
Załącznik nr 1

➔ Pomiar sytuacyjno-wysokościowy
➔ Mapa d/c projektowych
➔ Aktualizacja mapy zasadniczej

1. Wniosek + protokół kontroli
Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU]

2. Zgłoszenie
3. Sprawozdanie techniczne
4. Lokalizacja obiektu / szkic osnowy / przegląd szkiców polowych
5. Notatnik zmian
6. Karta uzgodnień branżowych
7. Szkic polowy
8. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS) / wykaz współrzędnych
9. Kopia sporządzonej mapy (wydruk lub wersja numeryczna)
10. Matryce opisów topograficznych i współrzędne nowozałożonych punktów osnowy

Zasób przejściowy [OT]
11. Obliczenia pomocnicze (np. ortogonalne)
12. Materiały pomocnicze

Uwagi:



Załącznik nr 2

➔ Inwentaryzacja powykonawcza budynku

1. Wniosek + protokół kontroli
Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU]

2. Zgłoszenie
3. Sprawozdanie techniczne
4. Lokalizacja obiektu / szkic osnowy / przegląd szkiców polowych
5. Notatnik zmian
6. Karta uzgodnień branżowych
7. Szkic polowy
8. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS) / wykaz współrzędnych
9. Kopia sporządzonej mapy
10. Matryce opisów topograficznych i współrzędne nowozałożonych punktów osnowy

Zasób przejściowy [OT]
11. Obliczenia pomocnicze (np. powierzchnia zabudowy, ortogonalne)
12. Materiały pomocnicze
13. Karta budynku (arkusz danych ewidencyjnych budynku) - kopia
14. Wykaz zmian danych ewidencyjnych – kopia

Luzem – do ewidencji gruntów i budynków
15. Karta budynku (arkusz danych ewidencyjnych budynku)
16. Wykaz zmian danych ewidencyjnych
17. Mapa zmian/uzupełniająca

Uwagi:



Załącznik nr 3

➔ Inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia terenu
➔ Inwentaryzacja powykonawcza elementów sytuacyjnych (drogi, chodniki itp.)

1. Wniosek + protokół kontroli
Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU]

2. Zgłoszenie
3. Sprawozdanie techniczne
4. Lokalizacja obiektu / szkic osnowy / przegląd szkiców polowych
5. Notatnik zmian
6. Karta uzgodnień branżowych
7. Szkic polowy
8. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS, niwelacja) / wykaz wsp.
9. Kopia sporządzonej mapy (wydruk lub wersja numeryczna)
10. Matryce opisów topograficznych i współrzędne nowozałożonych punktów osnowy

Zasób przejściowy [OT]
11. Obliczenia pomocnicze (np. transformacja)
12. Materiały pomocnicze

Uwagi:



Załącznik nr 4

➔ Podział nieruchomości

1. Wniosek + protokół kontroli
Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU] --- ETAP I

2. Zgłoszenie
3. Sprawozdanie techniczne
4. Lokalizacja obiektu / szkic osnowy / przegląd szkiców polowych
5. Notatnik zmian
6. Badanie / Odpis KW
7. Wypisy z rejestrów
8. Wstępny projekt podziału + postanowienie
9. Szkic podstawowy
10. Zawiadomienie o przyjęciu granic
11. Protokół przyjęcia granic (+ ew. Pełnomocnictwa)
12. Szkic wyniesienia projektu (dokumentacyjny)
13. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS)

Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU] --- ETAP II
14. Projekt podziału + decyzja
15. Zawiadomienie o okazaniu nowych granic
16. Protokół okazania nowych granic
17. Szkic polowy (tyczenia)
18. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (wraz z cechami ZRD, STB, BPP)

Zasób przejściowy OT
19. Obliczenie współrzędnych osnowy pomiarowej i punktów granicznych
20. Porównanie współrzędnych
21. Obliczenie powierzchni (działek i użytków)
22. Obliczenie uzgadniające z ewidencją gruntów
23. Materiały pomocnicze

Luzem – do ewidencji gruntów i budynków
24. Wykaz zmian danych ewidencyjnych
25. Mapa zmian/uzupełniająca
26. Wykaz synchronizacyjny

Uwagi:



Załącznik nr 5

➔ Podział nieruchomości rolnej

1. Wniosek + protokół kontroli
Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU]

2. Zgłoszenie
3. Sprawozdanie techniczne
4. Lokalizacja obiektu / szkic osnowy / przegląd szkiców polowych
5. Notatnik zmian
6. Badanie / Odpis KW
7. Wypisy z rejestrów
8. Zaświadczenie (ew. oświadczenie właściciela że nie występował o warunki zabudowy)
9. Projekt podziału działki rolnej lub leśnej (uzgodniony z właścicielem)
10. Szkic podstawowy
11. Zawiadomienie o wznowieniu granic i okazaniu nowych granic
12. Protokół wznowienia/odszukania granic (+ ew. pełnomocnictwa)
13. Protokół okazania nowych granic
14. Szkic polowy
15. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS)
16. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (wraz z cechami ZRD, STB, BPP)

Zasób przejściowy OT
17. Obliczenie współrzędnych osnowy pomiarowej i punktów granicznych
18. Obliczenie powierzchni (działek i użytków)
19. Obliczenie uzgadniające z ewidencją gruntów
20. Materiały pomocnicze

Luzem – do ewidencji gruntów i budynków
21. Wykaz zmian danych ewidencyjnych
22. Mapa zmian/uzupełniająca

Uwagi:



Załącznik nr 6

➔ Rozgraniczenie nieruchomości

1. Wniosek + protokół kontroli
Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU]

2. Zgłoszenie
3. Sprawozdanie techniczne
4. Lokalizacja obiektu / szkic osnowy / przegląd szkiców polowych
5. Notatnik zmian
6. Badanie / Odpis KW
7. Wypisy z rejestrów
8. Postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości
9. Upoważnienie do przeprowadzenia rozgraniczenia
10. Szkic podstawowy
11. Zwrotne poświadczenia odbioru wezwań do stawienia się na gruncie
12. Protokół ustalenia granic (+ ew. pełnomocnictwa)
13. Akt ugody
14. Decyzja o rozgraniczeniu
15. Szkic polowy
16. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS)
17. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (wraz z cechami ZRD, STB, BPP)

Zasób przejściowy OT
18. Obliczenie współrzędnych osnowy pomiarowej i punktów granicznych
19. Obliczenie powierzchni
20. Obliczenie uzgadniające z ewidencją gruntów
21. Materiały pomocnicze

Luzem – do ewidencji gruntów i budynków
22. Wykaz zmian danych ewidencyjnych
23. Mapa zmian/uzupełniająca

Uwagi:



Załącznik nr 7

➔ Wznowienie / wyznaczenie znaków granicznych

1. Wniosek + protokół kontroli
Zasób bazowy + użytkowy [ZB+ZU]

2. Zgłoszenie
3. Sprawozdanie techniczne
4. Lokalizacja obiektu / szkic osnowy / przegląd szkiców polowych
5. Badanie / Odpis KW
6. Wypisy z rejestrów
7. Szkic podstawowy
8. Zawiadomienie o wznowieniu / wyznaczeniau znaków granicznych
9. Protokół wznowienia / wyznaczenia granic (+ ew. pełnomocnictwa)
10. Szkic polowy
11. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS)
12. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (wraz z cechami ZRD, STB, BPP)

Zasób przejściowy OT
13. Obliczenie współrzędnych osnowy pomiarowej i punktów granicznych
14. Obliczenie powierzchni
15. Obliczenie uzgadniające z ewidencją gruntów
16. Materiały pomocnicze

Luzem – do ewidencji gruntów i budynków
17. Wykaz zmian danych ewidencyjnych
18. Mapa zmian/uzupełniająca

Uwagi:


