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1. Cel i zakres prac. 

1.1. Celem prac jest modernizacja aktualnej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji 

budynków i lokali dla jedenastu obrębów gminy Łubniany, tj. Biadacz, Brynica, 
Grabie, Jełowa, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Luboszyce, Łubniany, Dąbrówka 
Łubniańska Masów. 

Prace modernizacyjne mają na celu modyfikację istniejących danych ewidencyjnych 

do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.542, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzenie 

w sprawie EGiB. 

1.2. Termin realizacji całości prac – 15.12.2016 r. 

1.3. Zakres prac obejmuje: 

ETAP I 

1.3.1. Pobranie przez wykonawcę aktualnych baz danych ewidencji gruntów i budynków 

wraz z analogową dokumentacją z zasobu. 

1.3.2. Szczegółowa analiza baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz analogowej 

dokumentacji z zasobu pod kątem ich przydatności przy pracach związanych 

z procesem modernizacji oraz założenia ewidencji budynków i lokali. 

1.3.3. Wykonanie raportu niezgodności topologicznej, geometrycznej i atrybutowej 

z przekazanych baz danych i przedstawienie zamawiającemu do akceptacji 

i ewentualnych wyjaśnień. 

1.3.4. Wykonanie raportu zawierającego spis niewykorzystanych dokumentów 

pozyskanych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz 

z krótkim uzasadnieniem odrzucenia danego dokumentu z toku dalszych prac oraz 

przedstawienie zamawiającemu do akceptacji i ewentualnych wyjaśnień. 

1.3.5. Wykonanie prac niezbędnych w celu uzyskania poprawności obiektowej 

i atrybutowej zbiorów ewidencji gruntów i budynków (działek, budynków, 

użytków i klasoużytków) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB. 

1.3.6. Założenie struktur baz danych zgodnie z załącznikami do rozporządzenia w sprawie 

EGiB opisującymi specyfikację modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów 

i budynków. 

1.3.7. Migracja pobranych baz danych ewidencji do stworzonej w oparciu 

o rozporządzenie w sprawie EGiB struktury obiektów. 

1.3.8. Porównanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w formie numerycznej 

w zakresie budynków i użytków gruntowych z terenem oraz pomiar brakujących 

budynków i pomiar granic użytków gruntowych powstałych w wyniku poprawy 

istniejącej bazy danych EGiB. 

ETAP II 

1.3.9. Wykonanie pomiarów uzupełniających ze względu na stwierdzone rozbieżności w 

usytuowaniu i kształcie budynków oraz usunięcie rozbieżności pomiędzy częścią 
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opisową i kartograficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

użytków gruntowych. 

1.3.10. Weryfikacja, ustalenie przebiegu granic i pomiar przebiegu granic działek, których 

granice przecinają budynki, wymienionych w załączniku nr 2. 

1.3.11. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla zmian wprowadzonych 

na podstawie prac z pkt. 1.3.8, 1.3.9 i 1.3.10. 

1.3.12. Wydzielenie gruntów zajętych pod cieki naturalne w granicach linii brzegu, jako 

odrębne działki ewidencyjne, w trybie zgodnym z ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). 

1.3.13. Utworzenie aktualnej ewidencji budynków i lokali, zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt 4-6 oraz obowiązującymi przepisami. 

1.3.14. Zebranie, uzupełnienie i sprawdzenie poprawności wymaganych atrybutów, bez 

atrybutów dostępnych w innych rejestrach publicznych, wszystkich obiektów bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

EGiB. 

1.3.15. Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.  

1.3.16. Wykonanie raportu z kontroli poprawności bazy danych pod względem 

topologicznym, geometrycznym i atrybutowym z uwzględnieniem referencji baz 

danych ewidencji gruntów i budynków z rejestrem TERYT oraz przekazanie 

zamawiającemu pozytywnego raportu z przeprowadzonej kontroli. 

1.3.17. Wykonanie instalacji na bazie roboczej. 

1.3.18. Sporządzenie i przekazanie operatu technicznego do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu celem kontroli przed 

wyłożeniem projektu zgodnie zapisem pkt 1.3.19. 

1.3.19. Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.). 

1.3.20. Po pozytywnym wyniku kontroli końcowej przedłożonego operatu technicznego 

wykonawca wykona instalację na produkcyjnej bazie danych w obecności 

oddelegowanych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 
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2. Charakterystyka obiektu. 

2.1. Gmina Łubniany wchodzi w skład powiatu opolskiego, składa się ona z 11 obrębów: 

− 0002 Biadacz 

− 0010 Brynica, 

− 0062 Grabie, 

− 0068 Jełowa, 

− 0070 Kępa, 

− 0071 Kobylno, 

− 0072 Kolanowice, 

− 0089 Luboszyce, 

− 0090 Łubniany, 

− 0092 Dąbrówka Łubniańska, 

− 0093 Masów. 

2.2. Dla gminy Łubniany prowadzona jest zasadnicza mapa analogowa w układzie 

współrzędnych „1965”. Łącznie 186 matryc + pierworysów analogowej mapy 

zasadniczej. 

2.3. Operat ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest w systemie informatycznym 

Kataster OnLine w układzie PL-2000. 

Tabela 1.1: Wykaz działek, budynków i lokali dla gminy Łubniany. 

Lp 
Nazwa 

obrębu 
Identyfikator 

Powierzchnia (w ha) Ilość Szacunkowa 

liczba 

budynków Obrębu 
działek 

zabud. 
działek 

działek 

zabud. 

jednostek 

rejestrowych 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Biadacz 160905_2.0002 704 187 1098 458 383 720 

2. Brynica 160905_2.0010 2 851 566 2652 1179 715 1721 

3. Grabie 160905_2.0062 154 38 316 111 107 142 

4. Jełowa 160905_2.0068 1 666 534 2708 1195 888 1957 

5. Kępa 160905_2.0070 416 162 1342 882 641 1027 

6. Kobylno 160905_2.0071 676 138 677 184 160 234 

7. Kolanowice 160905_2.0072 563 129 1322 498 433 618 

8. Luboszyce 160905_2.0089 697 220 2119 1103 910 1161 

9. Łubniany 160905_2.0090 1 075 498 1668 942 860 1725 

10. 
Dąbrówka 

Łubniańska 
160905_2.0092 3 570 498 868 342 294 835 

11. Masów 160905_2.0093 233 107 516 260 185 351 

RAZEM 12 604 3078 15286 7154 5576 10491 

2.4. Szacunkowa liczba lokali dla całej gminy Łubniany - 110 lokali. 

2.5. Ww. dane zestawiono na podstawie operatu ewidencyjnego (części kartograficznej). 

Dane dotyczące budynków są szacunkowe (stan na 15.02.2016 r.). Dane dotyczące 
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powierzchni w tabeli 1.1 są pozyskane na podstawie geometrii obiektów. Lasy oraz 

grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują ok. 6175 ha co stanowi 49% powierzchni 

gminy Łubniany. 

Tabela 1.2: Wykaz obiektów mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany. 

Lp. OBRĘBY: Działki 
Użytki 

gruntowe 

Kontury 

klasyfikacyjne 
Budynki 

Obiekty 

OTZB 

1. Biadacz 1098 754 533 720 135 

2. Brynica 2652 2187 1678 1721 244 

3. Grabie 316 254 221 142 23 

4. Jełowa 2708 1907 1348 1957 280 

5. Kępa 1342 972 509 1027 215 

6. Kobylno 677 523 422 234 27 

7. Kolanowice 1322 944 690 618 96 

8. Luboszyce 2119 1758 1130 1161 266 

9. Łubniany 1668 1360 1007 1725 287 

10. Dąbrówka Łubniańska 868 780 529 835 77 

11. Masów 516 406 331 351 53 

2.6. Ww. dane zestawiono w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków – 

stan na dzień 15.02.2016 r. 

2.7. Ilość punktów granicznych działek ewidencyjnych dla gminy Łubniany wynosi 

51 981punkty, w tym: 

− 34 561 – metoda pozyskania danych to pomiar bezpośredni (ZRD -1, 2, 5, 6), 

− 12 395 – metoda pozyskania danych to digitalizacja (ZRD - 7), 

− 5 025 – inne metody pozyskania danych. 

2.8. Ilość budynków dla gminy Łubniany wynosi 10 491 sztuk. 

2.9. Wykaz ilości budynków przecinających granice jednostek rejestrowych. 

Tabela 1.3: Wykaz budynków przecinających granice jednostek rejestrowych w gminie Łubniany. 

Lp. Nazwa obrębu Identyfikator 

Liczba 

budynków 

przecinających 

granice 

1. Biadacz 160905_2.0002 67 

2. Brynica 160905_2.0010 244 

3. Grabie 160905_2.0062 30 

4. Jełowa 160905_2.0068 206 

5. Kępa 160905_2.0070 181 

6. Kobylno 160905_2.0071 40 

7. Kolanowice 160905_2.0072 56 

8. Luboszyce 160905_2.0089 112 

9. Łubniany 160905_2.0090 196 

10. Dąbrówka Łubniańska 160905_2.0092 72 

11. Masów 160905_2.0093 25 

 RAZEM 1229 
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3. Analiza istniejącego operatu ewidencji gruntów i zasobu geodezyjnego 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

3.1. Pozioma osnowa geodezyjna - na terenie gminy Łubniany istnieje podstawowa 

i szczegółowa osnowa pozioma przeliczona na układ współrzędnych PL-2000. 

3.1.1. Osnowa podstawowa I i II klasy – 38 punktów. 

3.1.2. Szczegółowa osnowa pozioma III kl. - 46 punktów. 

3.1.3. Przeliczenie osnowy z układu „1965” na układ „2000” – operat OPB 533-21/2010. 

3.1.4. Osnowy pomiarowe zostały założone przy tworzeniu map zasadniczych i map 

numerycznych – 5 019 punktów. 

3.2. Osnowa wysokościowa - na terenie gminy Łubniany istnieje podstawowa i szczegółowa 

osnowa wysokościowa w układzie Kronsztadt 60 – 69 reperów. 

3.3. Mapa zasadnicza dla poszczególnych obrębów została opracowana następująco: 

Tabela 1.4: Wykaz operatów mapy zasadniczej dla gminy Łubniany (stan na dzień 25.01.2016 r.). 

Nazwa obrębu 
Operaty mapy zasadniczej 

(nr operatu) 
Operaty prawne  

Operaty z pomiaru 

uzupełniającego 

sytuacyjnego (roczniki-

ilość) 

Biadacz-

1609.05_2_0002 

17/82 (fotomapa), 30/94, 

31/94, 80/03 

  1910-33, 1934-57, 1959-75, 

1976-88, 1989-99 ( 5 tomów)   57 

op. (seg.) 

   do 1992 - -               

1993÷1995 - 5                   

1996÷2016*- 116 

Brynica-

1609.05_2_0010 

7/76 (m.z), 30/94, 37/95, 

70/01, 85/05 

1910-30, 1931-39, 1940-62, 

1963-75, 1976-89, 1990-97           

(6 tomów), 176 op. (seg.) 

do 1992-4          

1993÷1995- 12    

1996÷2016*- 236 

Grabie-

1609.05_2_0062 
21/93 ( m.z) 1922-99 (1 tom),  4 op. (seg.) 

do 1992- -      

1993÷1995- 4 

1996÷2016*- 11 

Jełowa-

1609.05_2_0068 

6/76 (m.z), 12/80, 18/84, 

19/90, 25/93, 30/94, 66/01, 

74/02, 103/07 (st.paliw), 

104/08 

1909-20, 1921-30, 1931-38, 

1939-60, 1961-69, 1970-76,     

1977-81, 1982-89, 1990-97 (9 

tomów),  135 op.(seg.) 

do 1992- -        

1993÷1995- 8    

1996÷2016*- 363  

Kępa-

1609.05_2_0070 

11/79, 17/82(fotomapa), 

20/93, 54/98, 76/02, 97/07 

1914-37, 1938-61, 1962-75, 

1976-94 (4 tomy),   163 op. (seg.) 

do 1992- -        

1993÷1995- 10 

1996÷2016*- 450 

Kobylno-

1609.05_2_0071 
22/93, 33/94, 68/01, 89/05 

1880-1933, 1934-79, 1980-99 (3 

tomy),   6 op.(seg.) 

do 1992- -           

1993÷1995- -        

1996÷2016*-16         

Kolanowice-

1609.05_2_0072 

17/82(fotomapa), 32/94, 

91/05 

1911-32, 1933-60, 1961-81, 

1982-95 (4 tomy),  60 op.(seg.)  

do 1992- -         

1993÷1995- 4 

1996÷2016*- 139  

Luboszyce-

1609.05_2_0089 

16/81(fotomapa), 

17/82(fotomapa), 29/94, 

30/94, 62/00, 93/06, 110/10 

1914-28, 1929-43, 1949-74, 

1975-80, 1981-88, 1989-94,    

1995-97 (7 tomów),  95 op.(seg.) 

do 1992- -             

1993÷1995-10         

1996÷2016*-499        

Łubniany-

1609.05_2_0090 

8/76(m.z), 27/93, 30/94, 

86/05, 123/15 

1918-30, 1931-38, 1939-43, 

1949-59,1960-74(x2),                

1975-94 (x2), 1995-98,   160 

op.(seg.),  operat - scalenia gr. 

do 1992-  -          

1993÷1995- 4      

1996÷2016*- 324         

Dąbrówka 

Łubniańska-

1609.05_2_0092 

8/76(m.z), 24/93, 26/93, 

49/97,  86/05 

1975-85, 1986-92, 1993-97, 

1998-2000 (4 tomy),  38op.(seg.), 

operat - scalenia gr. 

do 1992- -           

1993÷1995- 9        

1996÷2016*- 113         



Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany 

 

8 

Nazwa obrębu 
Operaty mapy zasadniczej 

(nr operatu) 
Operaty prawne  

Operaty z pomiaru 

uzupełniającego 

sytuacyjnego (roczniki-

ilość) 

Masów-

1609.05_2_0093 

16/81(fotomapa), 28/94, 

30/94, 61/00, 90/05 

1866-1931, 1932-81, 1982-99 (3 

tomy),  15 op.(seg.) 

do 1992- -           

1993÷1995- 1         

1996÷2016*-61          

3.3.1. W zakresie opracowania dla ww. obrębów istnieją matryce i pierworysy w skali 

1:500 - 1:2000, spis matryc stanowi załącznik nr 1. 

3.3.2. Wszystkie ww. operaty oraz pomiary uzupełniające sytuację, podziały gruntów, 

wymiany powstałe po opracowaniu map zasadniczych znajdują się w zasobie. 

 

3.4. Operat ewidencji gruntów 

3.4.1. Operat ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest w postaci baz danych 

zgodnych z modelem danych rozporządzenia w sprawie egib w systemie Kataster 

OnLine. 

3.4.2. Ponadto w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Opolu znajdują 
się wymienione niżej materiały dotyczące operatu ewidencyjnego w formie 

analogowych map ewidencyjnych, których zawartość należy wykorzystać w 

procesie modernizacji: 

− Biadacz – mapa ewidencji gruntów (2 arkusze w skali 1:5000 i 3 arkusze w skali 

1:2500) sporządzona w 1991 r: 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów w skali 1:2500 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1991 r; 

o wykreślona z mapy katastralnej w skali 1:2500 z 1937r nie opartej na 

osnowie i zaktualizowanej przez WBGiTR w Opolu w 1960r oraz 

zaktualizowanej w 06.1995r przez BULiGL Brzeg na podstawie operatu 

urządzenia lasu Nadleśnictwa Kup; 

o wykreślona bezpośrednio z materiałów źródłowych tj. pierworysu nowego 

pomiaru wykonanego przez BULiPL w Brzegu w 1959 r. i mapy ewidencji 

gruntów wykonanej przez WBGiTR w Opolu w 1965 r. 

− Brynica – mapa ewidencji gruntów (7 arkuszy w skali 1:5000 i 15 arkuszy 

w skali 1:2000) sporządzona w 1989 r: 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów w skali 1:2000 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1988 r.; 

o na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:2000 wykonanej przez OPGK 

Wrocław w 1975 r w wyniku pomiaru metodą bezpośrednią oraz mapy 

ewidencji gruntów w skali 1:2500 wykonanej na podstawie byłych map 

katastralnych zaktualizowanych przez WBGiTR w Opolu w 1962 r.; 

o sporządzone na podstawie pierworysu wykonanego w 1963 r. przez 

BULiPL Oddział w Brzegu i uzupełnione elementami ewidencji gruntów 

przez WBGiTR w Opolu w 1963r. 
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− Grabie – mapa ewidencji gruntów (1 arkusz w skali 1:5000 i 1 arkusz w skali 

1:2500) sporządzone w 1980 r. i 1995 r: 

o na podstawie byłej mapy katastralnej z 1936 r. zaktualizowanej w 1980 r.; 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów w skali 1:2500 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1980 r.; 

− Jełowa - mapa ewidencji gruntów (4 arkusze w skali 1:5000 i 13 arkuszy w skali 

1: 2000) sporządzona w 1992 r, 1983, 1982: 

o przekreślona w 1992 r. z matrycy 1:5000 dostarczonej przez Wojewódzki 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez WBGiTR 

w Opolu. 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów w skali 1:2000 

opartych na osnowie wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1981 r.; 

o na podstawie mapy zasadniczej w skalach 1:1000 i 1:2000 wykonanej 

przez OPGK Wrocław w 1976 r w wyniku pomiaru metodą bezpośrednią 
oraz mapy ewidencji gruntów wykonanej na podstawie byłych map 

katastralnych zaktualizowanych przez WBGiTR w Opolu w 1963 r. 

− Kępa - mapa ewidencji gruntów (1 arkusz w skali 1:5000, 3 arkusze w skali 

1:2000, 2 arkusze w skali 1:2500) sporządzona w 1990 r.: 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów w skali 1:2000 

i 1:2500 wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1990 r. (skala 1:5000 

nie zawiera pełnej treści mapy ewidencji gruntów i została sporządzona 

dla celów kartografii gleb); 

o wykreślona z mapy katastralnej w skali 1: 2500 i 1: 2000 z 1937r. nie 

opartej na osnowie i zaktualizowanej przez WBGiTR w Opolu . 

− Kobylno - mapa ewidencji gruntów (3 arkusze w skali 1:5000) sporządzona 

w 1978 r. i 1997 r.: 

o na podstawie zaktualizowanej matrycy ewidencji gruntów w 1977 r.; 

o na podstawie fotoreprodukcji zaktualizowanej matrycy w 1977r.; 

o na podstawie mapy zasadniczej wykonanej przez BULiGL oddział 

w Brzegu w 1984 r. i uzupełnionej elementami ewidencji gruntów przez 

WBGiTR w Opolu w 1966 r. 

− Kolanowice - mapa ewidencji gruntów (1 arkusz w skali 1:2500, 3 arkusze 

w skali 1:5000) sporządzona w 1992 r.: 

o wykreślona z mapy katastralnej w skali 1:2500 z 1936 r. nie opartej na 

osnowie i zaktualizowanej przez WBGiTR w Opolu w 1991 r; 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów w skali  1:2500 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1991 r. (skala 1:5000 nie zawiera 

pełnej treści mapy ewidencji gruntów i została sporządzona dla celów 

kartografii gleb) ; 

o przekreślona przez WBGiTR w Opolu w 1991 r. z mapy ewidencji 

gruntów z 1970r. dostarczonej przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej; 
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o na podstawie pierworysu nowego pomiaru wykonanego w 1959 r. przez 

BULiPL w Brzegu i uzupełniona elementami ewidencji gruntów przez 

WBGiTR w Opolu w 1965 r. wykreślona ręcznie bezpośrednio 

z materiałów źródłowych i częściowo z pomniejszeń fotograficznych, 

zaktualizowana w 1995r. przez BULiGL Brzeg na podstawie operatu 

urządzenia lasu Nadleśnictwa Kup. 

− Luboszyce - mapa ewidencji gruntów (2 arkusze w skali 1:5000, 7 arkuszy 

w skali 1:2500) sporządzona w 1990 r.: 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów w skali  1:2500 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1990 r. (skala 1:5000 nie zawiera 

pełnej treści mapy ewidencji gruntów i została sporządzona dla celów 

kartografii gleb) ; 

o wykreślona z  mapy katastralnej 1:2500 z 1937 r. nie opartej na osnowie 

i zaktualizowanej przez WBGiTR w Opolu. 

− Łubniany - mapa ewidencji gruntów (2 arkusze w skali 1:5000, 7 arkuszy 

w skali 1:2000) sporządzona w 1984r.: 

o wykreślona z fotopomniejszeń pierworysu mapy obszaru scalenia w skali 

1: 2000 wykonanego przez WBGiTR w Opolu w 1983 r. powstałego drogą 
fotoreprodukcji i montażu z matrycy mapy zasadniczej w skali 1:2000 

wykonanej przez OPGK w Katowicach w 1976 r.; 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów 1:2000 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1983 r. 

− Dąbrówka Łubniańska - mapa ewidencji gruntów (6 arkuszy w skali 1:2000, 

7 arkuszy w skali 1:5000) sporządzona w 1984 r. i 1992 r.: 

o wykreślona z pierworysu mapy obszaru scalenia w skali 1:2000 

wykonanego przez WBGiTR w Opolu w 1983 r. powstałego drogą 
fotoreprodukcji i montażu z matrycy mapy zasadniczej w skali 1:2000 

wykonanej przez OPGK w Katowicach w 1976 r.; 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów 1:2000 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1983 r. 

o przekreślona przez WBGiTR w Opolu w 1992 r. z matrycy w skali 1:5000 

z 1966 r. dostarczonej przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej; 

o wykreślona z pierworysu w skali 1: 5000 sporządzonego przez BULiGL 

w Brzegu w 1959 r. w wyniku pomiaru opartego na osnowie oraz 

fotopomniejszeń pierworysu mapy obszaru scalenia w skali 1:2000 

wykonanego przez WBGiTR w Opolu w 1983 r. powstałego drogą 
fotoreprodukcji i montażu z matrycy mapy zasadniczej w skali 1:2000 

wykonanej przez OPGK w Katowicach w 1976 r.; 

− Masów - mapa ewidencji gruntów (2 arkusze w skali 1:2500, 1 arkusz w skali 

1:5000) sporządzona w 1991 r.: 

o wykreślona z fotopomniejszeń map ewidencji gruntów 1:2500 

wykonanych przez WBGiTR w Opolu w 1991 r. (skala 1:5000 nie zawiera 
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pełnej treści mapy ewidencji gruntów i została sporządzona dla celów 

kartografii gleb); 

o przekreślona w 1991 r. przez WBGiTR w Opolu z mapy ewidencji 

gruntów wykreślonej w 1964 r. przez WBGiTR w Opolu dostarczonej 

przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

zaktualizowana w 1995r. przez BULiGL Brzeg na podstawie operatu 

urządzenia lasu Nadleśnictwa Kup. 
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4. Zasady realizacji prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków. 

4.1. Weryfikacja danych przy uwzględnieniu zasad wynikających z § 61 i 62 rozporządzenia 

w sprawie EGiB. 

4.2. Weryfikacja struktur baz danych zgodnie z załącznikami do rozporządzenia w sprawie 

EGiB opisującymi specyfikację modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów 

i budynków. 

4.3. Po weryfikacji baz wykonać porównanie mapy z terenem (kontrola makroskopowa). 

4.3.1. W trakcie kontroli makroskopowej należy: 

− wykazać wszystkie nowopowstałe obiekty będące elementami bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków zgodnej z zapisami rozporządzenia w sprawie 

EGiB, ewentualnie obiekty pominięte w procesie zakładania bazy budynków 

oraz wszelkie zmiany wpływające na geometrię istniejących obiektów, 

np. rozbudowa istniejących budynków, 

− wykazać wszystkie obiekty bazy danych EGiB znajdujące się w terenie, 

na analogowych mapach zasadniczych oraz w zasobie, a nie wprowadzone do 

bazy danych EGiB, celem uzupełnienia tej bazy o brakujące elementy, 

a w szczególności o obiekty trwale związane z budynkiem, 

− sprawdzić czy obiekty znajdujące się w bazie danych ewidencji gruntów 

i budynków posiadają poprawnie wypełnione dane atrybutowe, zgodnie 

z zapisami rozporządzenia w sprawie EGiB, 

4.3.2. Wszystkie zmiany nanieść na mapy kontroli makroskopowej techniką trwałą, 
kolorem czerwonym. 

4.3.3. Pomierzyć brakujące obiekty, uzupełnić założone bazy o wyniki kontroli 

makroskopowej, uzupełnić mapę zasadniczą o nowe obiekty i stwierdzone zmiany 

łącznie z definicją funkcji użytkowych budynków istniejących na mapie 

zasadniczej. Pomiar należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA 

z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 

1572), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie standardów wykonywania prac 

geodezyjnych. 

4.4. Aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków: 

4.4.1. W ramach niniejszego opracowania należy przeprowadzić postępowanie w zakresie 

ustalenia oraz pomiaru bezpośredniego granic działek w terenie zabudowanym, 

które przecinają budynki. Należy przeprowadzić analizę znajdujących się w zasobie 

dokumentów, niezbędną do stwierdzenia stopnia przydatności opracowań 
geodezyjno-kartograficznych do ustalenia punktów granicznych działek 

przecinających budynki. 

4.4.2. Należy także przeprowadzić postępowanie w zakresie ustalenia oraz pomiaru 

bezpośredniego granic działek w przypadku wystepowania rozbieżności pomiędzy 

przebiegiem granicy na analogowej mapie zasadniczej, mapie ewidencji gruntów 
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i budynków oraz operatów prawnych znajdujących się w zasobie. Należy 

przeprowadzić analizę przydatności ww. dokumentów w zakresie ustalenia 

przebiegu granic. 

4.4.3. W przypadku, gdy dla granic z pkt 4.4.1 i 4.4.2, w zasobie brak jest danych 

pozwalających na ustalenie położenia punktów granicznych – granice działek 

zostaną ustalone w trakcie terenowych pomiarów geodezyjnych stosując zasady 

określone w § 35 - § 39 rozporządzenia w sprawie EGiB. 

4.5. Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji budynków i lokali 

są: 

4.5.1. materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym, 

4.5.2. wyniki pomiarów fotogrametrycznych, 

4.5.3. wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, 

4.5.4. dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe 

i samorządowe jednostki organizacyjne, 

4.5.5. dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy 

i jednostki organizacyjne, 

4.5.6. dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej 

i przechowywanej przez organy administracji publicznej, 

4.5.7. wyniki oględzin. 

4.6. W przypadku zmiany danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 

należy sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych. 

4.7. Redakcja mapy, edycja opisów: 

4.7.1. przeprowadzić edycję opisów obiektów stanowiących treść mapy ewidencyjnej dla 

skali: 1:1000 i 1:2000 (skręcone i proste) – tylko na obszarach zabudowanych. 

4.8. Korekta przebiegu granic zewnętrznych gminy Łubniany z rejestrem TERYT i PRG: 

4.8.1. Dla punktów granicznych działek stanowiących jednocześnie punkty graniczne 

obrębu, gminy i powiatu, które posiadają niezgodności w istniejącym państwowym 

rejestrze granic przeprowadzić analizę niezgodności i weryfikację bazy danych. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności granic z rejestrem TERYT Wykonawca 

przekaże informacje w tym zakresie do odpowiednich Powiatowych Ośrodków 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

4.9. Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja 

mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, 

w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych w sposób, o 

którym mowa w § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB, numerycznego opisu 

granic działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów granicznych, których 

położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie 

istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 

błędami średnimi nieprzekraczającymi:  
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− 3,0 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych 

obejmujących grunty położone na obszarach wiejskich poza zwartą zabudową,  

− 0,60 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych 

położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy 

na obszarach wiejskich.  
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5. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i 
lokali. 

5.1. Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych 

i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:  

5.1.1. uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów 

danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,  

5.1.2. modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych 

w rozporządzeniu w sprawie EGiB 

5.2. Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przepisy rozdziału 

2 rozporządzenia w sprawie EGiB, z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, stosuje się 
odpowiednio. 

5.3. Projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykładany do wglądu osób 

zainteresowanych na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, może być utrwalony na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak 

papier, kalka, folia, lub na elektronicznych nośnikach danych.  

5.4. Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-

kartograficznego dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach 

i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek.  

5.5. Prace modernizacyjne mają na celu uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencyjnych 

i dostosowanie ich do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie EGiB. 
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6. Kompletowanie operatu z modernizacji ewidencji gruntów oraz 
założenia ewidencji budynków i lokali. 

6.1. Całość wykonanych prac Wykonawca skompletuje w formie operatu z modernizacji 

ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali, którego częściami 

składowymi jest operat opisowo-kartograficzny. 

6.2. Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, nazwę jednostki i osoby 

je sporządzającej. Dokumenty należy kompletować w tomach posiadających spisy 

zawartości, trwale oprawionych, uniemożliwiających dekompletację zbioru 

stanowiącego operat. Częścią składową operatu ma być również kopia baz ewidencji 

budynków i lokali na nośniku komputerowym. 

6.3. Kolorystyka tomów operatu powinna być jednolita. 

6.4. Wykonawca wykona skany wszystkich stron operatu do plików JPG, w rozdzielczości 

300 dpi, w kolorze, w formacie zależnym od dokumentu w formie papierowej oraz nada 

plikom nazwy [nr kancelaryjny zgłoszenia pracy geodezyjnej]_[nr str.].jpg, zgodne z 

zapisami rozporządzenia w sprawie standardów wykonywania prac geodezyjnych. 

6.5. Dokumenty dotyczące punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej należy 

uporządkować do sekcji map w skali 1:10 000, w porządku wzrastającym. 

6.6. Arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali należy uporządkować wg ulic 

alfabetycznie, a w ulicy wg narastającej numeracji porządkowej nieruchomości. Należy 

je ponumerować kolejno dla każdej ulicy, sporządzić spis zawartości i zbroszurować. 
Arkusze danych ewidencyjnych budynków przynależne do danej nieruchomości 

gruntowej należy skompletować łącznie. Arkusze danych ewidencyjnych lokali 

stanowiących odrębną własność należy skompletować łącznie z arkuszem spisowym 

sporządzonym dla budynku, w którym lokale są wyodrębnione. 

6.7. Na podstawie zebranych danych Wykonawca zaktualizuje w systemie informatycznym: 

− Kataster OnLine bazę danych ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodną 
z zapisami rozporządzenia w sprawie EGiB. 

6.8. Numery dróg publicznych wykonawca przedstawi na załączniku graficznym 

sporządzonym na kopii mapy ewidencyjnej. 

6.9. Wykonawca w zakresie części kartograficznej: 

6.9.1. uzupełni istniejącą bazę danych mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów 

i budynków, 

6.9.2. ustali definicję budynków w ww. bazie po uprzednim jednoznacznym określeniu 

figur geometrycznych budynków, 

6.9.3. uzupełni ww. bazę o numer ewidencyjny, 

6.9.4. uzupełni ww. bazę budynków o ilość kondygnacji, 

6.9.5. uzupełni ww. bazę o oznaczenie funkcji podstawowej budynku, 

6.9.6. uzupełni ww. bazę o punkty adresowe, 
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6.9.7. uzupełni ww. bazę o numery dróg publicznych w stosunku do działek stanowiących 

drogi publiczne, 

6.9.8. sporządzi redakcję mapy numerycznej w skali 1:1000 i w skali 1:2000, 

6.9.9. doprowadzi do zgodności mapę zasadniczą z mapą ewidencyjną w zakresie ww. 

zmian. 

6.10. Wykonawca w zakresie części opisowej w systemie informatycznym Kataster OnLine: 

6.10.1. uzupełni bazy danych EGB o dane wymagane zapisami rozporządzenia w sprawie 

EGiB, 

6.10.2. wprowadzi zmiany dotyczące działek powstałych w wyniku podziału działek 

nie stanowiących ciągłego obszaru gruntu, 

6.10.3. wprowadzi zmiany dotyczące użytków gruntowych w terenach zabudowanych, 

6.10.4. założy rejestr budynków zawierający wymagane dane zgodnie z zapisami 

rozporządzenia w sprawie EGiB, 

6.10.5. założy rejestr lokali zawierający wymagane dane zgodnie z zapisami 

rozporządzenia w sprawie EGiB, 

6.11. Sporządzony operat musi zawierać stan aktualny na 30 dni przed terminem umownym 

zakończenia prac. 

6.12. Szczegółowe zasady kompletowania operatu podane są w rozporządzeniu w sprawie 

standardów wykonywania prac geodezyjnych. 

6.13. Powyższa dokumentacja podlega odbiorowi w celu dopuszczenia operatu opisowo-

kartograficznego do wyłożenia oraz przyjęcia operatu z bazami danych do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

6.14. Projekt operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
do wstępnej kontroli na 7 dni przed datą wyłożenia operatu do publicznego wglądu. 

6.15. Operat sporządzony z I i II etapu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
do weryfikacji co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem umownym ich 

wykonania.  

6.16. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

6.16.1. operat techniczny w formie analogowej, 

6.16.2. płyty CD zawierające bazy danych w formacie GML zgodnym z systemem Ergo 

i Kataster OnLine oraz obowiązującymi przepisami, raporty z rejestrów gruntów, 

budynków, lokali oraz kartotek budynków i lokali, 

6.16.3. wykazy zmian danych ewidencyjnych, 

6.16.4. wydrukowane zawiadomienia o zmienionych danych do właściwego Sądu 

Rejonowego w Opolu oraz do organu podatkowego – Urząd Gminy Łubniany, 

6.16.5. wyplotowane na papierze mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000 

(dla terenów leśnych w skali 1:5000) w cięciu sekcyjnym w układzie 2000. 
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7. Postępowanie formalno – prawne. 

7.1. Podstawą do podjęcia czynności związanych z modernizacją ewidencji w zakresie 

modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali, a także 

czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy tych prac, jest projekt modernizacji 

uzgodniony z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Opolu. 

7.2. Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

budynków i lokali. 

7.3. Prace związane z modernizacją ewidencji w zakresie założenia ewidencji budynków 

i lokali, zostaną poprzedzone zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy prawo geodezyjne 

i kartograficzne zarządzeniem Starosty Opolskiego w sprawie przeprowadzenia 

modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Starosta Opolski poinformuje o 

rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania, poprzez wywieszenie informacji 

na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu. 

7.4. Pracownicy wykonawcy przewidziani do wykonywania czynności wymagających 

kontaktów z właścicielami, władającymi, zarządcami itp. nieruchomości gruntowych, 

budynkowych, lokalowych, wyposażeni zostaną przez Starostę Opolskiego w pisemne 

upoważnienie (zawierające dane personalne osoby upoważnionej) do pozyskania 

informacji o podmiotach i przedmiotach ewidencyjnych.  

7.5. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu: 

7.5.1. projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji podlega 

wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na okres 15 dni 

roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-

kartograficznego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Opolu i Urzędu Gminy Łubniany na co najmniej 14 dni przed 

dniem wyłożenia, oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym; 

7.5.2. każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu 

opisowo-kartograficznego, może zgłaszać uwagi w okresie wyłożenia projektu do 

wglądu; 

7.5.3. upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Opolu posiadający 

uprawnienia, o których mowa w art.43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych, 

związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, rozstrzyga o przyjęciu 

lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje 

zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę 
o treści zgłoszonych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole.  

7.6. Z czynności wyłożenia operatu zostanie sporządzony protokół zgodnie z wymogami 

§ 41 rozporządzenia w sprawie EGiB.  

7.6.1. Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-

kartograficznego może być potwierdzony na komputerowym wydruku rejestru 
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budynków, lokali, na których osoba zainteresowana, swoim podpisem potwierdzi 

przyjęcie ujawnionych danych bez uwag.  

7.6.2. Natomiast w wypadku wniesienia uwag przez strony zostaną ujawnione w wykazie 

wniesionych uwag, który należy sporządzić na druku wg wzoru z załącznika nr 3. 

7.7. Zatwierdzenie projektu opisowo-kartograficznego: 

7.7.1. przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego Starosta zapewni 

przeprowadzenie kontroli technicznej całości dokumentacji operatu ewidencyjnego. 

7.8. Po przyjęciu ww. dokumentacji i upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-

kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym 

Starosta ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Każdy czyjego 

interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione 

w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 

30 dni od dnia ogłoszenia ww. informacji w dzienniku urzędowym województwa. 

7.9. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Opolski rozstrzyga w drodze 

decyzji, która powinna spełniać wymogi art. 107 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego. 

7.10. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, czyli uzyskania przez ww. decyzje 

statusu ostateczności, dane ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków nie są 
wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji 

w dzienniku urzędowym województwa traktuje się jako wnioski o zmianę danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków. 

7.11. Zakończenie postępowania będzie stanowić podstawę do: 

7.11.1. przyjęcia operatu oraz baz danych do powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, zgodnie z zapisami art. 12b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (pkt. 9.1), 

7.11.2. uruchomienia informatycznego systemu obsługującego bazy danych 

ewidencyjnych, 

7.11.3. ujawnienia zmian danych ewidencyjnych w księgach wieczystych. 



Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany 

 

20 

8. Obowiązujące podstawowe normy prawne. 

Przy realizacji zadań Wykonawcę wiązać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym 

terminem realizacji  zadań objętych przedmiotowym zamówieniem. W szczególności dotyczy 

to projektów przepisów, które obejmują projekty aktów prawnych, znajdujących się 
w procesie legislacyjnym. 

Jeżeli projekt aktu prawnego, nie stanie się aktem obowiązującym w terminie określonym 

w powyżej, Wykonawcę wiązać będzie ostatnia wersja projektu tego aktu, nie później niż 
90 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu opracowania. 

8.1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), 

8.2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), 

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

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352), 

8.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.542, 

z późn. zm.), 

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

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

z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.), 

8.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 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. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572), 

8.7. 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. z 2014 r. poz. 924), 

8.8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914), 

8.9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), 

8.10. 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. z 2001 r. Nr 80, poz. 866), 
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8.11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), 

8.12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 469 

z późn. zm.), 

8.13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), 

8.14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. 

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125), 

8.15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), 

8.16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 2012 

r. poz. 199), 

8.17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania 

w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 

i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911), 

8.18. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622), 

8.19. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), 

8.20. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 

8.21. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazów 

dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1071), 

8.22. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1892), 

8.23. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz 150, 

z późn. zm.), 

8.24. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), 

8.25. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2013 r., poz. 707, z późn. zm.), 

8.26. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2015 r. poz. 909, z późn. zm.), 

8.27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 26 czerwca 2015 r. w sprawie 

ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 941) – akt prawny utracił 

moc, brak obowiązującego aktu prawnego wydanego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy 

o drogach publicznych. 
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9. Uwagi końcowe. 

9.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach, wyszczególnionych 

w punkcie 1.3. 

9.2. Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót, w którym będzie 

odnotowywać wszelkie uzgodnienia ze zleceniodawcą dotyczące realizowania prac. 

9.3. Prace finansowane będą ze środków Powiatu Opolskiego oraz dotacji z budżetu 

Wojewody Opolskiego – szacunkowy koszt wykonania modernizacji to około 

225 000 zł brutto. 

9.4. Wykonawca prac wyłoniony zostanie w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisami prawa zamówień publicznych. 

 

Załączniki: 

1. Spis matryc analogowej mapy zasadniczej. 

2. Wykaz działek, których granice przecinają budynki. 

3. Wzór wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego 

opisowo-kartograficznego. 

 

Sporządzono: Zatwierdził: 
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