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…ponieważ powiat pucki jest ograniczony 
         linią brzegową o długości 128 km, 
co stanowi 25 % całej linii brzegowej Polski  



Plan prezentacji 

 

 

1. Obszar opracowania objęty projektem ZSIN – Faza I 
2. Charakterystyka zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
3. Postępowanie administracyjne w ramach modernizacji EGiB 
4. Zakres prac i ich przebieg 
5. Cele, rezultat i ocena wykonanych prac 
6. Wnioski i propozycje 





Podstawowe informacje 

1. Modernizacją EGiB objęto 11 obrębów w gm. Krokowa 

2. Powierzchnia łączna obrębów ewidencyjnych – 11211 ha 

3. Liczba działek ewidencyjnych łącznie – 9060 szt. 

4. Liczba budynków ujawniona w EGiB – 2162 szt. 

5. Liczba budynków przewidzianych do ujawnienia – 525 szt. 



Charakterystyka zasobu geod. i kart. 

1. Mapa ewidencyjna wektorowa w układzie współrzędnych „2000” 

2. Mapa zasadnicza analogowa w ukł. współ. „65” z siatką „2000” 

       w skali 1:500 i 1:1000 – łącznie 370 ark. A1 

3. Mapa syt. – wys. w ukł. współ. lokalnym wsi Żarnowiec – 21 ark. 

4. Operaty techniczne prawne – 3400 szt. 

5. Operaty techniczne pozostałe – 3900 szt. 

6. Zarysy katastralne – ok. 100 szt. 

7. Mapa klasyfikacji gruntów – 40 szt. 

8. Mapa ewidencyjna analogowa – 40 szt. (tylko do konsultacji)  



Charakterystyka zasobu geod. i kart. 

Mapa ewidencyjna wektorowa gm. Krokowa powstała jako pierwsza w 

pow. puckim i jedna z pierwszych w woj. pomorskim w 2000 r., w ramach 

pilotażu projektu „Informatyzacja map ewidencyjnych”, finansowanego 

ze środków Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Podstawową technologią powstania tej mapy było połączenie rastrów map 

ewidencyjnych analogowych w skali 1:5000, bez wykorzystania danych z 

operatów technicznych. „Naciąganie” rastrów na stykach poszczególnych 

arkuszy spowodowało, jak się później okazało, przesunięcia granic działek 

w niektórych obrębach od 20 do 30 m, w skrajnych przypadkach nawet 

o 50 m.  



Postępowanie administracyjne 

1. Zarządzenie Starosty Puckiego w sprawie modernizacji 

2. Zawiadomienie mieszkańców o modernizacji EGiB 

3. Pismo do Wójta o zarządzeniu modernizacji EGiB 

4. Zawiadomienie Starosty o wyłożeniu projektu operatu 

5. Ogłoszenia prasowe 

6. Pismo do Wójta o wyłożeniu projektu operatu 

7. Pismo Wójta Gminy Krokowa do mieszkańców gminy 



Zarządzenie Starosty Puckiego 



Zawiadomienie mieszkańców o modernizacji 
EGiB 



Pismo do Wójta o zarządzeniu modernizacji EGiB 



Zawiadomienie Starosty Puckiego o wyłożeniu projektu 
operatu opisowo - kartograficznego 



Ogłoszenia prasowe 

Gazeta Wyborcza – 20.08.2015 r. Echo Ziemi Puckiej – 21.08.2015 r. 



Pismo do Wójta o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kart. 



Pismo Wójta Gminy Krokowa do mieszkańców 



Zakres prac i ich przebieg 

Wykonawcą prac był Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych  
PRYZMAT Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 310/312 
- umowa nr KN.5041.65.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. 
 

Zakres prac 
 
1. Modernizacja EGiB 

2. Import danych po modernizacji do systemu funkcjonującego 

       w Starostwie Powiatowym w Pucku 

3. Konwersja całej bazy EGiB powiatu puckiego do nowego 

       modelu pojęciowego 

4. Import danych po konwersji do systemu 

5. Opracowanie BDOT500 i GESUT dla całej gm. Krokowa 

 



Przebieg prac 

1. Wykonawca zawiadomił właścicieli nieruchomości o czynnościach 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Spotkania odbywały 

się świetlicach i remizach wiejskich.  

2. Ustalony przebieg granic na podstawie ortofotomapy  okazywano 

osobom zainteresowanym na monitorze komputera, bez wyjścia w teren. 

3. Do Geodety Powiatowego wpłynęło kilka skarg na taką procedurę 

ustalania przebiegu granic, co spowodowało zwołanie narady roboczej w 

tej kwestii w GUGiK-u. Następnie w tych przypadkach Wykonawca ustalił 

przebieg granic w terenie w obecności właścicieli. 



Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic 



Przebieg prac 

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego 
 
1. W wyłożeniu uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony 

pracownik Starostwa Powiatowego w Pucku. 

2. Na 4378 podmiotów posiadających nieruchomości w 11 obrębach  

objętych modernizacją na wyłożenie zgłosiło się 329 osób, co stanowi 7,5 %. 

3. Zgłoszono 70 uwag i zastrzeżeń, z których 52 rozpatrzono pozytywnie. 

4. Zastrzeżenia dotyczyły: 

       - złego przebiegu granicy działki 

       - zmiany powierzchni działki 

       - zmiany użytków gruntowych 

       - budynków nie związanych trwale z gruntem lub letniskowych. 



Przebieg prac 

Import danych po modernizacji i konwersji bazy 
 
1. Starostwo udostępniło Wykonawcy 1 stanowisko komputerowe 

w celu zasilenia powiatowej bazy danych plikami powstałymi w wyniku 

modernizacji EGiB i konwersji całej bazy do nowego modelu pojęciowego. 

2.    Wykonawca uzupełnił bazę EGiB numerami PESEL i REGON. 

3. Po zasileniu bazy danych wydano Wykonawcy pliki GML, które po 

prawidłowej walidacji mogą zasilić bazę ZSIN. 



Mapa ewidencyjna analogowa 



Propozycja przesunięcia granic w wyniku modernizacji 



Wydruk mapy ewidencyjnej po modernizacji 



Cele, rezultat i ocena wykonanych prac 

Cele projektu ZSIN – Faza I: 

 

1. Poprawnie przeprowadzona i zaimplementowana do bazy danych 

       starostwa powiatowego modernizacja EGiB wybranych obrębów 

       ewidencyjnych. 

2.   Poprawnie przeprowadzona i zaimplementowana do bazy danych 

       starostwa powiatowego konwersja całej bazy EGiB do nowego 

       modelu pojęciowego. 

3. Możliwość wydawania dla potrzeb ZSIN danych w formacie XML 

       lub GML, zgodnie z nowym modelem pojęciowym. 



Cele, rezultat i ocena wykonanych prac 

                                                    Rezultat 
 
1. W wyniku modernizacji EGiB na 9436 działek zmiany danych  

ewidencyjnych dotyczyły 8000 działek. 

2. W wyniku pomiaru w bazie EGIB ujawniono 650 nowych budynków. 

3. W wyniku modernizacji usunięto grube błędy w przesunięciach granic! 

 

W POWIECIE PUCKIM OSIĄGNIĘTO  ZAŁOŻONE  CELE 



Cele, rezultat i ocena wykonanych prac 

Ocena wykonanych prac 
 
 Dokonano odbioru wszystkich etapów prac wykonanych w powiecie 

 puckim, więc ocena musi być pozytywna. 

 Wszystkie zauważone w późniejszym czasie usterki i błędy będą 
 przez wykonawcę naprawiane w ramach rękojmi. 



WNIOSKI 

A. Wnioski  merytoryczne i techniczne 
 
1. Konieczność okazania i markowania w terenie punktów granicznych 

    ustalonych na podstawie ortofotomapy. 

2. Wykonywanie zdjęć budynków ujawnianych w EGiB i „podczepianie” 

    ich do kartotek budynkowych w systemie teleinformatycznym. 

3. Docieranie do jak największej liczby właścicieli (użytkowników) 

    nieruchomości z informacją o terminie wyłożenia do wglądu projektu 

    operatu opisowo – kartograficznego, np. przez ogłoszenie w prasie 

    lokalnej, pisma informacyjnego wysłanego przez wójta, burmistrza.  



WNIOSKI 

B. Wnioski  ogólne 
 
1. Precyzyjne określenie zakresu prac do wykonania oraz właściwe 

       oszacowanie ilości operatów technicznych do analizy, budynków 

       do pomiaru, itp. jest warunkiem kluczowym dobrej współpracy  

       z wykonawcą prac. 

2. Weryfikator prac powinien od początku uczestniczyć w realizacji 

       prac oraz monitorować proces wykonywania poszczególnych 

       etapów zamówienia. 

3. Kompleksowa modernizacja całych obrębów (tak jak w projekcie 

       ZSIN) jest najlepszą metodą podniesienia wartości merytorycznej 

       i jakości danych EGiB. 



WNIOSKI 

4. Ważnym elementem jest czas realizacji prac. Zbyt krótki czas 

    narzucony wykonawcy prac może powodować obniżenie jakości 

    otrzymanych rezultatów. 

5. Trzeba wykorzystywać wszelkie dostępne środki finansowe na  

    modernizację EGiB - dlatego warto uczestniczyć w takich  

    projektach jak ZSIN. 



Dziękuję  za  uwagę 


