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§  71. 
1. Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów 
kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.
2. W skład operatu technicznego wchodzą:
1)  szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
2)  protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów 
granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, 
protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
3)  dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
4)  sprawozdanie techniczne;
5)  dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, 
kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy 
pomiarowej;
6)  pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 
1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML 
określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 
6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym 
między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
7)  wykazy zmian danych ewidencyjnych;
8)  inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez 
wykonawcę;
9)  spis dokumentów operatu technicznego.



  



  



  



  

§  71. 
2. W skład operatu technicznego wchodzą:
8)  inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane 
przez wykonawcę;

Warszawa, 17 lipca 2012 r. 

Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
w sprawie przepisów rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 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 w kontekście pytań, jakie w tym zakresie sformułowali przedstawiciele Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Przez inne dokumenty, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 8, należy rozumieć dokumenty wytworzone przez 
wykonawcę, nie wymienione w pkt 1-7, oraz pozyskane przez wykonawcę w trakcie wykonywania prac od osób 
trzecich. Pod tym pojęciem nie kryją się kopie dokumentów uzyskane przez wykonawcę z PZGiK  w wyniku 

obsługi jego zgłoszenia.  



  

§  71. 
2. W skład operatu technicznego wchodzą:
7)  wykazy zmian danych ewidencyjnych;



  

§  71. 
2. W skład operatu technicznego wchodzą:
7)  wykazy zmian danych ewidencyjnych;



  

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t)
Art.  53b. [Ograniczenia terminu prowadzenia przez starostów mapy zasadniczej 
w postaci papierowej] 
1. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej 
do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o 
których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż 
do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku 
nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz 
ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na 
zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej 
uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.



  

KORZYŚCI DLA WYKONAWCÓW I ADMINISTRACJI 
1. Jednolitość i spójność opracowań geodezyjnych 
i kartograficznych.
2. Usprawnienie i zautomatyzowanie procesu zakładania 
i aktualizacji baz danych. 
3. Skrócenie czasu weryfikacji do niezbędnego minimum.
4. „Uszczuplenie” poprzez brak powielania dokumentów w 
zasobie. 
5. Wykonawca prac geodezyjnych skupi się na jakości 
wykonywania pomiarów i opracowań geodezyjnych, a nie 
spełnianiu „życzeń” weryfikatora.
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