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Załącznik nr 1a do specyfikacji 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

w ramach projektu:  

„CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH  

DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO”  

Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

w zakresie dokumentacji technicznej z opracowań do celów innych niż prawne,  

roczniki 2010-2016. 
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Słownik pojęć i wykaz skrótów 

Pojęcie / skrót Opis 

PZGiK Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

Ustawa 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183) 

PODGiK 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Poznaniu 

OPZ Opis przedmiotu zamówienia 

Układ 2000 Państwowy Układ Współrzędnych Prostokątnych Płaskich 2000 

Ewidencja materiałów 

zasobu 

Ewidencja materiałów PZGiK 

Digitalizacja 
Przetworzenie materiałów i dokumentów zasobu z postaci analogowej 

(papier, folia, karton i inne) do postaci cyfrowej (plik PDF) 

Materiały zasobu 

 Materiały zasobu w rozumieniu Lp. 4 pkt 11 załącznika numer 2 do 

Rozporządzenia, w tym w szczególności: operaty techniczne, mapy (w 

tym ewidencyjne, zasadnicze), kartograficzne opracowania specjalne, 

inne materiały zasobu 

Materiały zasobu w rozumieniu Lp. 3 pkt 9 załącznika numer 2 do 

rozporządzenia, w tym w szczególności: szkice polowe, wykazy 

współrzędnych/zbiory wykazów współrzędnych, protokoły, zbiory 

protokołów, opisy topograficzne/zbiory opisów topograficznych, 

sprawozdania techniczne, mapy, inne 

Operat techniczny 

Dokumentacja zawierająca rezultaty geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych 

pomiarów 

Atrybuty 
Atrybuty opisujące obiekty dla klas obiektów: PZG_MaterialZasobu i 

PZG_Dokument 

Umowa 
Umowa na wykonanie prac polegających na cyfryzacji powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Niniejsze zamówienie publiczne stanowi element projektu  pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych dla powiatu poznańskiego”, realizowanego 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. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest cyfryzacja 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z zadaniem Z2 Modernizacja 

i cyfryzacja zasobów w zakresie cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

opisanym w dokumencie Studium Wykonalności. Poprzez cyfryzację, dla potrzeb niniejszego OPZ 

rozumie się: 

1. zaewidencjonowanie materiałów zasobu w ewidencji materiałów zasobu, o której mowa                

w  § 9 Rozporządzenia, 

2. uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu, 

3. opatrzenie analogowych materiałów zasobu identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu, 

4. digitalizację dokumentacji zasobu, 

5. odpowiednie nazewnictwo plików, 

6. opatrzenie materiałów zasobu odpowiednią klauzulą, 

7. uporządkowanie przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium, 

8. powiązanie plików zawierających dokumentację przetworzoną do postaci elektronicznej                   

z zarejestrowanym materiałem zasobu i uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów 

PZG_Dokument, 

9. utworzenie obiektów typu „Zasięg zasobu geodezyjnego” oraz nadanie georeferencji wybranym 

dokumentom zasobu, 

10. odpowiednie przygotowanie dokumentacji do zwrotu, 

11. odpowiednie skompletowanie operatów technicznych z wykonania pracy, 

12. skuteczne załadowanie zdigitalizowanych materiałów zasobu (wraz z klauzulami zgodnymi             

ze schematami xml) do repozytorium.  

1.2. Ogólna charakterystyka obiektu i stan obecny 

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: poznański 

Numer statystyczny powiatu poznańskiego (identyfikator TERYT) – 3021. 

Dane ogólne: 

• 190 000 ha – obszar  

• 17 – liczba gmin 

• 284 – liczba obrębów ewidencyjnych 

• ok. 292 000 –  liczba działek 

• ok. 245 000 – liczba klasoużytków 

• ok. 280 000 – liczba budynków 

• ok. 821 000 – liczba punktów granicznych 

• ok. 468 000 – szacunkowa liczba obiektów typu „zasięg szkicu” (położenie obszaru, którego 

dotyczy dokument zasobu – szkic polowy) do których podpięty jest co najmniej jeden 

zeskanowany dokument  

• ok. 2 800 000 – szacunkowa liczba obiektów sytuacyjnych 

• ok. 4 400 000 –  szacunkowa liczba obiektów istniejącego uzbrojenia terenu  
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Obecnie użytkowane oprogramowanie –  GEO-INFO SIP 7. 

Obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich – PL-2000. 

Błąd szacowania ilości materiałów ≤10%. 

1.3. Termin realizacji 

Niniejsze zamówienie zostało podzielone na następujące etapy:  

• etap 1 obejmujący dokumentację, o której mowa w pkt 2.3. w zakresie: roczników: 2010, 2012, 

2013 i 2014: termin realizacji do 7 listopada 2018 r., 

• etap 2 obejmujący dokumentację, o której mowa w pkt 2.3. w zakresie roczników: 2011, 2015 i 

2016: termin realizacji do 6 maja 2019 r. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 

1. Przedstawienia szczegółowego harmonogramu projektu, dotyczącego wykonania 

poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym,   

w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Realizacji poszczególnych etapów projektu zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym 

harmonogramem. 

3. Przedstawienia sprawozdania z zaawansowania realizacji projektu, zawierającego liczbę 

materiałów zasobu, które zostały opracowane w całości (od zaewidencjonowania                   

do przygotowania dokumentacji do zwrotu zgodnie z technologią prac opisaną w OPZ)           

do 7 dnia każdego miesiąca wyłączając pierwszy miesiąc realizacji projektu. Jeśli 7 dzień 

miesiąc wypada w sobotę lub w niedzielę, dniem przedstawienia sprawozdania jest pierwszy 

dzień roboczy po 7 dniu miesiąca.  

Zamawiający zastrzega, że praca, związana z realizacją przedmiotu zamówienia, zakłócająca działanie  

Zamawiającego (brak możliwości korzystania z systemu w ramach codziennych czynności 

Zamawiającego), odbywać się będzie w dni powszednie po zakończeniu pracy Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (w poniedziałki od godziny 17.00, od wtorku 

do piątku od godziny 15:30) oraz w weekendy. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu 

zamówienia w ww. zakresie również w godzinach urzędowania pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 

1.4. Prezentacja  

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest, w terminie do 21 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy do wykonania prezentacji. W ramach prezentacji 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. zaewidencjonowania: 

• 8 map ewidencyjnych z odnowienia ewidencji gruntów, 

• 3 operatów technicznych z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, 

• 3 operatów technicznych z opracowań do innych celów, 

2. uzupełnienia atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu, 

3. opatrzenia analogowych materiałów zasobu identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu, 

4. digitalizacji dokumentacji zasobu, 

5. odpowiedniego nazewnictwa plików, 

6. opatrzenia materiałów zasobu odpowiednią klauzulą, 

7. uporządkowania przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium, 

8. powiązania plików zawierających dokumentację przetworzoną do postaci elektronicznej                   

z zarejestrowanym materiałem zasobu i uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów 

PZG_Dokument, 
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9. utworzenia obiektów typu „Zasięg zasobu geodezyjnego” oraz nadanie georeferencji oraz 

wybranym dokumentom zasobu, 

10. odpowiedniego przygotowania dokumentacji do zwrotu, 

11. sporządzenia sprawozdania z wykonanych prac ze wskazanie problemów oraz sposobów 

rozwiązania zauważonych problemów, 

12. skutecznego załadowania zdigitalizowanych materiałów zasobu (wraz z klauzulami zgodnymi           

ze schematami xml) do repozytorium w Ośrodku. 

Wyboru materiałów do prezentacji dokona Zamawiający, który w dniu podpisania umowy                 

(po faktycznym podpisaniu umowy) udostępni Wykonawcy wybrane przez siebie materiały. 

Wykonawca wykona czynności prowadzące do dokonania prezentacji, we własnej siedzibie przy 

użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania i innych materiałów niezbędnych           

do prawidłowego wykonania zadania. Zamawiający udzieli dostępu do dedykowanej aplikacji osobom 

upoważnionym, o których mowa w pkt 2.2. OPZ. 

Wykonawca wykona skuteczne załadowanie zdigitalizowanej dokumentacji do repozytorium 

dokumentów w siedzibie Zamawiającego. 

Prezentacja polegać będzie na sprawdzeniu w siedzibie Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, 

poprawności wykonania zadania.  

Celem prezentacji jest zademonstrowanie prawidłowości wykonania zadania pod kątem zgodności      

z przepisami i zapisami OPZ. W przypadku niezgodności prezentowanego wykonania z wymaganiami 

obowiązujących przepisów i OPZ , Zamawiający  uzna to za usterkę.  

Z przeprowadzonej prezentacji sporządzony zostanie protokół, określający spełnienie                          

lub niespełnienie wymagań oraz w przypadku niespełnienia wymagań szczegółowe zalecenia 

dotyczące prawidłowości wykonania. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin, nie dłuższy niż 3 dni robocze, na uwzględnienie zaleceń i przeprowadzenie 

ponownej prezentacji.  

1.5. Dziennik roboty 

Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia w sposób analogowy Dziennika Roboty, w którym 

potwierdzane będą istotne czynności dokonywane przez upoważnione osoby w trakcie wykonywania 

roboty, tj. w szczególności: 

• pobranie materiałów, 

• wszystkie uzgodnienia dokonywane w kwestiach nie rozstrzygniętych w Umowie i OPZ, 

• zwrot materiałów. 

Oryginał  Dziennika Roboty stanowi załącznik do operatu technicznego wykonanego na zakończenie 

zadania. Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego kopia Dziennika Roboty 

stanowi załącznik do operatów technicznych wykonanych do częściowych odbiorów.  

2. Udostępnienie materiałów PZGiK do wykonania zadania 

2.1. Ogólna charakterystyka dokumentacji PZGiK 

Dokumentacja PZGiK przeznaczona do digitalizacji w ramach niniejszego projektu obejmuje 

dokumentację techniczną z opracowań do innych celów niż prawne, w tym w znacznej większości: 

inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, mapy do celów projektowych i inne.  
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Przedmiotowa dokumentacja przechowywana jest w postaci: 

• map (w tym w szczególności z odnowień ewidencji gruntów - szczegółowe informacje w 

zakresie odnowień ewidencji gruntów zawiera załącznik 1.3. do OPZ), 

• operatów technicznych w teczkach i segregatorach (jeden operat=1 lub więcej 

teczek/segregatorów), 

• operatów technicznych w pojedynczych opracowaniach bez teczek (plik spiętych 

dokumentów, przechowywanych w zbiorczych kartonach i zbiorczych teczkach). 

Materiały PZGiK obejmują formaty standardowe: A0, A1, A2, A3, A4, A5 oraz formaty 

niestandardowe (w szczególności mapy do celów projektowych). 

Stan techniczny materiałów PZGiK jest w większości dobry. Wśród dokumentów przeznaczonych do 

digitalizacji znajdują się jednak takie, które przed skanowaniem w określonej w OPZ  jakości wymagać 

będą dodatkowych czynności (np. podklejenia). Szacunkowa liczba dokumentów wymagających 

dodatkowych czynności przed digitalizacją to 0,001% ogólnej liczby dokumentów.  

2.2. Zasady ogólne 

Przedmiotem opracowania nie są: protokoły kontroli, wnioski o przyjęcie do zasobu, protokoły 

weryfikacji i zawiadomienia o zakończeniu prac.  

Nie podlegają digitalizacji: 

• dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań, 

• kopie materiałów zasobu. 

Materiały wielkoformatowe (w szczególności oryginały map z odnowień ewidencji gruntów) 

przechowywane przez Zamawiającego w postaci niezłożonej (płaskich szufladach odpowiedniego 

formatu) zostaną udostępnione Wykonawcy do transportu, tylko w sztywnych teczkach 

odpowiedniego formatu, zapewnionych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewnia odpowiednie pojemniki (kartony, sztywne plastikowe skrzynki, itp.) do 

transportu materiałów w teczkach i segregatorach. Pojemniki nie mogą powodować uszkodzeń 

udostępnionej dokumentacji. 

Dokumentacja będzie wydawana sukcesywnie, w sposób niezakłócający pracy Zamawiającego,  

w uzgodnieniu z Wykonawcą. Uzgodnienie musi zostać dokonane w Dzienniku Roboty. 

Wykonawca zrealizuje zamówienie we własnej siedzibie przy użyciu należącego do Wykonawcy 

sprzętu, oprogramowania i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 

oraz dedykowanej aplikacji, udostępnionej przez Zamawiającego. Dostęp do aplikacji odbywać się 

będzie poprzez indywidualne loginy i hasła udostępnione Wykonawcy. 

Lista osób upoważnionych przez Wykonawcę do pracy w udostępnionej aplikacji stanowić będzie 

załącznik do Dziennika Roboty. 

Każde upoważnienie zawierać musi co najmniej: 

• datę wystawienia, 

• dane Wykonawcy, 

• imię i nazwisko oraz PESEL osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 

• okres, na jaki zostało wydane upoważnienie, 

• zakres czynności, 

• podpis osoby, która zgodnie z prawem może reprezentować Wykonawcę. 

Wykonawca otrzyma dla każdej upoważnionej przez siebie osoby indywidualny login i hasło do 

dedykowanej aplikacji. Za udostępnione loginy i hasła odpowiada Wykonawca. 
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Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o każdym wydanym i cofniętym upoważnieniu. 

Jeden materiał zasobu ma jeden, unikalny identyfikator ewidencyjny, o którym mowa w § 15 ust. 1 

Rozporządzenia  i jedno położenie obszaru, którego dotyczy ten materiał.  

Jeden dokument wchodzący w skład operatu technicznego, przechowywany w postaci dokumentu 

elektronicznego ma jeden, unikalny numer identyfikacyjny, o którym mowa w§ 15 ust. 4 

Rozporządzenia. Jeśli dokument zasobu jest szkicem polowym, w tym szkicem stanowiącym załącznik 

do protokołu z czynności granicznych, to wymagane jest dla niego określenie położenia obszaru, 

którego dotyczy ten materiał. 

Hierarchiczną strukturę repozytorium, w którym ma zostać uporządkowana zdigitalizowana 

dokumentacja  zawiera załącznik 1.1. do OPZ. 

Z uwagi na fakt równoległej realizacji Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki 

ewidencyjnej Puszczykowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca umożliwi do wglądu, skanowania 

lub fotografowania we własnej siedzibie, albo w postaci cyfrowej materiały udostępnione                   

do realizacji niniejszego zadania z zasięgu jednostki ewidencyjnej Puszczykowo, Wykonawcy            

ww. Modernizacji. Wykonawca Modernizacji wykona  skanowanie lub fotografowanie przy użyciu 

własnego sprzętu. Wykonanie w tym samym czasie powyższych prac będzie wymagało ścisłej 

współpracy między Wykonawcami. 

Z uwagi na zamierzenie równoległej realizacji dwóch zadań z zakresu cyfryzacji oraz sposób 

przechowywania materiałów w PODGiK, Wykonawcy są zobligowani przekazywać sobie wzajemnie, 

dokumentację przekazaną przypadkowo lub błędnie niewłaściwemu Wykonawcy. Przekazanie ma 

przyjąć postać protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Na e-mailowe zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca prześle skany dokumentów wskazanych przez 

Zamawiającego (które zostały udostępnione dla celów wykonania cyfryzacji) w terminie 48 h od dnia 

dokonania zgłoszenia.  Zgłoszenia mogą dotyczyć w szczególności: udostępniania materiałów zasobu 

dla potrzeb prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kompletowania dokumentacji                            

do prowadzonych spraw. 

2.3.Dokumentacja techniczna z opracowań do innych celów  

W ramach realizacji projektu przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona  digitalizacji  operatów 

technicznych z opracowań do innych celów niż prawne. 

Dokumentacja z tego typu opracowań zgromadzona jest w teczkach i segregatorach zawierających 

pojedyncze operaty oraz w zbiorczych teczkach i zbiorczych kartonach zawierających wiele 

uporządkowanych kolejno operatów.  

Dokumentacja przyjęta do zasobu w latach 2010-2016 obejmuje pełne roczniki operatów 

technicznych. 

Dla tego rodzaju dokumentacji niedopuszczalne jest skanowanie tzw. dokumentacji podstawowej,    

tj. wydanej wykonawcom prac geodezyjnych w celu wykonania prac – skanowaniu podlegają tylko    

te dokumenty, które powstały w wyniku danej pracy. 

Szacunkowa łączna  liczba map z odnowień ewidencji gruntów: 982 (matryce na foliach), 

Szacunkowa ogólna liczba kart w przeliczeniu na format A4 (poza mapami, o których mowa powyżej): 

1 030 000, w tym 
Szacunkowa ogólna liczba szkiców polowych: 220 000. 
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2.4.Zasięgi szkiców polowych  

W dotychczasowej praktyce Zamawiający określał zasięgi szkiców polowych, w tym szkiców 

stanowiących załączniki do protokołów granicznych. Szkice, dla których zostało ustalone położenie 

obszaru, którego dotyczy dany szkic, są przechowywane odrębnie od operatów w teczkach, 

uporządkowane według numerów zasięgu do obrębu.  

Szacunkowa ogólna liczba zasięgów wszystkich szkiców w bazie: 470 000. 

3. Technologia wykonania prac 

3.1. Ochrona kompletności, integralności i właściwego stanu 

udostępnionych materiałów PZGiK 

Od chwili pobrania materiałów z PODGiK do ich zwrotu, Wykonawca  odpowiada za bezpieczeństwo    

i integralność uzyskanych materiałów oraz zapewnia należytą ochronę wydanym oryginałom 

materiałów PZGiK zarówno w czasie transportu, jak i w siedzibie Wykonawcy, w szczególności przed 

zagubieniem i  zniszczeniem (całości lub jakiejkolwiek części), w tym zalaniem i pożarem. Wykonawca 

zabezpiecza materiały przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnioną zmianą                   

ich zawartości oraz przed wykorzystaniem niezgodnie z celem, do którego zostały wydane.  

Wykonawca zapewni takie warunki i środki, które nie tylko nie doprowadzą do zniszczenia 

powierzonej dokumentacji, lecz również nie spowodują pogorszenia jej stanu, w tym odpowiednią 

temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których powierzona dokumentacja będzie przechowywania 

oraz poddawana digitalizacji. 

Zakres ochrony związany z ochroną danych osobowych regulują zapisy umowy. 

Każdy operat techniczny przechowywany w teczce, po zeskanowaniu  zostanie odłożony do teczki      

w dokładnie takiej samej kolejności i stanie, jak został z niej wyjęty przed skanowaniem.  

Każdy operat techniczny przechowywany w postaci spiętego pliku dokumentów, po zeskanowaniu 

zostanie spięty w dokładnie taki sam sposób i w dokładnie takiej samej kolejności i stanie, jak przed 

rozszyciem. 

Operaty techniczne przechowywane w większej liczbie niż jeden w teczkach i kartonach zbiorczych, 

po zeskanowaniu zostaną ułożone w dokładnie takiej samej kolejności i stanie, jak przed wyjęciem z 

teczek i kartonów. 

Niedopuszczalne jest zszycie kilku operatów razem, odłożenie dokumentacji do niewłaściwej teczki 

oraz odłożenie dokumentów w niewłaściwej kolejności.  

3.2. Ewidencjonowanie materiałów zasobu w ewidencji materiałów 

zasobu 

Wyklucza się ponowne ewidencjonowanie materiałów zasobu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 

Rozporządzenia, które zostały już zaewidencjonowany w rozumieniu Rozporządzenia (został               

im nadany numer P.3021.rrr.n). 

Każdy materiał zasobu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, który dotąd nie został 

zaewidencjonowany w rozumieniu Rozporządzenia (nie został mu nadany numer P.3021.rrr.n) 

zostanie zaewidencjonowany w ewidencji materiałów zasobu, identyfikatorem ewidencyjnym 

materiału zasobu, o którym mowa w § 15 ust. 1 Rozporządzenia.  

Wykonawca dokona:  
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• uzupełnienia brakujących atrybutów dla materiałów zasobu już zaewidencjonowanych, 

• zmiany wartości atrybutów w systemie, jeśli wcześniej wprowadzone są niezgodne z 

niniejszym OPZ, 

• zaewidencjonowania materiałów dotąd niezaewidencjonowanych,  

w dedykowanej aplikacji, do której dostęp zostanie ustanowiony przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w pkt 2.2. OPZ. 

W zakresie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu o treści P.3021.rrrr.n: 

• P.3021. jest elementem stałym, właściwym dla zasobu powiatowego powiatu poznańskiego, 

• rrrr jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału            

do zasobu, 

• n jest kolejną liczbą naturalną, wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu 

w danym roku kalendarzowym. 

W przypadku wcześniejszego nadania identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu                           

w obowiązującej formie (P.3021.rrrr.n), Wykonawca musi utrzymać nadany identyfikator.                    

W pozostałych przypadkach Wykonawca nadaje przedmiotowy identyfikator samodzielnie,             

poza materiałami przyjmowanymi w bieżącym roczniku. Zasady ustalania daty wpisania materiałów 

do ewidencji materiałów zasobu, a w konsekwencji zasady ustalania właściwego rocznika zawiera    

pkt 3.4. OPZ. Identyfikator nadany w bieżącym roczniku, tj. odpowiednio 2018 i 2019 musi zostać 

uzgodniony wpisem w Dzienniku Roboty zanim zostanie nadany.  

Zamawiający wyklucza: 

• nadanie różnych identyfikatorów temu samemu materiałowi zasobu, 

• nadanie tego samego identyfikatora różnym materiałom zasobu. 

3.3. Uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu 

Dla każdego obiektu z klasy obiektów PZG_MaterialZasobu w rozumieniu załącznika numer 1             

do Rozporządzenia, Wykonawca musi uzupełnić wymagane atrybuty.  

Wykonawca dokona uzupełnienia atrybutów wymaganych dla obiektów z klasy obiektów 

PZG_MaterialZasobu w dedykowanej aplikacji, do której dostęp zostanie ustanowiony przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w pkt 2.2. OPZ. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące uzupełnienia atrybutów wymaganych dla obiektów z klasy 

obiektów PZG_MaterialZasobu zawiera załącznik numer 1.4. do OPZ. 

Przykładowe atrybuty wymagane dla  obiektów z klasy obiektów PZG_MaterialZasobu zawiera 

załącznik 1.6. do OPZ.  

3.4. Opatrzenie analogowych materiałów zasobu identyfikatorem 

ewidencyjnym materiału zasobu 

Każdy operat techniczny, przechowywany pojedynczo w teczce lub segregatorze  musi zostać 

opatrzony identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu w sposób stosowany dotychczas przez 

Zamawiającego (czerwonym pisakiem wzdłuż lewej (długiej) krawędzi teczki lub segregatora od dołu). 

Każdy operat techniczny przechowywany wraz z innymi w zbiorczej teczce lub zbiorczym kartonie 

musi zostać opatrzony identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu czerwonym pisakiem wzdłuż 

górnej (krótkiej) krawędzi do prawej.  

Każda mapa stanowiąca odrębny materiał zasobu musi zostać opatrzona identyfikatorem 

ewidencyjnym materiału zasobu czerwonym pisakiem pod dotychczasowym identyfikatorem 

(określonym według uprzednio obowiązujących przepisów) – dotyczy map, o których mowa w pkt 2.3 

i 2.6 OPZ. 
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Każdy dokument analogowy, stanowiący część operatu technicznego, przed skanowaniem musi 

zostać opatrzony właściwym identyfikatorem materiału zasobu, o którym mowa w § 15 ust. 1 

Rozporządzenia. Numer należy nanieść czerwonym pisakiem wzdłuż prawej (długiej) krawędzi 

dokumentu od dołu. 

Dla dokumentów analogowych wielostronicowych – numer musi znajdować się na pierwszej stronie 

dokumentu wielostronicowego. Numer musi znajdować się na każdym szkicu. Numer nie może 

zakrywać treści dokumentu. Dopuszczalne jest umieszczenie numeru  w innym miejscu dokumentu 

analogowego niż ustalone, jeśli umieszczenie numeru w ustalonym miejscu spowodowałoby 

nieodwracalne zatarcie lub zniekształcenie treści dokumentu, w taki sposób, że odczytanie danych z 

dokumentu stałoby się niemożliwe, lub choćby utrudnione.  

Dopuszczalne jest wpisywanie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu na dokumentach 

analogowych: 

• numeratorem mechanicznym, 

• ręcznie – pismem technicznym. 

Niedopuszczalne jest wpisywanie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu na dokumentach 

analogowych odręcznie. 

3.5. Digitalizacja dokumentacji zasobu 

Digitalizacja udostępnionych materiałów odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, przy użyciu 

należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych                 

do prawidłowej realizacji zamówienia.   

Ze względu na dużą różnorodność materiału analogowego (folia, kalka, papier, itd.) oraz technikę 

wykonania (ołówek, tusz, pisak)  oryginałów materiałów zasobu, Wykonawca zapewni takie metody 

skanowania i wykorzystanie takiego sprzętu skanującego, które zagwarantują jakość i czytelność 

zdigitalizowanych dokumentów, nie gorszą niż w oryginałach. Stan udostępnionej dokumentacji       

nie może ulec pogorszeniu w wyniku działań podjętych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zdigitalizuje dokumenty do formatu PDF. Wyjątkiem od tej reguły są mapy o których 

mowa w załącznikach 1.2. i 1.3. do OPZ –  Wykonawca zdigitalizuje je w formacie TIFF.  

Wykonawca przeprowadzi digitalizację przy zastosowaniu rozdzielczości natywnej                               

(nie interpolowanej), zapewniającej czytelność kopii taką samą jak oryginału. Minimalna wymagana 

rozdzielczość to 400 dpi dla obrazów i 200 dpi dla dokumentów tekstowych. Skopiowane dokumenty 

w stosunku do oryginałów muszą zachować proporcje wymiarów i nie posiadać zniekształceń                  

i deformacji. Dokumenty zawierające istotne elementy treści wyróżnione w kolorze muszą zostać 

zarchiwizowane z zachowaniem oryginalnych kolorów. 

Digitalizacja obejmuje cały dokument źródłowy wraz z identyfikatorem materiału zasobu (bez 

obcięć). Cyfrowa postać dokumentu  nie może być jego częścią ani połączeniem kilku takich części. 

Dokument w postaci PDF ma mieć charakter wielostronicowy, jeśli powstaje z wielu stron dokumentu 

analogowego. (Analogowy dokument składający się z n-stron w wyniku digitalizacji przybierze postać 

pliku PDF o n-stronach).  

Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, 

który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, wykonanie 

kserokopii, skanowanie na skanerze płaskim). Szczególną uwagę należy zwrócić na kopiowanie 

dokumentów wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemnym tłem np. sporządzonych jasnym 

ołówkiem. Podczas skanowania dokumentów wykonanych na materiale przezroczystym (kalce , folii, 

itp.), wymagane jest podłożenie białego tła (białej kartki) eliminującego przebicia treści ewentualnych 

stron następnych i pogłębiające kontrast rysunku i tekstu.  
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Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za przypadki zniszczenia dokumentów podczas realizacji 

zamówienia i jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności 

dokumentów na własny koszt w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wymagane jest zachowanie jednolitej jakości digitalizacji dla całego zadania. Pogorszenie jakości 

digitalizacji uniemożliwiające lub utrudniające odczytanie, stanowi podstawę do żądania przez 

Zamawiającego powtórzenia czynności. 

Każdy szkic polowy ma zostać zdigitalizowany jako odrębny dokument. Zamawiający nie dopuszcza 

wykonywania zbiorów szkiców polowych jako zbiorczych plików pdf. Jeżeli szkic zawiera na odwrocie 

i/lub dołączony do niego wykaz współrzędnych szczegółów terenowych, których pomiar został 

zilustrowany na tym szkicu, zarówno rysunek szkicu jak i wykaz współrzędnych mają zostać 

zeskanowane jako jeden wielostronicowy dokument elektroniczny.  

Jeżeli w ramach jednego operatu technicznego, sprawozdanie techniczne składa się z kilku 

sprawozdań (w przypadkach robót wieloetapowych)  - wszystkie mają zostać zeskanowane                 

do jednego pliku. Jeśli sprawozdanie techniczne jest wykonane na odwrocie innego dokumentu 

analogowego – ma zostać zeskanowane do odrębnego pliku. 

Jeżeli w ramach jednego operatu technicznego, na więcej niż jednym opisie topograficznym, 

określony został stan znaków osnów geodezyjnych w dacie pomiaru – wszystkie mają zostać  

zeskanowane do jednego pliku. Jeden opis to jedna strona w wielostronicowym pliku PDF. 

Jeżeli w ramach jednego operatu technicznego, mapa (w tym w szczególności: mapa wywiadu 

terenowego, mapa do celów projektowych, itd.) składa się z kilku arkuszy – każdy z nich ma zostać 

zeskanowany do odrębnego pliku (w szczególności dotyczy dużych opracowań 

wielkopowierzchniowych). 

Jeżeli w ramach jednego operatu technicznego, spis dokumentów operatu technicznego składa         

się z kilku spisów (w przypadkach robót wielotomowych)  - wszystkie mają zostać zeskanowane         

do jednego pliku. Jeśli spis dokumentów operatu technicznego jest wykonany na odwrocie innego 

dokumentu analogowego – ma zostać zeskanowany do odrębnego pliku. 

Jeżeli w ramach jednego operatu technicznego, wykonany został więcej niż jeden protokół badania 

księgi wieczystej oraz analogicznie więcej niż jeden wykaz synchronizacyjny, wykaz zmian danych 

ewidencyjnych, wykaz zmian gruntowych, wyciąg z wykazu zmian gruntowych - wszystkie mają zostać 

zeskanowane do jednego pliku. 

Jeżeli w ramach jednego operatu technicznego, dziennik pomiaru składa się z kilku dzienników 

pomiaru - wszystkie mają zostać zeskanowane do jednego pliku. Zamawiający dopuszcza skanowanie 

do wielu plików dla dużych opracowań zawierających wielostronicowe dzienniki pomiaru. 

Jeżeli w ramach jednego operatu technicznego wszystkie obliczenia (współrzędnych punktów, 

powierzchni, itp.)  mają zostać zeskanowane do jednego pliku. Zamawiający dopuszcza skanowanie 

do wielu plików dla dużych opracowań zawierających wielostronicowe obliczenia. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie skanowania dokumentów PZGiK  oraz opisu (streszczenia, spisu 

treści lub krótkiego opisu zawartości) zawiera załącznik 1.5. do OPZ. 

3.6. Nazewnictwo plików 

Nazwy plików, stanowiących cyfrowe wersje materiałów zasobu , o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 

Rozporządzenia w postaci map, o których mowa w załącznikach 1.2. i 1.3. do OPZ mają odpowiadać 

identyfikatorowi ewidencyjnemu właściwych materiałów zasobu, np. P.3021.1965.1 (Nazwa ta jest 

jednocześnie nazwą katalogu, w którym umieszczone zostaną skany dokumentów). 
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Każdemu materiałowi zasobu w postaci cyfrowej, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 

zostanie nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 15 ust. 4 Rozporządzenia.  

Nazwa każdego pliku, zawierającego dokument zasobu ma odpowiadać numerowi identyfikacyjnemu 

dokumentu elektronicznego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w zapisie 

P.3021.rrrr.n_NNN_aa lub P.3021.rrrr.n_NNN_aaa, w którym liczba naturalna NNN ma przyjąć postać 

trzyznakową, zaś kod aa lub aaa ma przyjąć postać dwu lub trzyznakowego skrótu, definiującego 

rodzaj dokumentu zasobu: np. P.3021.2016.1000_001_sze (szkic ewidencyjny), 

P.3021.2016.1000_002_mib (mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku). 

Wymaga się, aby dokumentami, które otrzymają najniższy numer, tj. poczynając od 001 były szkice 

polowe. 

Listę obligatoryjnych kodów następujących po numerze P.3021.rrrr.n_NNN_ zawiera załącznik 1.5. do 

OPZ.  

3.7. Opatrzenie materiałów zasobu odpowiednią klauzulą 

Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje się 

odpowiednią klauzulą. Treść klauzuli określa załącznik numer 3 do Rozporządzenia.  

Dla materiałów zasobu w postaci elektronicznej, klauzula musi mieć postać zestawu danych, 

zgodnych z odpowiednim schematem xml.  

Zamawiający wymaga nadania klauzuli w postaci xml dla wszystkich operatów technicznych, nawet 

tych które już są opatrzone klauzulą analogową o treści określonej w załączniku numer 3 do 

Rozporządzenia. 

W zakresie organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w klauzuli ma 

widnieć wpis: Starosta Poznański. 

W zakresie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu wpis w klauzuli ma być zgodny z wpisem 

do ewidencji materiałów zasobu, o którym mowa w pkt 3.2. OPZ. 

W zakresie daty wpisania do ewidencji materiałów zasobu Wykonawca ma przyjąć: 

• w przypadku dat ustalonych przez Zamawiającego w załącznikach do OPZ – daty z tych 

załączników, 

• w przypadku materiałów przyjętych do zasobu i zaewidencjonowanych w trybie 

Rozporządzenia – datę tego zaewidencjonowania w programie Ośrodek, 

• w przypadku materiałów przyjętych do zasobu i zaewidencjonowanych w trybie przepisów 

uprzednio obowiązujących – datę tego zaewidencjonowania w programie Ośrodek (również 

w jego wersjach archiwalnych), 

• w przypadku materiałów przyjętych do zasobu i zaewidencjonowanych w trybie przepisów 

uprzednio obowiązujących, ale nie zapisanych w systemie Ośrodek (starszych niż system 

Ośrodek), dla których możliwe jest ustalenie roku wpisania do ewidencji materiałów zasobu – 

za datę tego zaewidencjonowania należy przyjąć 31 grudnia ustalonego roku, 

• w przypadku materiałów, dla których niemożliwe jest ustalenie daty w żaden                              

z ww. sposobów, należy przyjąć bieżącą datę. 

W zakresie osoby upoważnionej, dane tej osoby zostaną podane w postaci stosownego wpisu           

do Dziennika Roboty. 

Przekazanie wzorcowego pliku klauzuli w postaci xml zostanie potwierdzone wpisem w Dzienniku 

Roboty. 
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3.8. Uporządkowanie przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów 

zasobu w repozytorium 

Materiały zasobu przetworzone do  postaci cyfrowej wraz ze stosownymi plikami xml, zawierającymi 

odpowiednią, prawidłowo skonstruowaną i zawierającą właściwe dane klauzulę należy przygotować 

do załadowania do repozytorium, którego hierarchiczną strukturę zawiera załącznik 1.1. do OPZ. 

Przykładowy operat techniczny (materiał zasobu) przyjmie postać: 

Katalog: P.3021.2016.17935, a w nim dokumenty zasobu: 

P.3021.2016.17935_001_szg (szkic stanowiący załącznik do protokołu przyjęcia granic) 

P.3021.2016.17935_002_szg (szkic z projektem podziału) 

P.3021.2016.17935_003_ww (wykaz współrzędnych) 

P.3021.2016.17935_004_pp (protokół z przyjęcia granic nieruchomości) 

P.3021.2016.17935_005_st (sprawozdanie techniczne) 

P.3021.2016.17935_006_mpp (mapa z projektem podziału) 

P.3021.2016.17935_007_mwt (mapa wywiadu terenowego) 

P.3021.2016.17935_008_mu (mapa uzupełniająca) 

P.3021.2016.17935_009_mu (mapa uzupełniająca 2) 

P.3021.2016.17935_010_dz (dziennik pomiaru) 

P.3021.2016.17935_011_ob (obliczenia) 

P.3021.2016.17935_012_zg (zawiadomienie graniczne) 

P.3021.2016.17935.png.klauzula.xml 

Listę obligatoryjnych kodów następujących po numerze P.3021.rrrr.n_NNN_ zawiera załącznik 1.5. do 

OPZ.  

3.9. Powiązanie plików zawierających dokumenty przetworzone do 

postaci elektronicznej z zarejestrowanym materiałem zasobu i 

uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument 

Każdy plik zawierający dokument operatu technicznego musi zostać dodany do zarejestrowanego 

materiału zasobu (operatu technicznego) w zakładce Pliki. 

Dla każdego obiektu z klasy obiektów PZG_Dokument w rozumieniu załącznika numer 1                      

do Rozporządzenia, Wykonawca musi uzupełnić wymagane atrybuty.  

Wykonawca dokona uzupełnienia atrybutów wymaganych dla obiektów z klasy obiektów 

PZG_Dokument w dedykowanej aplikacji, do której dostęp zostanie ustanowiony przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w pkt 2.2. OPZ. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące uzupełnienia atrybutów wymaganych dla obiektów z klasy 

obiektów PZG_Dokument zawiera załącznik numer 1.4. do OPZ. 

Przykładowe atrybuty wymagane dla  obiektów z klasy obiektów PZG_Dokument zawiera załącznik 

1.6. do OPZ.  

3.9.1. Utworzenie obiektów typu „Zasięg zasobu geodezyjnego” oraz 

nadanie georeferencji wybranym dokumentom zasobu  

Zamawiający udostępni Wykonawcy bazę danych z dotychczas ustalonymi zasięgami szkiców i map. 

Wykonawca musi zbudować relację obiektu „Zasięg zasobu geodezyjnego” do zaewidencjonowanego 

dokumentu zasobu dla każdego szkicu lub mapy, o której mowa w punkcie  2.3. niniejszego OPZ. 
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Dla dokumentów (szkiców lub map), dla których funkcjonuje  „Zasięg zasobu geodezyjnego” podpięty 

do mapy,  Wykonawca musi stworzyć nowy obiekt „Zasięg zasobu geodezyjnego” podpięty do 

Ośrodka. 

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania wprost plików z zeskanowanymi dokumentami.  

Stosowana dotychczas technologia wykorzystywała odpowiednio: 

• numer zasięgu do obrębu – docelowo zasięg ten ma być podpięty relacyjnie do operatu, 

• metodę osobnego skanowania rysunku szkicu i właściwych dla niego współrzędnych, jako 

dwa lub więcej plików (dla jednego dokumentu – szkicu ze współrzędnymi) – docelowo każdy 

szkic (opatrzony właściwym identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu,                        

lub odpowiednią klauzulą), na którego odwrocie  wdrukowany jest wykaz współrzędnych     

lub do szkicu załączony jest wykaz współrzędnych ma być zeskanowany jako jeden 

wielostronicowy plik PDF. 

Wykonawca sporządzi dla każdego obrębu plik xls, w którym znajdą się co najmniej: numer 

dotychczasowego zasięgu oraz nazwa pliku, nadana dokumentowi według zasad określonych w 

punkcie 3.6 niniejszego OPZ. 

Niedopuszczalne jest usuwanie przez Wykonawcę dotychczasowych plików i zasięgów podpiętych do 

mapy. 

3.10. Przygotowanie dokumentacji do zwrotu 

Zwrotowi podlegają wszystkie udostępnione materiały. 

Każda zbiorcza teczka lub zbiorczy karton musi być opatrzony zakresem identyfikatorów „od …do” 

(np. P.3021.2013.1 - P.3021.2013.86) według zasad stosowanych przez Zamawiającego. Luki                

w uporządkowanej dokumentacji dopuszczalne są wyłącznie dla operatów do celów prawnych, 

przechowywanych w odrębnych teczkach, lub dużych opracowań przechowywanych                                 

w segregatorach.  

Szkice uporządkowane dotychczas według wzrastającej numeracji zasięgów do obrębu, mają zostać 

uporządkowane według wzrastającej numeracji identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu        

do każdego rocznika odrębnie. Każda teczka ze szkicami musi być opatrzona zakresem 

identyfikatorów „od …do” (np. P.3021.2013.1 - P.3021.2013.250). 

Luki w uporządkowanych szkicach dopuszczalne są wyłącznie dla:  

• szkiców z operatów do celów prawnych przechowywanych w tomach zszytych metodami 

introligatorskimi  (oryginały tych szkiców winny być przechowywane we właściwych tomach, 

a tomy skompletowane w dokładnie taki sam sposób jak przed rozszyciem), 

• szkiców z operatów do celów prawnych przechowywanych w teczkach i segregatorach             

z jednostkowych opracowań (oryginały tych szkiców winny być dołączone do właściwych 

teczek i segregatorów). 

W każdej teczce musi się znajdować spis treści, z którego ma wynikać, których szkiców fizycznie nie 

ma w danej teczce. 

Szkice udostępnione, a nie będące przedmiotem niniejszego opracowania mają zostać zwrócone        

w takim stanie i kolejności, w jakim zostały wydane, tj. uporządkowane do obrębów według 

wzrastającej numeracji wraz z wyjaśnieniem, z jakiego powodu nie zostały poddane cyfryzacji. 
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4. Kompletowanie operatów technicznych i ładowanie dokumentacji 

do repozytorium  
Skompletowany operat do odbiorów częściowych musi zawierać: 

• sprawozdanie techniczne zawierające informacje o zakresie wykonanych prac,                          

w szczególności o: liczbie zaewidencjonowanych materiałów zasobu (w tym operatów 

technicznych) i liczbie zdigitalizowanych dokumentów (plików), 

• załącznikiem do sprawozdania technicznego jest lista materiałów zasobu, dla których 

dokonano poprawek w zakresie nieprawidłowego wstawienia do klauzuli identyfikatora       

lub daty wpisania do ewidencji, o ile sytuacje takie miały miejsce, 

• kopię Dziennika Roboty, 

• nośnik z częścią dokumentacji przygotowaną do zasilenia repozytorium, 

• inne dokumenty wynikające z przepisów prawa i uzgodnień dokonanych pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Skompletowany operat do odbioru końcowego musi zawierać: 

• sprawozdanie techniczne z całości wykonanych prac, w szczególności w zakresie: liczby 

zaewidencjonowanych materiałów zasobu (w tym operatów technicznych) i liczby 

zdigitalizowanych dokumentów (plików), 

• załącznikiem do sprawozdania technicznego jest lista materiałów zasobu, dla których 

dokonano poprawek w zakresie nieprawidłowego wstawienia do klauzuli identyfikatora       

lub daty wpisania do ewidencji, o ile sytuacje takie miały miejsce, 

• oryginał Dziennika Roboty, 

• nośnik z ostatnią częścią dokumentacji przygotowaną do zasilenia repozytorium, 

• inne dokumenty wynikające z przepisów prawa i uzgodnień dokonanych pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Niedopuszczalne jest przygotowanie dokumentacji do repozytorium bez uzupełnienia wszystkich 

wymaganych atrybutów  dla każdego materiału zasobu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 

Rozporządzenia. Niedopuszczalne jest również zaewidencjonowanie materiału zasobu bez wykonania 

wszystkich czynności, o których mowa w OPZ (puste identyfikatory). Za zaewidencjonownay materiał 

zasobu uważa się taki, dla którego proces technologiczny opisany w pkt 3 został przeprowadzony       

w całości od pkt 3.1 do pkt 3.11 bez żadnych luk. 

Przed każdym odbiorem (częściowym i końcowym) Wykonawca wykona skuteczne ładowanie 

zdigitalizowanej dokumentacji do repozytorium dokumentów w siedzibie Zamawiającego. 
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5. Zgodność z prawem 
Dostarczone opracowanie musi być zgodne z poniższymi aktami prawnymi: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) 

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

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 

ze zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U.2013.1183) 

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów 

materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami 

o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2011.299.1772 ) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie 

klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2001.74.796) 

9. Rozporządzenie 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.2014.917 ze zm.) 

10. Rozporządzenie 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.2014.924) 

11. Rozporządzenie 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.2011.263.1572) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie 

(Dz.U.2001.80.866) 

13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.) 

14. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz.U.2017.570 z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. 

Dz.U.2017.2247) 

16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z późn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). 

18. Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579) 

19. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 ze zm.) 
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20. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 ze zm.) 

 
 

 

 

 

 

 

Sporządził: Zatwierdził Kierownik Zamawiającego: 
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