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I. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia: 

 Nazwa i sygnatura projektu, z którym związane jest zamówienie 

 Wykaz aktów prawnych, których przepisy mają istotne znaczenie przy realizacji 
przedmiotu zamówienia  

II. Przedmiot zamówienia 

III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków 

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie konwersji i aktualizacji danych 
EGIB 

VI. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BDOT500 oraz inicjalnej 
powiatowej bazy GESUT 

VII. Postanowienia końcowe   

 

 

 

Struktura dokumentu 



1. Zasady zastosowania metody transformacyjnej do przeliczeń współrzędnych 
z układu „1965” lub lokalnego do układu PL-2000 

2. Wzorzec  projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

3. Wzór tabeli  z wynikami analizy materiałów PZGiK oraz uzgodnień z geodetą 
powiatowym w zakresie sposobu wykorzystania tych materiałów 

4. Wzór protokołu czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze 
względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 
dokumentów nie można ustalić ich właściciela 

5. Wzorzec  dokumentu określającego zakres zamówienia dotyczącego 
BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz zawierającego  informacje 
o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji 
przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

Załączniki 



1. Przedmiotem zamówienia jest:   

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w 
zakresie danych dotyczących: 

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) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-
kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu  
w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do 
wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z 
uwzględnionych zastrzeżeń;    

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB;* 

4) utworzenie BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT;* 

5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez 
wykonawcę zbiorów danych EGiB, inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500*.   

 

 

 

Przedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówienia 



 

 Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  
płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH 
/ PL-KRON86-NH 

 

 Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone w 
PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub 
wysokościowych o odpowiedniej jakości.  

Analizy jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. 
W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK,  
Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z Geodetą Powiatowym.  

 

 Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  w układzie 
1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po 
uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów 
sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do 
układu PL-2000. 

 

 

 

 

Ogólne warunki dotyczące realizacji Ogólne warunki dotyczące realizacji 
przedmiotu zamówieniaprzedmiotu zamówienia 



 W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą 
aktualnych standardów technicznych obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych  
I grupy dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów Wykonawca dokona 
po uprzednim wzmocnieniu tej osnowy  dodatkowymi obserwacjami  i  ponownym jej 
wyrównaniu. 

 

 Jeżeli a gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów osnowy pomiarowej, 
niezbędnych do jej zmodernizowania współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie 
PL-2000, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska drodze 
matematycznej transformacji współrzędnych tych punktów obliczonych w układzie 
1965 lub w układzie lokalnym, stosując  zasady określone w załączniku do OPZ. 

 

 Wyniki przeprowadzonych obliczeń, w tym matematycznej transformacji Wykonawca 
zweryfikuje w drodze geodezyjnych pomiarów kontrolnych . 

 

 W przypadku, gdy obliczenia nie zakończą się pozytywnym rezultatem w odniesieniu 
do całego obszaru opracowania lub jego części, Wykonawca pozyska niezbędne dane, 
dotyczące punktów granicznych oraz konturów budynków, w drodze nowych 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic 
działek ewidencyjnych na zasadach określonych w § 38 i 39 rozporządzenia w sprawie 
EGiB.  

 

 

Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówieniaOgólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia 



 

 Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, 
zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do 
harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 Zbiory danych EGiB w postaci elektronicznej Starosta udostępni Wykonawcy w postaci 
plików danych zapisanych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym  
w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, lub w innym uzgodnionym przez 
zainteresowane strony formacie danych. 

 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy oprogramowanie przeznaczone do walidacji 
zbiorów danych EGiB utworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia. Pozytywny wynik walidacji będzie jednym z podstawowych warunków 
odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

Ogólne warunki dotyczące realizacji Ogólne warunki dotyczące realizacji 
przedmiotu zamówieniaprzedmiotu zamówienia 



 

 Wybór metody pomiarów sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego 
zamówienia należy do Wykonawcy, z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi 
wykorzystania technologii fotogrametrycznej. 

 Wykorzystanie zobrazowań lotniczych oraz  ortofotomapy uwarunkowane jest 
poprawnymi wynikami pomiarów kontrolnych. 

 Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie 
zobrazowań lotniczych lub ortofotomapy Wykonawca poprzedzi 
wyjaśnieniami, udzielonymi zainteresowanym, dotyczącymi tej kwestii. Zaleca 
się, aby udzielenie takich informacji nastąpiło na zebraniach 
wiejskich/osiedlowych.* Sposób realizacji tej czynności Wykonawca opisze w 
sprawozdaniu technicznym, które będzie częścią składową operatu 
technicznego przekazywanego do PZGiK.  

 Na obiektach objętych modernizacją położenie punktów granicznych zostanie 
określone z wymaganą dokładnością (w drodze nowych pomiarów lub 
przetwarzania  istniejących wiarygodnych  materiałów PZGiK.) 

 

 

Ogólne warunki dotyczące realizacji Ogólne warunki dotyczące realizacji 
przedmiotu zamówieniaprzedmiotu zamówienia 



 Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych Wykonawca dołączy do operatu 
technicznego.  

 Kryteria oceny jakości geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub 
geodezyjnych pomiarów kartometrycznych określone w OPZ stosowane 
będą przez Zamawiającego na etapie odbioru przedmiotu zamówienia.  

 Zdjęcia lotnicze oraz ortofotomapa opracowane przez Wykonawcę w celu 
realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają przekazaniu do PZGiK. 
Wykonawca obowiązany jest jedynie do załączenia kopii zdjęć oraz 
ortofotomapy wraz z danymi aerotriangulacji do protokołu przekazania 
produktów wytworzonych w wyniku realizacji umowy, w celu ich 
wykorzystania przez Zamawiającego w procesie weryfikacji tych produktów, 
rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz 
zarzutów do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po 
zakończeniu jej modernizacji.  

 

 
 

 

Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówieniaOgólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 



 

 Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak 
księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można 
ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami.   

 

 

 W przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są 
niezgodne  ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, które 
aktualnie tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. 
Analogicznych ustaleń Wykonawca dokona w przypadku uzyskania 
informacji, że nie żyją osoby fizyczne ujawnione EGiB jako władający 
gruntami  na zasadach samoistnego posiadania.  

Modernizacja EGiB Modernizacja EGiB ––  samoistni posiadacze gruntówsamoistni posiadacze gruntów 



Protokół 

czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej,  

zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela.   

1. Miejsce położenia i oznaczenie gruntów, których dotyczą czynności opisane w protokole:  

województwie ………………………………………, powiat  …………………………………………………………………,  

jednostka ewidencyjna ………………………………………………………., obręb ewidencyjny 

………………………………………, działki ewidencyjne ………………………………………………………………….. 

2. Analiza dokumentacji  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonej 

w Starostwie Powiatowym w ……………………………/Urzędzie Miejskim w ……………………………….,  

wpisów w księgach wieczystych oraz zbioru dokumentów prowadzonego w Sądzie 

Rejonowym w ………………………………. przeprowadzona w okresie od ……………………………… do 

………………….. wykazała, że dla gruntów, o których mowa w ust. 1, nie jest prowadzona księga 

wieczysta, a także brak jest innych dokumentów umożliwiających ustalenie ich właściciela.   

3. W wyniku oględzin, przeprowadzonych w dniu ………………………..,  oraz informacji   uzyskanych 

od …………………………………………………………………………………………………………………… ustalono, że:  

1) grunty, o których mowa w ust. 1, są użytkowane jako  ……………………………………………………… 

2) na gruntach, o których mowa w ust. 1, znajdują się budynki: ………………………………………, 

budowle………………………………………….., urządzenia ……………………………………………………………   

3) gruntami, o których mowa w ust. 1,  włada ………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………1) 

4. W sprawie okoliczności, w jakich objęte zostały we władanie grunty, o których mowa  

w ust. 1, ………………………………………………………………………………………., legitymujący się 

dowodem osobistym nr ………………………………………………………………………., wydanym przez 

…………………………………………………… złożył następujące oświadczenie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

/data i podpis/ 

                                                           
1) 

W przypadku osób fizycznych należy wpisać imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr PESEL oraz adres 
zamieszkania/ do korespondencji. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych: nazwę pełną i 
skróconą, siedzibę, numer REGON oraz adres do korespondencji. 



 Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek 
ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji 
zawartych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju (PRG). 

Ograniczenia 

nrPorzadkowyWAdresie 

Numer porządkowy jest atrybutem wymagalnym, jeżeli adres dotyczy osoby, instytucji 
lub lokalu, a także budynku, któremu nadano taki numer w ewidencji miejscowości ulic i 
adresów, o której mowa w art. 47a ustawy. 

ulicaITerytUlicyWAdresie 

Nazwa ulicy oraz TERYT ulicy są atrybutami wymagalnymi, jeżeli w granicach miejscowości 
ulice posiadają nazwy. 

nrLokaluWAdresie 

Atrybut numer lokalu jest atrybutem wymagalnym, jeżeli adres dotyczy lokalu. 

kodPocztowyWAdresie 

Atrybut kod pocztowy jest atrybutem wymagalnym, w przypadku gdy adres dotyczy osoby 
lub instytucji.  

 

Modernizacja EGiB Modernizacja EGiB ––  samoistni posiadacze gruntówsamoistni posiadacze gruntów 



 Do ustalenia przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego 
pokrywającego się z granicą powiatu Wykonawca wykorzysta 
materiały PZGiK utrzymywane przez wszystkie powiaty, do których 
należy ta granica.  

 W przypadku istnienia w PZGiK różnych wiarygodnych materiałów 
określających  położenie tego samego punktu granicznego, 
należącego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy 
Wykonawca przyjmie materiał, który umożliwi określenie położenia 
tego punktu z najwyższą dokładnością.  

 W przypadku, gdy materiały PZGiK nie pozwalają na określenie 
położenia punktów granicznych należących do granicy powiatu  
z wymagana dokładnością, Wykonawca pozyska niezbędne dane w 
drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, stosując przy ich 
wykonywaniu odpowiednio postanowienia ust. 2-7 oraz 9-19. 

 

 

Modernizacja EGiB  Modernizacja EGiB  --  dane określające granice powiatówdane określające granice powiatów 



 W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia 
występują działki ewidencyjne, których geometrię stanowi więcej niż 
jeden poligon zamknięty, Wykonawca wyeliminuje tę 
nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym obszarom odrębne 
numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale 
nieruchomości.  

Dane niezbędne do numerycznego opisu granic nowych działek 
ewidencyjnych, jeżeli nie mogą być pozyskane z PZGiK, Wykonawca 
pozyska w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.  

 Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na 
podstawie współrzędnych punktów granicznych, jeżeli spełniają one 
kryterium dokładności określone w § 61 ust. 1 rozporządzenia w 
sprawie EGiB. 

 Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na 
podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów 
użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna 
wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych. 

Modernizacja EGiB Modernizacja EGiB ––  działki ewidencyjnedziałki ewidencyjne 



 

 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. 

 

 

Modernizacja EGiBModernizacja EGiB 



 

 Projekty rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami (projekty 
ustalenia linii brzegu) zostaną wykonane przez Wykonawcę 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, na podstawie 
wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. 

 

 Wzorzec OPZ  określa treść części graficznej oraz części 
opisowej tego projektu. 
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 Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów 
klasyfikacyjnych Wykonawca  pozyska w drodze geodezyjnego 
pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy 
ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturów 
klasyfikacyjnych z treścią mapy klasyfikacji. 

 

 Kontury klasyfikacyjne zamyka się w granicach konturów 
gruntów rolnych lub gruntów leśnych, zapewniając spójność 
topologiczną tych obiektów. 
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 Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz 
relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką 
użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas 
bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków 
określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB. 
W szczególności zadanie to dotyczy oznaczeń, takich jak: B-RV, B-ŁIV, 
B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N, Wp-ŁIII.  

 Zadanie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykona na podstawie 
dostępnych materiałów PZGiK lub innych dokumentów 
udostępnionych przez Starostę, a w razie ich braku lub gdy 
udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze 
odpowiednich czynności terenowych, takich jak oględziny, 
geodezyjny pomiar sytuacyjny, a także wyjaśnień i dokumentów, 
udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub władających 
nieruchomościami. 
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 Atrybut działka objęta formą ochrony przyrody (typ atrybutu boolean) 
Wykonawca pozyska w wyniku analizy porównawczej mapy ewidencyjnej z 
danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, prowadzonego przez 
Ministerstwo Środowiska. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w 
dostępie do danych tego rejestru. 

 Atrybut numer KW Wykonawca ustali w drodze porównania zbioru danych 
EGiB  z danymi księgi wieczystej prowadzonej w systemie NKW. Do 
wykonania tego zadania Wykonawca wykorzysta dane pozyskane przez 
organ prowadzący EGiB z 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). 

 Wartości atrybutu numer rejestru zabytków Wykonawca pozyska z rejestru 
zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Pomocniczo Wykonawca może wykorzystać do ustalenia tego atrybutu 
krajową oraz gminną ewidencję zabytków.  

 Wartości atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca ustali na 
podstawie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami 
informacyjnymi urzędów statystycznych 

Modernizacja EGiBModernizacja EGiB 



 

 Atrybut ważność od, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest 
częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, 
Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, 
które zostaną ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy w ramach 
procesu modernizacji. 

 Atrybut ważność do, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest 
częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, 
Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, 
których cykl istnienia zakończy się w trakcie wykonywania 
modernizacji. W odniesieniu do pozostałych działek ewidencyjnych 
atrybut ważność od przyjmuje wartość specjalną unknown, zaś 
atrybut ważność do przyjmuje wartość specjalną inapplicable. 
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 Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGB_Budynek  
wartości atrybutów „powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów (PEB)” oraz 
„powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku (PPB)” są:  

1) księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych; 

2) akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych; 

3) dokumentacja, o której mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali. 

 

 Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości atrybutu  „powierzchnia 
użytkowa budynku wg projektu budowlanego (PEBP) dla obiektów klasy 
EGB_Budynek  są projekty budowlane gromadzone przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

   

  
 

 

 

Modernizacja EGiBModernizacja EGiB 



 Atrybut „EGB_WyroznienieGgospodarstwRolnychLeśnych” dla obiektów klasy 
EGB_JednostkaRejestrowaGruntów” przyjmuje: 

1) wartość 1 (jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego), 
jeżeli: 

a) powierzchnia działek ewidencyjnych, obejmujących użytki rolne, 
należących do tego samego podmiotu lub w przypadku współwłasności 
do tej samej grupy podmiotów, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,  

lub 

b) działki ewidencyjne tworzące jednostkę rejestrową, zostały zaliczone 
przez organ podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnego w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz.U. z 2013, poz. 1381 z późn. zm.); 

2) wartość 2 (jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa leśnego), 
jeżeli działki ewidencyjne tworzące jednostkę rejestrową wchodzą w skład 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

3)  wartość 0 (jednostka rejestrowa nie będąca gospodarstwem rolnym lub 
leśnym), jeżeli do jednostki rejestrowej nie został przypisany atrybut 1 lub 2.  
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W wykonaniu zadania dotyczącego konwersji i aktualizacji danych EGiB Wykonawca: 

 

1) porówna dane w postaci elektronicznej zawarte w części opisowej z danymi zawartymi w 
części geometrycznej i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wyjaśni ich przyczyny oraz 
pozyska dane niezbędne do ich wyeliminowania; 

2) dostosuje oznaczenia użytków gruntowych do obowiązującej systematyki – w razie 
potrzeby pozyska brakujące dane i informacje; 

3) uzupełni dane ewidencyjne dotyczące działek ewidencyjnych atrybutami: 

a) numer elektronicznej KW, 

b) numer rejestru zabytków, 

c) Id rejonu statystycznego, 

d) działka objęta formą ochrony przyrody (atrybut typu boolean), 

e) georeferencja - w odniesieniu do obrębów ewidencyjnych, dla których mapa 
ewidencyjna prowadzona jest w postaci analogowej, rastrowej lub hybrydowej,** 

4)  uzupełni dane ewidencyjne dotyczące budynków brakującymi atrybutami: 

a) numer elektronicznej KW - w odniesieniu do budynków usytuowanych na gruntach SP 
lub JST oddanych w użytkowanie wieczyste, 

b) status budynku - w odniesieniu do budynków ujawnionych w EGiB przed 31 grudnia 
2013 r., 

c) geometria – w odniesieniu do ujawnionych w EGiB budynków o statusie wybudowany,  

d) …………..** 

 

 

Konwersja i aktualizacja danych EGIBKonwersja i aktualizacja danych EGIB  



W wykonaniu zadania dotyczącego konwersji i aktualizacji danych EGiB Wykonawca: 

5) uzupełni brakujące dane dotyczące podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB 
powiatu ………………….. danymi pozyskanymi z rejestrów: 

a)  PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych, 

b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,  

w tym uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery 
identyfikacyjne REGON; 

6) sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako 
władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 
dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie 
władają tymi gruntami oraz ustali podmioty, które aktualnie tymi gruntami władają, 
w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są  niezgodne  ze 
stanem faktycznym, a także ustali aktualnych władających takimi gruntami,  
w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją; 

7) zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, budynków 
oraz samodzielnych lokali; 

8) pozyska dane niezbędne do jednoznacznego określenia przebiegu granicy między: 

a) powiatem ……….. a powiatem …………… na odcinku od ………….. do …………..**, 

b) powiatem ……….. a powiatem …………… na odcinku od ………….. do …………..**, 
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 W odniesieniu do obiektów objętych konwersją i  aktualizacją, dla których mapa 
ewidencyjna prowadzona jest w innej postaci niż wektorowej, Wykonawca pozyska 
dla działek ewidencyjnych uwidocznionych w części opisowej atrybut georeferencja 
na podstawie materiałów PZGiK lub innych dokumentów, udostępnionych 
Wykonawcy przez Starostę, określających położenie tych działek w państwowym 
układzie odniesień przestrzennych. 

 Budynkom ujawnionych w EGiB przed 31 grudnia 2013 r. Wykonawca nada status 
wybudowany, jeżeli taki status nie został nadany wcześniej. 

 W odniesieniu do budynków o statusie wybudowany, ujawnionych w ewidencji 
gruntów i budynków bez atrybutu geometria, Wykonawca uzupełni bazę danych EGiB 
w tym zakresie na podstawie materiałów PZGiK, a w przypadku braku takich 
materiałów, pozyska odpowiednie dane geometryczne i ewentualnie brakujące dane 
opisowe w drodze wywiadu terenowego oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.  

 Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi 
do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi 
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków. 

 Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla działek 
ewidencyjnych, których atrybuty uległy zmianie. 
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 W celu realizacji przedmiotu zamówienia  w tym zakresie Wykonawca: 

1) dokona analizy materiałów PZGiK wydanych przez Zamawiającego oraz 
przetworzy dane i  informacje zawarte w tych materiałach do właściwej  
postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500 oraz 
inicjalnej powiatowej bazy GESUT;  

2) utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania robocze bazy danych 
zgodne z: 

a) modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym w 
rozporządzeniu w sprawie GESUT oraz K-GESUT, 

b) modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozporządzeniu w 
sprawie BDOT500 oraz MZ;  

3) wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty pozytywnie 
zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych wyeksportowane z 
roboczych baz danych,  
o których mowa w pkt 2,  wykorzystując do tego celu format GML lub inny 
format uzgodniony ze Starostą.  

 

 Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych dla 
realizacji tego zadania. 
 

 

Warunki realizacji zamówienia w zakresie BDOT500 Warunki realizacji zamówienia w zakresie BDOT500 
oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT   



 

 W przypadku gdy BDOT500 oraz inicjalna powiatowa baza 
GESUT tworzone będą na podstawie cyfrowych zbiorów mapy 
zasadniczej powstałych w drodze ekranowej digitalizacji 
nieelektronicznej postaci tej mapy, Wykonawca pozyska dane 
geometryczne dotyczące szczegółów sytuacyjnych I grupy 
dokładnościowej, na podstawie danych zawartych  w operatach 
technicznych włączonych do PZGiK. 

 

 Wykonawca ujawni w inicjalnej powiatowej bazie GESUT 
podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie 
dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Starostę lub 
informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Warunki realizacji zamówienia w zakresie BDOT500 Warunki realizacji zamówienia w zakresie BDOT500 
oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT   



Dziękuję za uwagę 


