numer budynku 
jest zgodny z numeracją porządkową EMUiA (pkt 7 Źródła danych ewidencyjnych), 
- każdy budynek na arkuszu mapy uzupełniającej ma numer zaznaczony kolorem niebieskim, a arkuszy 
danych ewidencyjnych budynków dla danego arkusza mapy ewidencyjnej jest tyle, ile ponumerowanych 
budynków na tym arkuszu mapy, 
 na mapie ewidencyjnej Wykonawca szrafuruje lub wypełnia kolorem żółtym kontury tych budynków, 
w których wyodrębnione zostały samodzielne lokale, 

 dokumentacja z pomiaru, wznowienia, ustalenia granic, 

 do arkusza mapy ewidencyjnej Wykonawca kompletuje: 
- szkice polowe.  
Na odwrotach szkiców polowych Wykonawca nanosi współrzędne punktów, które są przedmiotem szkicu, 
w tym punktów osnowy. Na rysunku szkicu w przypadku pomiaru metodami klasycznymi - Wykonawca 
szkicuje rysunek nawiązania do osnowy, a w przypadku pomiaru metodami GNSS, Wykonawca wpisuje 
adnotację „Pomiar GNSS, punkty kontrolne:…”, 
- wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zbiorcze wykazy zmian danych ewidencyjnych, oraz wykazy zmian 
danych ewidencyjnych dla poszczególnych nieruchomości, 
- arkusze danych ewidencyjnych budynków, 
- arkusze danych ewidencyjnych lokali, 
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- jeśli zmiana dotyczy danych z granicy arkuszy ewidencyjnych, w.w. dokumenty Wykonawca załącza do 
kompletu dokumentów o najniższym numerze arkusza mapy ewidencyjnej, 

 w skład minimalnego, wymaganego zakresu informacji o każdym budynku wchodzą: 
- identyfikator budynku, 
- status budynku, 
- geometryczny opis konturu budynku dla budynków istniejących oraz położenie środka geometrycznego 
budynku dla budynków projektowanych, 
- rodzaj budynku według KŚT, 
- klasa budynku według PKOB, 
- główna funkcja budynku, 
- liczba kondygnacji nadziemnych, 
- pole powierzchni zabudowy budynku, 
- liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali, 
- adres budynku (źródło – EMUiA pkt 7 Źródła danych ewidencyjnych), 

 na arkuszu danych ewidencyjnych budynku, w prawym górnym narożniku, oprócz numeru zaznaczonego 
kolorem niebieskim Wykonawca wpisuje literowe określenie: 

- „n” – dla tych budynków, dla których dotąd w części opisowej nie było informacji o budynku (źródło 
informacji o budynkach projektowanych – poznański.e-mapa.net, warstwa: Powiat poznański, pozwolenia 
na budowę), 
- „z” – dla tych budynków, dla których dotąd w części opisowej były informacje o budynku, ale zostały 
uzupełnione lub zmienione, 
- „b.z.” – dla tych budynków, dla których dotąd w części opisowej były informacje o budynku i nie zostały 
ani zmienione, ani uzupełnione, 

 na arkuszu danych ewidencyjnych lokalu, w prawym górnym narożniku, kolorem niebieskim Wykonawca 
wpisuje numer budynku, w którym znajduje się dany lokal (numer budynku jest spójny z zaznaczonym kolorem 
niebieskim numerem budynku na mapie uzupełniającej) oraz literowe określenie: 

- „n” – dla tych lokali, dla których dotąd w części opisowej nie było informacji  o lokalu, 
- „z” – dla tych lokali, dla których dotąd w części opisowej były informacje o lokalu, ale zostały uzupełnione 
lub zmienione, 
- „b.z.” – dla tych lokali, dla których dotąd w części opisowej były informacje o lokalu i nie zostały ani 
zmienione, ani uzupełnione, 

 protokoły badania ksiąg wieczystych, protokoły ustalenia stanu prawnego nieruchomości, wraz z wykorzystaną 
w tym celu dokumentacją m.in. z fotografiami akt ksiąg wieczystych, 

 raport wykorzystanych operatów (w ujęciu tabelarycznym zaproponowanym przez Wykonawcę prac). Jedną z 
informacji zawartą w tym raporcie powinna być informacja o odrzuceniu danego operatu (dokumentu 
geodezyjnego w tymże operacie) z podaniem przyczyny jego niewykorzystania, 

 raporty – porównawcze zestawienia powierzchni ewidencyjnej i matematycznej, dla wszystkich działek i 
użytków gruntowych w obrębie, 

 wykaz załączonych nośników z danymi, 

 CD z roboczą bazą danych, 

 raporty kontrolne, 

 inne dokumenty wynikające z przepisów prawa, 

 wszelkie materiały analogowe należy przekazać do weryfikacji podpisane przez Wykonawcę i Kierownika pracy 
geodezyjnej, 

 Wszystkie dokumenty należy zapisać w postaci elektronicznej na opisanych odpowiednio nośnikach CD w 2 
egzemplarzach z podpisem elektronicznym kwalifikowanym geodety uprawnionego Wykonawcy, w formacie 
właściwym dla rodzaju dokumentu. Należy przyjąć następujące zasady: 
a) dokumenty opisowe (analizy dokumentów, wyjaśnienia itp.) wytworzone przez Wykonawcę 
zapisujemy w formacie doc, 
b) wykazy i zestawienia tabelaryczne zapisujemy w formacie xls, 
c) dokumenty analogowe sporządzane z udziałem stron i ich podpisami oraz z podpisem geodety 
uprawnionego (np. szkice i protokoły graniczne, zwrotne potwierdzenia zawiadomień, arkusze danych 
ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły oględzin, protokoły z wyłożenia projektu operatu do publicznego 
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wglądu) zapisywane są w postaci rastrowej powstałej w wyniku skanowania dokumentacji, jako pliki pdf lub jpg 
w zależności od rodzaju dokumentu. Format i nazwy plików należy uzgodnić szczegółowo z Zamawiającym. 
d) dokumenty źródłowe, archiwalne, służące np. wyjaśnieniu stwierdzonych rozbieżności, zapisujemy w 
postaci wielostronicowych plików pdf dotyczących jednej sprawy, 

 Inne dokumenty ustalone z Zamawiającym. 
 
 
6.15  Baza robocza i zasilenie bazy danych EGiB 
1. Wykonawca utworzy roboczą bazę danych. Do jej stworzenia Wykonawca wykorzysta bazę danych 

ewidencji gruntów i budynków, która została poddana konwersji do nowego systemu SIP GEO-INFO.  
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. 

Dla szkiców polowych powstałych w wyniku prac modernizacyjnych Wykonawca stworzy nowe obiekty 
„GOSZZG - Zasięg zasobu geodezyjnego” z uzupełnionymi atrybutami opisowymi (jeden zasięg = jeden szkic) w 
roboczej bazie danych. Numeracje oraz szczegóły dotyczące uzupełniania atrybutów obiektów GOSZZG należy 
uzgodnić z ODGiK i wpisać w dzienniku robót.  

Modernizację należy przeprowadzić w sposób, który będzie polegał na modyfikacji istniejących obiektów, a 
w przypadku, gdy obiektów brak w bazie danych – na stworzeniu nowych. Wymiana danych poprzez bazę 
roboczą ma zapewnić bezstratny import danych w ramach zintegrowanego systemu SIP GEO-INFO. 

Zalecane jest posiadanie oprogramowania kompatybilnego, do oprogramowania w ODGiK w Poznaniu w 
celu poprawnej wymiany danych. 
2. Implementacja danych wynikowych do powiatowej bazy danych EGiB w siedzibie Zamawiającego, 

prowadzonej w systemie SIP GEO-INFO (w wersji użytkowanej przez ODGiK w Poznaniu) poprzez import 
plików dostarczonych przez Wykonawcę, jako eksportów z roboczej bazy danych Wykonawcy stanowiącej 
rezultat kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, będzie się odbywać z zachowaniem 
następujących zasad: 
a) podstawą do implementacji danych wynikowych będzie pozytywny wynik kontroli wykonanej przez 

Zamawiającego, 
b) 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), 

c) 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 klasoużytków na granicach modernizowanych 
obrębów. 
 

3. Import danych z roboczej bazy danych Wykonawcy do powiatowej bazy danych prowadzonej w SIP GEO-
INFO 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) zasilenie powiatowej bazy danych danymi BDOT500, BDSOG, punktami osnowy pomiarowej, obiektami 
uzbrojenia terenu, pochodzącymi z roboczej bazy danych sporządzonej przez Wykonawcę, 
uwzględniającej zmiany zaistniałe w okresie od momentu wydania bazy do ostatniego pobrania 
materiałów PZGiK, 

c) kontrolę topologiczną importowanych obiektów. 
Wykonawca przekaże skatalogowane skany dokumentów, map i innych materiałów cyfrowych związanych z 
realizacją zamówienia. 
4. Redakcja numerycznej mapy ewidencyjnej. 
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Wykonawca ma obowiązek wykonania kompleksowej redakcji obiektów numerycznej mapy ewidencyjnej w 
skalach, w jakich prowadzona jest aktualnie w ODGiK. 

 
 
6.16 Kontrola opracowanej bazy danych 
  Po opracowaniu bazy danych EGiB należy wykonać końcowe kontrole funkcjami kontrolnymi 
zintegrowanego systemu GEO-INFO, w szczególności w zakresie: 

 spójności geometrii obiektów mapy (przyleganie działek, konturów użytków gruntowych, budynków 
itp.), 

 zgodności zawartości bazy danych obiektów mapy ewidencyjnej z bazą opisową EGiB, 

 logicznych powiązań danych podmiotowych i przedmiotowych. 
Wykonać należy również kontrolę powierzchniową i geometryczną struktur oraz wyszukać i 

zweryfikować punkty o porównywalnych współrzędnych. 
Podczas realizacji opracowania należy prowadzić raport wykorzystanych operatów (w ujęciu 

tabelarycznym zaproponowanym przez Wykonawcę prac). Jedną z informacji zawartą w tym raporcie powinna 
być informacja o odrzuceniu danego operatu (dokumentu geodezyjnego w tymże operacie) z podaniem 
przyczyny jego niewykorzystania. Raport ten będzie dokumentem w operacie z modernizacji. 

Po zakończeniu prac należy sporządzić raport – porównawcze zestawienie powierzchni ewidencyjnej i 
matematycznej, dla wszystkich działek i użytków gruntowych w obrębie. 
 W przypadkach budzących wątpliwości, co do zasad postępowania, należy dokonać uzgodnień z 
ODGiK. 
 Należy dokonać walidacji zbiorów danych EGiB generowanych 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). Walidacja zostanie przeprowadzona pod kątem ich 
zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Podstawowe funkcjonalności 
aplikacji to: 

 sprawdzanie poprawności syntaktycznej plików (w tym m.in. ilości atrybutów, rekordów, typów 
wartości), 

 sprawdzanie poprawności semantycznej plików (w tym m.in. poprawność identyfikatora IIP, 
poprawność wartości atrybutów, poprawności powiązań), 

 raportowanie niezgodności w formie czytelnych raportów. 
W przypadku wykrycia niezgodności niemożliwych do usunięcia, Wykonawca uzgodni z ODGiK sposób ich 
usunięcia. 

 
7. ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH 

 
Do źródeł danych ewidencyjnych należą: 

1) materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (powiatowym 
i centralnym), w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów, 

2) wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, 
3) dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy 

administracji publicznej, 
4) wyniki oględzin, 
5) 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 Miasta 
Puszczykowo), 

 rejestr zgłoszeń budowy budynku, zgłoszeń rozbiórki budynku, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany 
sposobu użytkowania budynku lub jego części, prowadzony przez Wydział Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 

 dokumentacja architektoniczno-budowlana, o której mowa w § 71 rozporządzenia egib: 
przechowywana przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu, znajdująca się w operacie ewidencji gruntów i budynków, lub 
udostępniona przez podmioty ewidencyjne, osoby władające, wspólnoty mieszkaniowe, 
zarządców, administratorów, spółdzielnie mieszkaniowe, 

 wykaz wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali, prowadzony przez Wydział Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 

 rejestr przekazanych w użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzony przez Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, 

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

 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, 
6) inne źródła, w tym 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. 

 
8. PROJEKT OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO I JEGO WYŁOŻENIE DO WGLĄDU 

ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW ORAZ ROZPATRZENIE UWAG I ZASTRZEŻEŃ. 
 
1. Wykonawca prac sporządzi projekt operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art.24a pkt 4 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na projekt operatu opisowo-kartograficznego, 
opracowanego przez Wykonawcę, dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych objętych 
zamówieniem, składać się będą raporty, o których mowa w § 22 rozporządzenia egib, tj: 
1) rejestr gruntów, 
2) rejestr budynków, 
3) rejestr lokali, 
4) kartoteka budynków, 
5) kartoteka lokali, 
6) mapa ewidencyjna, 

oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych. 
 

2. Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały wraz z projektem operatu opisowo-
kartograficznego utrwalonym przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej.  

 
Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w czynnościach wynikających z art. 24a ustawy, związanych 

z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu stronom oraz zebraniem uwag do 
projektu. 

https://danepubliczne.gov.pl/application/dane-adresowe-gmin
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Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób 
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przez okres co 
najmniej 15 dni roboczych. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-
kartograficznego poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu i 
w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenia jej w 
prasie o zasięgu krajowym.  

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Poznaniu posiadający uprawnienia o których mowa w 
art. 43 pkt. 2. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale Wykonawcy prac geodezyjnych 
związanych z opracowaniem projektu operatu, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do 
tego projektu. W tym celu Wykonawca zapewni minimum 2 osoby, które uczestniczyć będą w wyłożeniu 
projektu, oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt komputerowy, który umożliwi wgląd do operatu 
opisowo-kartograficznego. 

Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym winien być udokumentowany 
w protokole. Osoba zainteresowana, swoim podpisem potwierdzi przyjęcie ujawnionych danych do wiadomości 
bez uwag, bądź z uwagami. W przypadku wniesienia uwag przez zainteresowanych do danych ewidencyjnych 
przedstawionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, Wykonawca prac jest zobowiązany do 
aktywnego uczestniczenia w ich rozpatrywaniu. Do zakresu prac Wykonawcy należy sporządzenie ww. 
protokołu z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego według zasad określonych § 41 
rozporządzenia egib. 

Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 
2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i 
budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-
kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje 
zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i 
sposobie ich rozpatrzenia w protokole. 

Po upływie terminu wyłożenia dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych 
ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

W celu rozpatrzenia zgłoszonych uwag i zarzutów do projektu operatu opisowo-kartograficznego 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków Wykonawca prac jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich 
czynności w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych ww. czynności Wykonawca 
sporządzi dokumentację, w odniesieniu do każdego z przypadków oddzielnie zgodnie z zasadami objętymi 
niniejszymi warunkami technicznymi i przedłoży Zamawiającemu. 

9. ODBIÓR WYKONANEJ PRACY. 

W terminie określonym w Lp.2 tabeli w załączniku nr 3 do OPZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację z realizacji prac objętych I etapem zamówienia. Dokumentacja ta będzie podlegać kontroli 
Zamawiającego. 

W terminie ujętym w Lp.9 tabeli w załączniku nr 3 do OPZ Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu do 
kontroli całość opracowanej dokumentacji w postaci operatu technicznego, przy czym do tej daty Wykonawca 
zakończy wczytanie danych z bazy roboczej do bazy danych Zamawiającego. Po dokonaniu kontroli, jeżeli 
kontrola ta zakończy się wynikiem pozytywnym, Zamawiający ustali termin wyłożenia projektu opisowo-
kartograficznego.  

Wykonawca przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego przekaże Zamawiającemu 
zaktualizowane opracowanie, uwzględniające materiały wpływające do ODGiK do rozpoczęcia wyłożenia. 
Zamawiający dokonuje kontroli opracowania.  

Po zakończeniu czynności związanych z wyłożeniem projektu, oraz rozpatrzeniem uwag, zgłoszonych do 
ww. projektu na podstawie art.24a ust.6 i ust.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, opisanych w 
rozdziale 8 niniejszych Warunków technicznych, Wykonawca wprowadzi do operatu technicznego i bazy 
roboczej, zmiany uwzględniające wpływające do ODGiK do czasu zakończenia okresu wyłożenia i rozpatrywania 
uwag dokumenty źródłowe, wprowadzane przez Zamawiającego zmiany do baz danych, oraz zmiany 
wynikające z uznania za uzasadnione uwagi zgłoszone do projektu.  
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Wykonawca dokona wczytania zaktualizowanych danych z bazy roboczej do bazy danych Zamawiającego, 
oraz złoży Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji ostatecznej, uwzględniającej ww. zmiany, w terminach 
określonych odpowiednio w Lp.19 i Lp.20 tabeli w załączniku nr 3 do OPZ. Przekazaniu podlega zarówno cała 
robocza baza danych, jak i różnicowe eksporty z roboczej bazy danych, zawierające wprowadzane zmiany. 
Przekazanie operatu do kontroli końcowej nastąpi w terminie zapisanym w Lp.23 tabeli załącznika nr 3 do OPZ. 

Podstawowym warunkiem przyjęcia całego opracowania będzie skuteczny import danych 
wyeksportowanych z roboczej bazy Wykonawcy, przeprowadzony przez Wykonawcę do bazy danych 
Zamawiającego. Szczegóły wykonania powyższej implementacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Przekazane opracowanie musi działać poprawnie pod kontrolą systemów informatycznych działających w 
ODGiK. Pozytywny wynik walidacji będzie również jednym z podstawowych warunków odbioru przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Sporządził: Zatwierdził Kierownik Zamawiającego: 

 

……………………………………, dnia……………………                             ……………………………………, dnia………………… 

 


