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25 dni
termin 

wyznaczony przez 
Zamawiającego

25 dni termin wyznacza 
Wykonawca 10 dni …

I KONTROLA II KONTROLA III…n KONTROLA

KARY UMOWNE 

Kary umowne w wysokości 0,2% należnego wynagrodzenia brutto przewidzianego 
za realizację danego etapu przedmiotu umowy.



I i II kontrola
III i kolejna 

kontrola

próbka

Próbka - należy przez to rozumieć zbiór 
obiektów/arkuszy/operatów/obszarów reprezentujących różne części 
obrębu lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, 

na których będzie wykonana weryfikacja.

o 50% mniejsza 
niż próbka w         
I i III kontroli 



• weryfikacja wykorzystania materiałów PZGiK

• weryfikacja poprawności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych 

• weryfikacja poprawności wykonania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnychsytuacyjnych

• weryfikacja poprawności ustalenia danych dotyczących: 
działek ewidencyjnych, punktów granicznych, konturów 
użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, budynków, 
bloków budynków oraz obiektów trwale związanych 
z budynkami, samodzielnych lokali

• weryfikacja uzupełnienia lub zmiany danych dotyczących 
podmiotów ewidencyjnych



• weryfikacja wykonania czynności klasyfikacyjnych 
oraz opracowania projektu ustalenia klasyfikacji gruntów  

• weryfikacja projektu operatu opisowo-kartograficznego

• weryfikacja operatów technicznych 

• weryfikacja redakcji kartograficznej

• weryfikacja plików GML w zakresie zgodności ze schematem 
XSD określonym w Rozporządzeniu EGiB, weryfikacja: 
semantyczna, spójności topologicznej obiektów oraz spójności 
merytorycznej



• weryfikacja poprawności uzupełnienia danych dotyczących 
działek ewidencyjnych

• weryfikacja poprawności uzupełnienia danych dotyczących 
budynków budynków 

• weryfikacja poprawności uzupełnienia danych dotyczących 
podmiotów ewidencyjnych

• weryfikacja georeferencji działek ewidencyjnych (centroid)



• weryfikacja wykorzystania materiałów źródłowych

• weryfikacja kalibracji map zasadniczych 

• weryfikacja dokładności wektoryzacji• weryfikacja dokładności wektoryzacji

• weryfikacja wykorzystania materiałów dotyczących 
podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu

• weryfikacja redakcji kartograficznej

• walidacja plików gml, weryfikacja: semantyczna, geometrii 
i topologii obiektów  



• weryfikacja dostosowania obiektów i ich atrybutów 
do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych

• weryfikacja identyfikatorów IIP oraz historii zmian obiektów

• weryfikacja poprawności wypełnienia atrybutu kształt • weryfikacja poprawności wypełnienia atrybutu kształt 

urządzenia

• weryfikacja dostosowania geometrii obiektów do zgodności 
z obowiązującym modelem pojęciowym danych

• weryfikacja redakcji kartograficznej

• walidacja plików gml, weryfikacja: semantyczna, geometrii 
i topologii obiektów  



• analiza dokumentacji

• analiza (porównawcza, przestrzenna) zbioru 
danych

• pomiary kontrolne

• sprawdzenie wartości atrybutów
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• całość opracowania

• współczynnik procentowy

• wartość liczbowa
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Bieżący monitoring

Ankieta 
dotycząca 

stanu realizacji 
prac

Procedura ustalenia 
przebiegu granic 

działek ewidencyjnych 
(co najmniej 2 dni 

dla powiatu) 

Terminowość 
przekazywania 

Produktów 
oraz usunięcia 

wad w tych 
Produktach




