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1. Przedmiot opracowania 

Wykonanie informatyzacji, integracji oraz harmonizacji do postaci elektronicznej 
dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich 
zaewidencjonowania oraz wykonanie integracji pozyskanych danych 
z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu (ERGO).  

Ilość dokumentów do cyfryzacji oraz integracji z systemem przedstawia 
poniższa tabela: 
 

L.p. Nazwa  obrębu 
Operaty mapy 
zasadniczej (nr 

operatu) 

Operaty GESUT 
(nr operatu) 

Operaty z pomiaru 
uzupełniającego 

sytuacyjnego 
(roczniki-ilość) 

Operaty z pomiaru 
uzupełniającego 
inwentaryzacja 
(roczniki-ilość) 

Operaty prawne 

1 Boguszyce-
160910_5_0007 

13/77, 25/83, 
33/92, 70/99, 
82/00,89/01, 

148/07, 149/07, 
150/07 (S+I), 

153/08, 158/09, 
166/11, 167/12, 
168/12, 175/13, 
176/13, 185/15 
(S+I), 186/18 

45/96, 56/97, 
71/99, 90/01, 

111/02, 123/03, 
150/07 (S+I), 

164/10, 172/12, 
173/13, 

181/15(S+I), 
184/16, 185/17, 

189/20 

   do 1992 - 18               
1993÷1995 - 9                                

1996÷2022*- 136          
w tym 41op.-elek., 

32op.-ergo 

do 1992 - 14              
1993÷1995- 7           

1996÷2022*- 80              
w tym 32 op.- elek.,      

18 op.-ergo          

1908 - 2008 - 4 t.                                 
33 op. - 3seg.                                        

w tym 98 op.elek.,                               
15 op. - ergo 

2 Chrzowice-
160910_5_0022 

14/76, 33/92, 
50/96, 82/00, 

89/01, 124/03, 
149/07, 166/11, 
168/12, 175/13, 

181/15 (S+I), 
186/18 

32/91, 65/97, 
111/02, 123/03, 

146/07, 
181/15(S+I), 

185/17, 189/20 

do 1992- 4         
1993÷1995- -     

1996÷2022*- 35             
w tym 12 op. - elek.,        

6 op. -ergo 

do 1992- 5           
1993÷1995- -        

1996÷2022*- 16              
w tym 6 op. - elek.,          

4 op. - ergo          

1937 - 2010 - 2 t.                                    
20 op. -  2 seg.                                      

w tym 78 op. -elek.,                                        
9 op.-ergo 

3 Chrząszczyce-
160910_5_0023 

20/27, 
84/01(S+I), 

131/03 (S+I), 
135/04, 149/07, 

162/10 (S+I), 
166/11, 181/15 
(S+I), 183/16 

(S+I) 

43/95, 56/97, 
71/99, 78/00, 
84/01 (S+I), 
131/03 (S+I), 

137/04, 162/10 
(S+I), 164/10, 

172/12,  181/15 
(S+I), 183/16 

(S+I) 

do 1992- 13        
1993÷1995- 7 

1996÷2022*- 168           
w tym 58 op. - elek.,      

33 op. - ergo 

do 1992- 8          
1993÷1995- 4    

1996÷2022*- 112           
w tym 36 op. - elek.,      

12 op.-  ergo  

1910 - 2010 - 7 t.                              
29 op. - 3 seg.                                   
w tym 137 op. - 

elek.,                       
22 op. - ergo 

4 
Ligota 

Prószkowska-
160910_5_0043 

22/82, 35/93, 
67/99, 96/01, 

138/04, 147/07, 
154/08, 163/10 

45A/94, 56/97, 
71/99, 169/12, 

177/13 

do 1992- 18         
1993÷1995- 6  

1996÷2022*- 143           
w tym 54 op. - elek.,      

33 op. -ergo 

do 1992- 5        
1993÷1995- 5    

1996÷2022*- 85              
w tym 47 op. - elek., 

23op. - ergo 

1914 - 2008 - 5 t.                                   
38op. - 3 seg.                                         
w tym 32 op. - 

elek.,                                       
22 op. -ergo,                                            
scalenie gr. 

5 Folwark-
160910_5_0048 

15/76, 33/92, 
82/00, 89/01, 

104/02, 124/03, 
126/03, 149/07, 
166/01, 168/12, 
175/13, 181/15 

(S+I) 

34/91, 51/96, 
65/97, 86/01, 

111/02, 123/03, 
141/05, 172/12, 

181/15 (S+I), 
185/17, 189/20 

do 1992- 11        
1993÷1995- 5  

1996÷2022*- 37                         
w tym 17 op. - elek., 

12op. -ergo 

do 1992- 4        
1993÷1995- 4  

1996÷2022*- 34               
w tym 20op. - elek.,                  

14 op.-ergo  

1900 - 2010 - 4 t.                                
21 op. 2 seg.                                      

w tym 147 op. - 
elek.,                    

12op. - ergo,                                            
scalenie gr. 

6 Górki-
160910_5_0054 

17/77, 42/95, 
59/97, 85/01, 

126/03, 135/04, 
140/04 (S+I), 

149/07, 159/09, 
166/11, 168/12, 

181/15 (S+I), 
183/16 (S+I) 

43/95, 52/97, 
65/97, 73/99, 
83/00, 99/01, 

113/02, 140/04 
(S+I), 164/10, 
181/15 (S+I), 
183/16 (S+I), 

185/17, 189/20 

do 1992- 18             
1993÷1995- 6      

1996÷2022*- 285                       
w tym 176 op. - elek., 

144op. -ergo          

do 1992- 11           
1993÷1995- 4 

1996÷2022*- 317                   
w tym 216 op. - elek., 

191 op. - ergo 

1910 - 2007 - 8 t.                                        
89 op. - 7 seg.                                            
w tym 63 op. - 

elek.,                                      
41 op. - ergo 

7 Jaśkowice-
160910_5_0066 

35/93, 40/84, 
47/96, 48/93, 
92/01 (S+I), 

97/01, 124/03, 
174/13 

41/95, 56/97, 
71/99, 92/01 
(S+I), 177/13 

do 1992- 3       
1993÷1995- 1 

1996÷2022*- 58             
w tym 20 op. - elek.,        

9 op.-ergo 

do 1992- 1-       
1993÷1995- 1   

1996÷2022*- 38             
w tym 25 op. - elek.,      

11 op. -ergo 

1871 - 2010 - 5 t.                                
17 op. - 1 seg.                                     
w tym 125 op. -

elek.,                            
9 op. - ergo 
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8 Nowa Kuźnia-
160910_5_0100 

23/82, 69/99, 
77/00, 80/00 

38/94, 57/97, 
151/07, 188/19 

do 1992- 2            
1993÷1995- 7         

1996÷2022*- 89             
w tym 42 op. -elek.,         

27 op.-ergo         

do 1992- -            
1993÷1995- 2         

1996÷2022*- 85              
w tym 55 op. - elek.,       

40 op. -ergo        

1937 - 2009 - 3 t.                                       
27 op. - 2 seg.                                         
w tym 106 op.- 

elek.,                                      
14 op. -ergo,                                         
scalenie gr.  

9 Przysiecz-
160910_5_0111 

21/80, 28/90, 
29/91, 35/93, 
47/96, 62/97, 
68/99, 81/00, 
94/01 (S+I), 

100/02, 134/03 
(S+I), 143/05 
(S+I), 163/10, 

165/11, 170/12 
(S+I), 171/12 
(S+I), 176/13, 

178/13 

39/94, 56/97, 
71/99, 87/01, 
94/01 (S+I), 

127/03, 128/03, 
134/03 (S+I), 

136/04, 143/05 
(S+I), 169/12, 
170/12 (S+I), 
171/12 (S+I), 

177/13 

do 1992- 7           
1993÷1995- 7         

1996÷2022*- 147                   
w tym 47 op. -elek.,                         

32 op. - ergo           

do 1992- 8            
1993÷1995- 6         

1996÷2022*- 115           
w tym 40 op. - elek.,      

24 op. - ergo           

1919 - 2010 - 9 t.                                        
41 op. - 3 seg.                                       
w tym 139 op. - 

elek.,                                    
26 op. - ergo,                                            
scalenie gr.  

10 Zimnice Wielkie-
160910_5_0124 

    
25/83(fotomapa), 
27/84, 31/91, 
63/97, 77/00, 
80/00, 89/01, 
104/02, 148/07, 
153/08, 166/11,  
167/11, 176/13, 
181/15 (S+I) 

25/83(fotomapa-
do sekcji),54/97, 
71/99, 76/99, 
98/01, 111/02, 
81/03 
Gm.Tarnów 
Op., 130/03, 
172/12, 181/15 
(S+I), 185/17, 
189/20 

do 1992- 8            
1993÷1995- 9        

1996÷2022*- 106           
w tym 36 op.- elek.,       

22 op. - ergo            

do 1992- 7            
1993÷1995- 4         

1996÷2022*- 57                       
w tym 32 op.- elek.,                   

18 op. - ergo          

1915 - 2007 - 7 t.                                   
16 op. - 2 seg.                                               
w tym 83 op. - 

elek.,                                         
11 op. - ergo 

11 Zimnice Małe-
160910_5_0125 

25/83(fotomapa), 
64/97, 77/00, 
80/00, 82/00, 
89/01, 104/02, 
148/07, 165/11, 
166/11, 167/11, 
176/13, 181/15 
(S+I) 

25/83(fotomapa-
do sekcji),53/97, 
56/97, 71/99, 
72/99, 90/01, 
98/01, 111/02, 
81/03 Gm. 
Tarnów Op., 
130/03, 
145/07,172/12, 
173/13, 181/15 
(S+I), 184/16, 
185/17, 189/20 

do 1992- 4            
1993÷1995- 3         

1996÷2022*- 93             
w tym 33 op. - elek.,      

21 op. - ergo       

do 1992- 5          
1993÷1995- 2         

1996÷2022*- 43               
w tym 25 op. - elek.,                  

17 op.- ergo          

1915 - 2007 - 5 t.                                         
30 op.- 2 seg.                                                    

w tym 78 op.elek.,                                          
17 op. -ergo,                                 

przenumerowanie 

12 Złotniki-
160910_5_0149 

20/79, 60/97, 
79/00, 124/03, 
135/04, 166/11, 
176/13, 181/15 
(S+I) 

38/94, 55/97, 
71/99, 75/99, 
101/02, 133/03, 
145/07, 164/10, 
172/12, 181/15 
(S+I) 

do 1992- -           
1993÷1995- 6        

1996÷2022*- 125           
w tym 50 op. - elek.,      

37 op. - ergo          

do 1992- 4           
1993÷1995- 8         

1996÷2022*- 102          
w tym 47 op. - elek.,       

30 op. - ergo         

1881 - 2006 - 5 t.                               
31 op. - 3 seg.                                   

w  tym  135 op. - 
elek.,                      

16 op. - ergo 

13 Źlinice-
160910_5_0150 

25/83(fotomapa), 
70/99, 77/00, 
82/00, 89/01, 
135/04, 148/07, 
153/08, 166/11, 
167/12, 176/13, 
181/15 (S+I), 
187/18 (S+I) 

25/83(fotomapa-
do sekcji),45/96, 
56/97, 1/99, 
111/02, 123/03, 
81/03 
Gm.Tarnów 
Op., 145/07, 
155/08, 164/10, 
172/12,173/13, 
181/15 (S+I), 
184/16, 185/16, 
187/18 (S+I), 
189/20 

do 1992- 1             
1993÷1995- 8          

1996÷2022*- 134           
w tym 57 op. - elek., 

28op. - ergo       

do 1992- 11            
1993÷1995- 3         

1996÷2022*- 92             
w tym 48 op. -  elek.,     

26 op. - ergo         

1914 - 2009 - 9 t.                               
37 op. - 4 seg.                                    
w tym 103 op. - 

elek.,                        
25 op. -ergo 

14 Prószków-
1609_10_4_0110 

19/79 m. z., 
28/90, 29/91, 
62/97, 77/00, 
80/00, 93/01 
(S+I), 108/02, 
134/03 (S+I), 
143/05 (S+I), 
165/11, 176/13, 
178/13, 179/13, 
182/15 (S+I) 

30/91, 37/93, 
43/95, 56/97, 
61/97, 71/99, 
88/01, 93/01 
(S+I), 102/02, 

103/02, 132/03,                      
134/03 (S+I), 
143/05 (S+I), 

169/12,                  
182/15 (S+I) 

do 1995 - 52         
1996÷2022*-  603                 

w tym 215 op. - elek.,  
153 op. - ergo      

do 1995 - 114        
1996÷2022*-  536              

w tym 171 op. -elek.,                        
131 op.- ergo          

1914 - 2008 - 22 t.                            
158 op. - 10 seg.                                
w tym 115 op. - 

elek.,                        
97 op. -ergo 

* stan na dzień 31 styczeń  2022r. ;               
S+I  - operat obejmuje pomiar sytuacyjny i inwentaryzacyjny urządzeń podziemnych;    
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W kolumnach Operaty pomiaru sytuacyjnego i Operaty pomiaru inwentaryzacyjnego informacja dotycząca  operatów  w formie 
elektronicznej - w podanej ilości operatów  zawiera operaty z kolumn Operaty mapy zasadniczej i Operaty GESUT. 
 

Powyższa tabela zawiera ogółem 22 mb. materiałów. 

Od roku 2015 operaty techniczne przyjmowane są do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w formie analogowej i elektronicznej bądź tylko w formie 
elektronicznej. 

 
 
 

2. Obszar opracowania 

Powiat Opolski  
Gmina Prószków 
Obręby: Wykaz obrębów objętych opracowaniem podano w tabeli powyżej. 

 
 

3. Etapy prac 

Skanowanie dokumentów  powiatowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego 
dotyczących prac prawnych (podziały nieruchomości, scalenia i podziały, wznowienia znaków 
granicznych, rozgraniczenia, weryfikacje użytków gruntowych, dokumenty do celów prawnych 
i inne), uzupełniających oraz innych materiałów kartograficznych, w szczególności szkiców 
polowych, wykazów współrzędnych, dzienników pomiarowych, protokołów granicznych, 
sprawozdań technicznych, map uzupełniających, decyzji administracyjnych, aktów ugody, 
matryce i pierworysy map , a w szczególności : 

− Skanowanie dokumentacji włączonej do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego związanej z katastrem pruskim tj. szkiców katastralnych, protokółów 
granicznych oprawionych w tomach dla poszczególnych obrębów. 

− Skanowanie dokumentacji wchodzącej w skład tzw. „operatów prawnych” związanych  
z przebiegiem granic nieruchomości. 

− Skanowanie operatów uzupełniających, dokumentacji stanowiącej treść państwowego 
zasobu w zakresie mapy zasadniczej. 

 

Celem jest cyfryzacja materiałów (wszystkich podanych w załącznikach - dla każdego 
obiektu osobno - miasta, gminy), zaprojektowanie modelu przechowywania danych zgodnie 
z obecną strukturą zasobu – dla w/w obiektów wraz z organizacją danych (nadaniem 
nr materiału zasobu) oraz nadanie georeferencji wybranym dokumentom w systemie ERGO 
Ośrodek według schematu. Cyfrowe materiały powinny być zorganizowane w postaci plików 
PDF. 

Nadanie numeru identyfikacyjnego dokumentom materiału zasobu zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 
2021 poz.820) oraz umieszczenie go na dokumencie przed zeskanowaniem. 

Zaewidencjonowanie dokumentu materiału zasobu w programie ERGO (nadanie 
georeferencji) wraz z uzupełnieniem wszystkich atrybutów ewidencji materiałów zgodnie z §9 
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rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

 
Dołączenie zeskanowanego dokumentu do bazy danych w systemie ERGO poprzez 

utworzenie obiektów – zasięg zasobu geodezyjnego. 

W powyższych tabelach, w których wykazano ilości dokumentów do przetworzenia do 
postaci cyfrowej, dodatkowo podano informację o ilości wprowadzonych na obecny stan 
operatów technicznych do systemu ERGO Ośrodek (dopisek „-ergo”). Powyższe zbiory nie 
wymagają powtórnej digitalizacji z nadaniem georeferencji. 

Przekazanie operatu technicznego zawierającego opis prac dziennik roboty, uzgodnienia 
pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym ustalone w trakcie prac. Wraz z operatem należy 
zwrócić całość wypożyczonej do skanowania przez PODGiK dokumentacji wraz z wykazem 
załączonych nośników z danymi, CD ze wszystkimi zeskanowanymi plikami, CD z bazą 
danych zawierającą zasięgi zasobów. 

Wyniki digitalizacji zbiorów tj. uzyskane parametry jakościowe materiału cyfrowego winny 
spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 sierpnia 
2020 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 2020 r., poz. 1429). 
Dodatkowo przekazany materiał w postaci cyfrowej musi być czytelny, wyrównany tonalnie, 
umożliwiający dalszą reprodukcję.  

Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego. Powyższy stan aktualności obowiązuje również po 
przekroczeniu każdego terminu przewidzianego na poprawę wad, usterek i nieprawidłowości 
wykazanych w protokole kontroli. 

 

4. Układ odniesienia przyjęty do wykonania opracowania. 

Dla całego obszaru opracowania układem odniesienia jest układ współrzędnych płaskich 
prostokątnych oznaczony symbolem „2000”. 
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5. 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. 

5.1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity,  
Dz. U. z 2020 r. poz.2052), 
 

5.2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 177) 
 

5.3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.                
z 2019 poz. 1781 r.)   
 

5.4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2020r.  poz.344), 
 

5.5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. 2013 poz.1183)  
 

5.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 sierpnia 2020 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 2020r, 
poz. 1429), 
 

5.7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie 
wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników 
zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych 
(Dz. U. z 2020r. poz. 1316), 
 

5.8. 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), 
 

5.9. 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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5.10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247), 
 

5.11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

 

6. Uwagi końcowe. 

6.1. Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót, w którym będzie 
odnotowywać wszelkie uzgodnienia ze zleceniodawcą dotyczące realizowania prac. 
 

6.2. Prace finansowane będą ze środków Powiatu Opolskiego. 
 

6.3. Wykonawca przekaże wyniki prac w dwóch etapach zgodnie z postanowieniami 
umowy tj. 50% opracowania (dotyczy liczby operatów) w I etapie prac oraz 50% 
opracowania w II etapie prac (dotyczy liczby operatów). 
 

6.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawne pliki dla przekazanych zbiorów 
danych poprzedzone kontrolą wraz z raportem kontroli. Pliki zostaną zainstalowane 
w systemie ERGO pod nadzorem administratora systemu. 
 

6.5. Dopuszcza się wprowadzanie danych do systemu ERGO Ośrodek za pomocą 
zdalnego pulpitu przy użyciu aplikacji SQL Developer po wcześniejszym uzgodnieniu 
z administratorem systemu. 
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