
Zgłoszenie prac geodezyjnych 

 Prace geodezyjne zgłasza się przez aplikację i.KERG po uprzednim podpisaniu umowy 

i uzyskaniu loginu oraz hasła (wzór wniosku o założenie konta oraz umowa na 

powiatlwowecki.pl w zakładce ‘Pliki do pobrania’). 

 Wykonawca może wystąpić o dodatkowe materiały do zgłoszenia poprzez ‘Nowe 

wystąpienie’ w aplikacji i.KERG. 

 Wykonawca może wystąpić ze zgłoszeniem uzupełniającym poprzez ‘Nowe 

uzupełnienie’ w aplikacji i.KERG, dotyczącym: 

 zwiększenia obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do 

niego przyległy; 

 wydłużenie przewidywanego terminu przekazania zbiorów danych lub 

dokumentów 

 zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych; 

 zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów 

granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace 

te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych. 

 Informacja o innych pracach geodezyjnych występujących w zasięgu zgłoszonej pracy 

znajduje się w metryczce pracy w zakładce „Wydruk odpowiedzi – Zgłoszenie 

pierwotne”. 

 Na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia wykonawca może pisemnie uzgodnić 

harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych. 

 w PODGiK w Lwówku Śląskim nie prowadzi się rezerwacji numeracji punktów 

granicznych. Identyfikatory punktów granicznych nadawane są w systemie Geo-Info 

Mapa. 

 Nieprzekazanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem 

przewidywanego terminu, równoznaczne z zaniechaniem prac, będzie skutkowało 

zamknięciem zgłoszenia pracy geodezyjnej. W przypadku negatywnego wyniku 

weryfikacji zaniechanie następuje po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez 

wykonawcę protokołu.  



 Wydłużenie terminu przekazania dokumentów, nie może być dłuższe niż rok, licząc 

od dnia dokonania uzupełnienia zgłoszenia.  

 Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (bez 

wniosku). 

 Wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza obiektów budowlanych oraz sporządzenie mapy do celów 

projektowych, umieszcza oświadczenie, które jest równoznaczne z klauzulą, na 

dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace 

geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac.  

 

Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych do zasobu 

 Zgodnie z §35 dokumentację powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających 

obowiązkowi zgłoszenia kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje 

do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz 

danych zasobu. 

 Operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF 

(postać elektroniczna to NIE jest SKAN dokumentów) podpisanego przez kierownika 

prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy1 kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. 

 ZAWIADOMIENIE o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz 

WYKAZY zmian niezbędne do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wykonawca 

oddaje w osobnych plikach. 

 Dane do aktualizacji baz danych zasobu tj. bazy danych EGiB, GESUT, BDOT 

sporządza się w postaci plików w formacie GML lub GIV, w których obiekty 

ZMODYFIKOWANE zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu (!)  

a w przypadku warstwy ‘GESKLU - Klasoużytek geometryczny’ sporządza się plik  

w formacie TXT. 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1173) 



 Każda baza danych generowana jest w osobnym pliku zgodnie § 35 pkt. 5 

rozporządzenia2. Oznaczenie plików składa się z dwóch członów rozdzielonych 

myślnikiem: 

 pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych albo numerem 

zamówienia publicznego, w ramach którego jest wykonywana praca 

geodezyjna, 

 drugi jest skróconą nazwą bazy danych zasobu, do którego odnoszą się 

zawarte w pliku dane: 

a) EGiB, 

b) GESUT,  

c) BDOT500. 

 Projekty podziału wprowadzane są do bazy EGiB przez pracowników PODGIK  

w Lwówku Śląskim. 

 Aby dokonać rezerwacji numerów działek ewidencyjnych do podziału, należy  

w momencie zgłoszenia pracy geodezyjnej w aplikacji i.KERG dodać działkę 

ewidencyjną do wybranych obiektów (podobnie jak w przypadku wyboru punktów 

osnowy geodezyjnej), a następnie dokonać rezerwacji. 

 Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej. Rastry mapy zasadniczej 

sporządzone są w nieobowiązującym układzie KRONSZTAD ’60. 

 Układ wysokościowy: 

• Od 1 stycznia 2020r. obowiązującym układem wysokościowym jest układ  

PL-EVRF2007-NH. Cała baza została przeliczona i prowadzona jest w tym układzie 

tj. GESUT, BDOT500, Osnowa pozioma. 

• W 2020r. przeprowadzona została inwentaryzacja osnowy wysokościowej.  

Baza została zasilona reperami w układzie KRONSZTAD ’60.  

• Różnica wysokości pomiędzy układem KRONSZTAD ’60 a PL-EVRF2007-NH  

to +15cm. 

                                                           
2
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 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) 



 Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się 

przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

 Projekty uzgodnione na naradach koordynacyjnych (ZUDP), od 2020r. prowadzone są 

elektronicznie w Geo-Info Mapa na warstwie projektowanej, która generuje się tylko  

i wyłącznie w plikach w formacie giv. 

 Informacje dotyczące poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej (w postaci 

warstwy WMS oraz paczki) znajdują się na portalu powiatu lwóweckiego pod 

adresem  http://powiatlwowecki.giportal.pl/.  

 

http://powiatlwowecki.giportal.pl/

