
Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej 

przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do 

zapisów rozporządzenia 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. 

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. 

Nie należy zszywać zszywkami. 

Na każdej stronie tytułowej operatu powinny się znajdować: 

- województwo 

- powiat 

- numer i nazwa jednostki ewidencyjnej 

- numer i nazwa obrębu 

- numer działki 

- OKZPG 

Każda strona operatu powinna zawierać nr kolejny strony i numer 

OKZPG (w nagłówki lub stopce). 

Spis zawartości operatu proszę umieszczać na odwrocie strony tytułowej. 

Rozgraniczenie należy kompletować zgodnie z rozporządzeniem z dnia 

14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 



Aktualizacja mapy zasadniczej 

1. Strona tytułowa wraz ze spisem dokumentów operatu technicznego. 

2. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. (luzem) 

3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów. (luzem) 

4. Licencja (luzem) 

5. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

6. Wykaz materiałów do wykorzystania otrzymany z Ośrodka. 

7. Sprawozdanie techniczne. 

8. Szkic dowiązania do osnowy / mapa przeglądowa osnowy pomiarowej oraz opisy 

topograficzne punktów stabilizowanej trwale osnowy pomiarowej. 

9. Dzienniki pomiarowe oraz raporty z obliczeń współrzędnych. 

10. Szkice polowe. 

11. Obliczenia pomocnicze. 

12. Wykazy współrzędnych punktów granicznych z informacją o sposobie pozyskania. 

13. Zestawienie współrzędnych punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę i 

pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi (w zakresie opracowania). 

14. Materiały i dokumenty pozyskane i wykorzystywane w pracy, w tym otrzymane z 

Ośrodka, a w szczególności: 
 

a) Mapa porównania z terenem, 

b) Opisy      topograficzne       punktów       osnowy       geodezyjnej       (zaktualizowane i 

uzupełnione informacją o stanie punktów), 

c) Informacje z   bazy danych EGiB , 

d) Badania hipoteczne, również w zakresie wykazywanych służebności, 

e) Kopie innych dokumentów wykorzystanych w pracy, 

14. Kopia mapy wynikowej (do celów projektowych lub innej po aktualizacji). 

Ewentualnie dodatkowo odrębnie spiętą część ewidencyjną       (do dziennika dowodów 

zmian egib – dawny zasób użytkowy) zawierającą: 

1. Wykaz zmian danych ewidencyjnych. 

2. Arkusze spisowe budynków 

3. Mapy uzupełniające 

4. Inne niezbędne dokumenty do wprowadzenia zmiany 



Inwentaryzacja powykonawcza budynków 

1. Strona tytułowa wraz ze spisem dokumentów operatu technicznego. 

2. Zawiadomienie o   wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. (luzem) 

3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów. (luzem) 

4. Licencja (luzem) 

5. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

6. Wykaz materiałów do wykorzystania otrzymany z Ośrodka. 

7. Sprawozdanie techniczne. 

8. Szkic dowiązania do osnowy / mapa przeglądowa osnowy pomiarowej oraz opisy 

topograficzne punktów stabilizowanej trwale osnowy pomiarowej. 

9. Dzienniki pomiarowe oraz raporty z obliczeń współrzędnych. 

10. Szkice polowe. 

11. Obliczenia pomocnicze. 

12. Wykazy współrzędnych punktów granicznych z informacją o sposobie pozyskania. 

13. Materiały i dokumenty pozyskane i wykorzystywane w pracy, w tym otrzymane z 

Ośrodka, a w szczególności: 
 

a) Mapa porównania z terenem, 

b) Opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej (zaktualizowane i 

uzupełnione informacją o stanie punktów ), 

c) Informacje z   bazy danych EGiB, 

d) Badania hipoteczne, również w zakresie wykazywanych służebności, 

e) Kopie innych dokumentów wykorzystanych w pracy, 

13. Kopia mapy wynikowej (poinwentaryzacyjnej). 

Dodatkowo odrębnie spiętą część ewidencyjną     (do dziennika dowodów zmian egib – 

dawny zasób użytkowy) zawierającą: 

1. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntu wraz z załącznikiem 

graficznym wykonanym na mapie ewidencyjnej, 

2. Arkusz spisowy budynku (lokali) lub wykaz zmian danych ewidencyjnych 

budynku, 

3. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru adresowego, jeżeli proponowany w 

operacie numer jest inny lub brak tego numeru w systemie numeracji 

porządkowej nieruchomości, prowadzonej przez gminy, 

4. Ewentualne kopie innych dokumentów uzasadniających w egib składane przy 

tej okazji przez współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, 

5. Kopia decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej (w przypadku 

występowania użytku Ls ) wraz załącznikiem graficznym. 



Inwentaryzacja urządzeń podziemnych 

1. Strona tytułowa wraz ze spisem dokumentów operatu technicznego. 

2. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. (luzem) 

3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów. (luzem) 

4. Licencja (luzem) 

5. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

6. Wykaz materiałów do wykorzystania otrzymany z Ośrodka. 

7. Sprawozdanie techniczne. 

8. Szkic dowiązania do osnowy / mapa przeglądowa osnowy pomiarowej oraz opisy 

topograficzne punktów stabilizowanej trwale osnowy pomiarowej. 

9. Dzienniki pomiarowe oraz raporty z obliczeń współrzędnych. 

10. Szkice polowe. 

11. Obliczenia pomocnicze. 

12. Wykazy współrzędnych punktów granicznych z informacją o sposobie pozyskania . 

13. Materiały i dokumenty pozyskane i wykorzystywane w pracy, w tym otrzymane z 

Ośrodka, a w szczególności: 
 

a) Mapa porównania z terenem, 

b) Opisy      topograficzne       punktów       osnowy       geodezyjnej       (zaktualizowane i 

uzupełnione informacją o stanie punktów), 

c) Informacje z   bazy danych EGiB, 

d) Badania hipoteczne, również w zakresie wykazywanych służebności, 

e) Kopie innych dokumentów wykorzystanych w pracy, 

13. Kopia mapy wynikowej ( poinwentaryzacyjnej). 

Ewentualnie dodatkowo odrębnie spiętą część ewidencyjną       (do dziennika dowodów 

zmian egib – dawny zasób użytkowy) zawierającą: 

1. Wykaz zmian danych ewidencyjnych. 

2. Arkusze spisowe budynków 

3. Mapy uzupełniające 

4. Inne niezbędne dokumenty do wprowadzenia zmiany 



Opracowania prawne 

Podziały nieruchomości, mapy do celów sądowych ( mapy do zasiedzenia ) 

- kompletowane w teczkach 

O P E R A T   T E C H N I C Z N Y 
 

 

Lp. Spis dokumentów operatu technicznego 

 

Karty 

1 Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. (luzem)  

2 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów. (luzem)  

3 Licencja (luzem)  

4 Zgłoszenie pracy geodezyjnej.  

5 Wykaz materiałów do wykorzystania otrzymany z PODGiK  

6 Sprawozdanie techniczne.  

7 Analiza materiałów PZGiK.  

8 Szkic dowiązania do osnowy / mapa przeglądowa osnowy pomiarowej oraz opisy 

topograficzne punktów stabilizowanej trwale osnowy pomiarowej. 

 

9 Dzienniki pomiarowe oraz raporty z obliczeń współrzędnych.  

10 Szkice polowe.  

11 Obliczenia pomocnicze.  

12 Szkic podstawowy.  

13 Karta ewidencyjna punktów osnowy ewidencyjnej.  

14 Zestawienie współrzędnych punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę i 

pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi. 

 

15 Zestawienie współrzędnych punktów granicznych wyznaczonych i pomierzonych.  

16 Obliczenia powierzchni działek i użytków gruntowych.  

17 Wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem pochodzenia oraz 

atrybutów. 

 

18 Badanie ksiąg wieczystych.  

19 Dowody doręczenia zawiadomień  

20 Protokół z wykonania czynności granicznych (przyjęcia 

granic/ustalenia/wyznaczenia /wznowienia znaków granicznych). 

 

21 Dane formalno-prawne w szczególności:  

a)    Postanowienie o zgodności projektu podziału z planem miejscowym a w 

przypadku braku takowego, informacja z gminy o przeznaczeniu nieruchomości w 

mpzp. 

 

b)    Mapa porównania z terenem.  

c)     Opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej (zaktualizowane i uzupełnione 

informacją o stanie punktów). 

 

d)    Informacje z   bazy danych EGiB  

e)     Kopie innych dokumentów wykorzystanych w pracy.  

22 Mapa z projektem podziału nieruchomości lub mapa z projektem podziału 

nieruchomości rolnej lub leśnej wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych ( 

wykaz ten może być sporządzony osobno) – egzemplarz z klauzulami przyjęcia do 

zasobu – luzem w koszulce. 

 

Rozpoczęto, …………………….2015 r. 

Zakończono,  ...........  …………… 2015 r. 

Wyk. geod. upr. …………………………… 



CZĘŚĆ EWIDENCYJNA 
 

Lp. Wyszczególnienie Karty 

1 Kopia - Badanie ksiąg wieczystych.  

2 Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku  

3 Mapa z projektem podziału nieruchomości lub mapa z projektem podziału 

nieruchomości rolnej lub leśnej wraz z wykazem zmian danych 

ewidencyjnych ( wykaz ten może być sporządzony osobno) – egzemplarz z 

klauzulami przyjęcia do zasobu – luzem w koszulce. 

 

Rozpoczęto, …………………….2015 r. 

Zakończono,  ...........  …………… 2015 r. 

Wyk. geod. upr. …………………………… 



DOKUMENTY DLA URZĘDU GMINY DO 

WYDANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ 
 

Lp. Wyszczególnienie Karty 

1 Kopia - Badanie ksiąg wieczystych.  

2 Kopia - Protokół z wykonania czynności granicznych (przyjęcia 

granic/ustalenia/wyznaczenia /wznowienia znaków granicznych). 

 

3 Mapa z projektem podziału nieruchomości lub mapa z projektem podziału 

nieruchomości rolnej lub leśnej wraz z wykazem zmian danych 

ewidencyjnych ( wykaz ten może być sporządzony osobno) – egzemplarz z 

klauzulami przyjęcia dozasobu – luzem w koszulce. 

 

Rozpoczęto, …………………….2015 r. 

Zakończono,  ...........  …………… 2015 r. 

Wyk. geod. upr. …………………………… 


