ZAZGODNOSC

Z ORYGINALEM
WARUNKlTECHNICZNE

I I UL 2015
(k trstru oi.ruchomosci) w akresie rctrowacji osnowy
III klasy, osn6w pomierowych orrz renowrcia i ponowne *yr6wtrarie tsw. o6n6w ewidencyjrych polozotrych
na obsarze gminy R jgr6d , wykonani€ prac zwierrnycb z akturliacjq uZytk6w gruntowych, ich ponowne
na *ykonanie nrodernizcji eHidencji grurt6w i budynk6w

sklasyfikow.ric z rvliczeriem row6w melioracii wodnych szczcg6lowych do dzirlek prryleglych z przygoto\raniem
dokumctrtrcji do wprowtdz.nia zmiatr w c4.ici opisowei i kartogrsticaej wraz z dokomni€m aktusli"rcii Hrsyfik cri
grutri6w zmeliorow ych po 2004 roku dl, 2 obrfb6w or.z z.loZenie ewid€ncji budlrk6w i lok li dl. 23 obrtb6w
ewidencyjnych polozonych E tereoie gminy Rsjgn6d , powirt grricwski, rvoj, podLskie.

l. C.l iz{kres prac modertrizrcjicwidetrcii
Celem pmc modemizacyjnych jest zaloanie ewidencji bud}1*6w i lokali oraz w niezbednym zakresie akualizacia
budowlatrych uz),tk6w gntrtowych na obs"rrz€ 28 obrgb6w gminy Rajgr6d oraz uslalenic gradc ze*nerhych tych obr?Sw
i uslalenie stanu whdania poszczeg6tnych dzialek z udzialem stron dla obrgbu Rydzlwo/ p€ha modemizacja/ .

Zaises prac modemizacji ob€jmowal bedzie:

l.

pobrdnie matcrial6w z Powiatowego Osrodka Dokunentacji Geodezyjnej
wykorzystania do prac modemizcyjnych,

i

Kartograficarej

i

ich analiza pod ketem

2- badanie KW or.z irmych dokument6w dla nioruchomosci zabudowanycll niquchomoSci budynko*ych lub lokalo.lr,ych
( 28 obr9Mw ) or.z badanie KW dla nieruchomosci grunrowych ( obr?b Rydzewo ) . Srrny plawne denrchomosci

i zabudowanych nienrchomo6ci grurtowych przyj?te zostan4 na podstawie dotychczasowych ustalch
w istniejqcym oFracie ewidencyjnym i sprawdzeniu na gruncie . w Sqdzi€ Rejono*yn w Crajewie w Iv wy&ialc
Ksieg wiecrystych nalezy zbadad dzialy I, IL [I i sporz4dzi6 protokoly z badaDia ,
gruntoqych

3.

III klary, zaloz€nie, pomiar i wyr6wnanie osmwy pomiarowej ponomcj
ob&&w gminy Rajgr6d, g&i. ewid€ncja grud6w zostala znlo2ona w oparciu o podklad

r€nowacja poziomej osnowy g€odezyjnej
oraz osnowy scaleniowej 28
scaleniowy i z r€arnbulacji,

4. wykonanie psc zwiqzatrych z aklualizacje uzik6w grunto*ych , pomiaru uanpcldajqcego sla whdania z udzialcm
stron obrlbu kydT.wo,vraz z ptztgl4d.e4 uzgodnicnicrn i pomiarEn przabi.gu gradc zc* ?traych w/w oktbu
z granicami obryb6w sesiadujQcych . Creice stanu wladaria z grultami polcltymi wodami melioracji v/odnych
podstawowych (wlasciciel- Skarb Pa6stwa) dokonad ustalenia w formie rotgraniczcnia w trrbi. 6rt. I 5q 15b - prawa
wodnego i opracowaa stosown4 dokumentacjg do wydania declzji prz.z Starostp .Ishi.jacc rowy melioracji
szrz.g(tlo'$ej \\.yk^z2ne jako dzidki nalezy whczf6 do dzirlek prryleglych ustalajac gradc€ z udzialcn sEoD - Pomiar
\rykodad stoso$mie do postamwief 50 37, 38 ro4orz4dz.Enia w spr.wie cwidercji gnmt6w i budytrk6w ,
w przypadku gdy stwierdzi si9 brak w dokumentacji u/ymieoionej w $ 36 ro4orz4drrnia , danych opisuj4cych granic.
dzialek lub je2.li za*arte w niej danc bfde niewiarygodne , lub nie E4 odpowiadac obowiqanj{cym standardom

technicaym

.

5. dokonanie aktualizacji klasrfkacji gnmt6w meliorowanych po 2004 roku dla obr?bu Bukowo i Rydzewo,

6.

u,ykonaDic rry*iad6* oraz tcrenowych pomiar6w uaeelniajacych dla brakujacych na llapie zasadniczej
ewidencyjnej obiek6w budowl.nych r}Taz z konEolnlm pomiarem isuicjQcych budynk6w oraz ewentlukla
aktualizacja kontur6w budowlanyct!

i

7. naniesienie irfnik6w pomiar6w

na mapl ?rsadniczq i ewidencyjtr{

8. spr.wdzenic popraenoSci ujawnionych na napie ewideDcyjnej granic leren6w zabudowanych oraz ich korEkta
w oparciu o dokunentacjf aajdujec4 si9 w z.sobic PODGiK lub pomiar kotrEohy wykonany be4olre& o
na

9.
I

guncie,

sporzEdzeDi. arkuszy spisowych

budyr*6l, i p.awnie wyodrpbnionycb lokali,

0. sporzqdze nie kanotek budlDk6w i lokali ( jeze li '*ysttpujq ),

Il.

lnvorzenic konpulerowego zbioru budFk6w

i

lokali olaz opracowanie mapy numeryca€j cwidencji grunt6w

i budyDk6w,

punk6* granicaycb po2yskanych z.o*ego porniaru na gnmcie zgodie z $ 37 i 18
Ro4orz4dzcnia MRRiB z &lia 29 malca 2001 roku oraz powierzEhni dzialek ewiden€yjnych w ukladzie paDstwowym
,2000" z przctransformowaniem na uklad,,1965",kontur6w klasyfikacyjnycb i u4^k6w orzzsporT4dzE e \*a2net

12. oblicze"ie wsp6kaerych

1

por6wnania powierzchni dzialek ewid€ncyjnych , nadaa przewidzirne przepisami atrybuty dla obliczonych punkt6w
graniczr),ch dzialek dla obr9bu ewidencyjnego Rydzwo , gm. Rajgr6d
13. sporz4dzsie

-

dla obrgbu Rydzewo gm. Rajgrod , ryplot6w zarys6w pomiaro$ych na fotii w skali l:50m ( lub innej

w),niesicnie ) w koju ob&bowlm

,

14. modyfikacja graficaej bary ewidencji grunt6w i budynk6w prowadzonej w formie informatyc^ej o pozyskane dare

w postaci obliczonych \Isp6lr4dnych punk6w granicaych dzialek z dostosowaniem istniej4cych kontur6w uz]tk6w
i klas gnmt6w do oowego przebiegu granic dzialek or.z dokonanie *rplot6w nowych map e\ridencji grunt6w w skali
I :5000 w koju obrgbow)dr , oraz uzlpelnienie bazl EWOPIS danlmi ewidencyjnymi dotyczAcymi dziahk uzytk6w
gnmtowych , budynk6w i lokali oraz cdycja wymaganych r.pon6w
I

5. sporzqdzrnie proj€ktu op€ratu opisowo-kartogmficaego

,

i

mieiscu wylozenia, o k6rym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartogmficae, poprzez w]^ iesz€nie tE informacji na tablicy ogloszei w siedzibie Starcstq,a Powiatowego
w crajewic i UEedu Miasta i Gminy w Rajgrodzie, na co najmniej 14 dni przcd dnien wyloz.nia, oraz ogloszenia
jej w prasie o zrsiggu lc'ajo$}m, zapozranie zaintercsowanych z datrymi ewidencyjnymi ujawDionymi
w opra..wnym pmjekcie, spisanic protok6{u z wylo2lnia projektu i doszonych u*ag i 2asE-€2e6.

16- pohformowanie

o terminie

17. przekazanie dokumentacji i material6w goto*ych do zasilenia powiatowej bazy ewidencji grunt6w i budynk6w.

*.

ll. Charakterystykr
:t.or.zors rot u.
t.

obiektu do 7llorenir ewidencji budynk6w i lok li wedlug d.nych uiawtrionych

*

egib na dzief

Jedrcstka ewidencyjna: Rrrgr6d'

2. Powierzchnia opracowania: 17194 hr,
3. Liczba obr?b6w: 28
4. Liczba dzidek: 9563 va ,
5. Liczba budynk6w: okolo 5 000 szt,
5. Licda lokali: okolo 130
7. SzacowEra og6lna liczba dzialek p-zyLglych do dzialck row6w podl€gaj4cych opracowadu - r O005zt,
8. Powierzchnia grunt6w zneliomwmych po 2004 roku - 8,73 h. oraz z&enowanych 70,84 ha( 2 obrlby)
9.IloSd puDl16rv osnowy szcag6lowcj III klasy 89 szt,
10. Ito56 purk6w osnowy pomieowej zalozonej po l9U5 roku - okolo 2351 szt,
I LIIoSC putrkt6w osnowy pomiarowej lokalncj ( ewidencyjncj zatozorej przcd I 939 mkiem 2717rrt,

st

l2.tlosd map ewidencyjnych

-

66

srkurzy,

I3.llo!a nap zasadniczfch - 290 ,rkulzy .
Zestawietrie denych statystycznych w obr?bach srrn na luty 2015 rok
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1579
220

5

Danowo

,

●ン

6

230

419
447
160

114

Kolaki

2.57

242

Kosity

316

410

10

501

289

Kuliei

898

544

172

Lazuze

405

351

００

Rybczyara

223

)

l

4
l

1
1

1

1
1

3

4

2004

1

2004

3

136

2004
2004
2004

6

2004
2004

3

263
′
＾

19

PichczvkOwck

l

2001
2004
2004
2004

3

3'7
ハン

lフ

1644
1227
200
205

460

2004
200/-

2004

189

387

′
＾

16

＾ン

Miecze
Orzech6wka

2

72
94

Koz16、 vka

＾
Ｚ
＾
Ｚ
９

14

462

230

2004
2004
2004

264
70

Kos6wka

2(n4

2$4

＾
Ｚ

12

０フ

8

9

8

48

０ン

3

306

′●
＾κ

160

´
０

549

´
０

Bclda

Buko*o

′

1

2

]

1

Ｚ
＾

274
232

4,9

4089

1726
61

Og61em

17194

27

93

一

W61ka Piotrowska

1035

´
０

ν′o力 awiè
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W sklad powierzchni 28 */w obrQMw gniny Rajgr6d wchodzi I
4829 ha grut6w omych,
- 5257 ha ury*6r, ziclonych ( pastwiska lqki ),
- 5514 ha grunt6w leinych ( w tym 1270 ha t as6w Pari5trf,owych-wyleczonych
z oPraco*ania),

- 50 h! sady,
- 189 ha gnmty pod rowami,
- 105
- 309

- 16l

ha grunt6w pod dro8ani - wyhczone z opracowani4
ha grunt6w zabudowatrych,
ha grunt6w pod wodami,

-

ha innych gnint6w (

580

grut6w zalesionych, ua,tk6w kopalnych, ekologicaych,

nieuzytki ).

W obecnie prowadzrnej mapie ewidencyjnej ujawnionych jest okolo 4800 budytrk6w ( grafrka ). Budlrki
te nie zawicrajq wszys*ich wymaganych aEybut6$r, jak: brak a*usza danych ewidencyjoych budynl6w, roku budowy,
rodzrju matcdalu budowlanego, itp. Szacuje sie, 2e z podancj iloici budytrk6w, okolo 90olo bud),Dk6w nie j.st ujawniona
w obeq c prowadzonej ewidencji grut6w i budynk6w.

Zniana iloici budytrk6w stanowiacych $eS6 ewidcncji SruDt6w i budyok6w faldycaie ujawDionych na Sruncic
nic mo2. stanowid podstawy do aiatry wartosci zam6wienia .
7.

operatu ewidencji gnmt6w i bixlynk6w FowadzoDa jest w systenie EWOPIS wcrsja 6.06,
w syslemie EWMAPA FB wcrsja I Ll6

Baz d$ych c4Sci opisowej

natomiast c43d

I[.

grfcaa

Obovdtzujtc. prr.pisy i intr€ ftdl,

i

orn.cji

do

.l6ow.nir.

l) Ustawa z dnia l7 maja 1989r. prawo geodezyjnc i kartograficae ( Dz. U. z 20l0r.Nr

193.

poz

1287 z p6r. aniatr);

2) Rozporz4dzcnie MinisEa Rozwoju Regionahego i Budo\rnictwa z dnia 29 marca 2001 t w sprawie €widcncji grunt6w
i budyr*6w (Dz. U 22001r, Nr38 poz454 zp6b. zn.);
3) Rozporrqdz.ni. Ministra Administracji i Cytyzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie fornularzy dotycz4cych zglasz.nia
prac gcodczyinych i pre ka(ognficaych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekaryxlania ich wynik6w
do paiistwowago zasobu geoderyjnego i kanogaficalcgo (Dz U. z 2014t r. , poz 924)
4) Rozpor24d2rnie Rady Mitrists6w z dnia lT lipc: 2001 r. w spBwie wykarywania r] ewidemji grunt6w i budynk6w
danych odro6zecych si? do grutdw, brdln*6w i lokali, aajdujicych sie oa terenach zamhiftych )Dz U. z 2001r. Nr

Ea poz9l I )
&ia 24 lipca

aia

e niek6rych ustae ok€SlajQcych komp€tencje orgm6w administracji publicaej p66stwa
(Dz U. nI 106 poz558 z p6tr aiad.);
w zwi4ztu z rEfomrq Lstrojowa
6) Ustawa z &ia 28 wrz.Snia l99l r. o lasach (rckn je&r. Dz U. z20l lr.Nr 12 poz59 z p6:h. aiaaami);
?) Ustawa z dnia 7lipc.l99ar. PEwo budowlanc (tcksljcdtrolity Dz U. z20l$r. 24f,WL 1623
8) Usta*a z &ia 24 czcrwca 194 r- o whsnosci lokali (tcktj.&r. Dz U. z 2OO0 r Nr m, poz 903 z p6zn. zn.);
9) Ustau/a z dia 23 kwi.hia 1964r - Kodeks c)..lrdlny (Dz U z 1964 t. Dt 16, poz 93 z p6ra. miatrani);
l0) U$awa z dnia 14 cz€rwca l96th. - Kodeks postQpowania administacyjncgo (teks jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98,

5) Ustawa z

1998r. o

zfih-zn.);

poz. l07l zfrh. zaia,[\;
l) Ustawa z dia 6liFa I982r. o kigs&h wiEzystych i hipotcc. (lekst j.drolity: Da U. z 20olr. rlr 124 poz.r36l z p6,l
znian.);
12) Usrawa z &ria 2l marca 1985r. o dmeach publicznych (lckst j.dolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, pozl l5 z p6rr. znian.);
13) Ustawa z &ia 29 sierpnia 1997r. o ochonie danych osobo*ych ( tckstjc&olity| Dz U.22002r. n l0l pL926 z
p6rn. zniatr.);
l4)Unau,a z &ia 2? marcs 2m3. o planowaniu i zagospoddo*aniu przrst-zeDD.m (tekstjedoolit: Dz. U. z 2012r.
poL f,47,
l5) Ustawa z dnia 29 czerwca l995r.o statystyce publicacj (leksr jedlolity: DL U. z2ol2 t. WL59l):
16) Ustawa z dda 29 sierpda 2003 r. o urzedowych nazwach micjsco*oici i obi€kt6,v fizj raficznych (I>. U. z 2003r.
I

3

nr 166. poz. l612)
l?) Rozporz4d4nie Ministra Spraw W€*netr,lych i AdminisFacji z dnia 15.04

1999 r. w spraui€ sposobu ochron)

geodezyjnych, grwimetrycaych i rn€netycaych (De U. ? 1999r, Nr 45, poz. 454);
l8) Roporz4dzlnic MinisEa Spraw wewnet-znych i Admioisracji z dnia 9 listopada 201I r. w sprawie standard6w
technicaych rykonftrania geoderyjnych pomiar6w s)'tuacyjnych i wysokoSciowych omz opracowania
i przekaz,.wania wlnik6w tych pomiamw do paristwo*ego zasobu geodezyjnego i kartogrdficaego (D2. U. z 201I r.

263,poz.1572)
l9) Ro4orz4dzrnic Ministsa Administracji i Cyfiyzacji z dnia 9.01. 2012r. w sp.awie ewidencji micjscowoSci, ulic i

(DLU. z20l2t. poz.l25\
20) Rozporu4dzanie Rady Ministr6* z dnia 12.09.2012r. w sprawie gleboaawcz€j klasftlGcji grunt6w (Dz

U z20l2t.

poLt246)
2 I ) Roporz{dzlnie MinisFa AdminisEacji i Cyt'yzrcji z dnia 14 .02.2012 r. w spravrie osn6* geodezyjnych,
grawimetrycaych i magnerycaych (Dz U . z2Ol2r- W2.352)

22, Rozporz4dzanle M,ul.ist"a Administ'acji i Cyfr)'z6cji z dhia 8 lipca 2014 r. * sprawie sposobu i Eybu uwierrytclniania
przez orglany Shrly Gcodezyjoej i knograficaej dokunent6w na poEzeby postlpowai administ"acyjnych,
s4dowych lub czrrmosci cywilopraBrych @2.U. Z 2014 , poz 914)
23) usrawa z dnia 2l sierpoia 1997 r. o gospodarDe nicruchomolciami (Dz. U. z 2010 r.

Nr

102,

poz.65l, zp6h. an.),

24) ustawa z dnia 07lip.a 1994 r Pnwo budowlane (Dz.U. 22010 |.Nt 243, poz. 1623,
25) rozporzadzenic MinisEa AdninisFacji i C).fryzacji z dnia 14 lutego 2012 r w sprawie osn6w g.odezryjnych ,
grawimetrycaych i magnetyc ych @LU 22012,poL352),
26)tozporz4dzrni/eRady Ministr6w z dnia 15 patizicmika 2012 rw sprawie paistwowego systemu odniesieri
przcstrzennych (Dz. U z 2012 t, poL 1241 ),
27t rczpofl4nztnie MirisEa Administ-acji i Cyfiyzacji z dnia 12 lutego 2013 r w sprawie bazy danych geodczyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia tcrenu, bazy drnych obiekt6w topograficanych oraz mapy z2saAficzej @2. U 22013 r, poz. 383 ),
28) rozpor4d2.nie Ministra Adminisu-acji i q/fryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie orga zacji i Eybu prowadzenia
padstwow.go z.sobu gcodezyjtrego i kanografczrego (Dz. U. z 2013 r. poz 1183),
29) ro?or4dzenie P.ady MinisE6w z dnia l0 styczria 2012 r. w lprawie pai6stwowego rcjestd g"nic i powierz.hni
jednostck podzial6w terytorialnych kaju (Dz U. z 2012 r. poz 199),
30) ro4orzqdrrnic R3dy Minists6w z &ia 30 gmdnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiek6w BudowlaDych
(PKOB) (Dz U. Nr I12, poL t3t6, zp6ia. zt.t,
3l) rcryrzi,nz,,llicR,dy Mitrists6w z &ia lO grudnia 2010 r. w sprawic KlasFkacji Sio&6w Tr*"tch GSDDZ U.
Nr 242, poz. 1622r,
32) lnsEukcj. tcchniczrc O-1, G-1, C4, G-5, K-l (podstalvowa mapa lo'aju) ;
33) Wytycac tcchnicae G-I.5, C-1.6, G-I.9,G-4.2, G-4.4, C{.5, K-l.l;
34) wltycac Tcchtriczre G- l.10 ,, Fornuty odwzoro*awczc i p.ran.tsy uklad6lv wsp6hzg&ych"
35) Ustawa z dni. l8lipca 20ol roku Prawo wodne @L U 22012 poL 145 zE zaiamni)

wykomwcr zoborvi{zrny jest uw"rglgdtri{ wszystkie zmi.ny pEepb6rv prrwr dotyczqc€ przednriotr z.m6wieni, ,
kt6re v'ejdq w tycie po drcic podpi.anie umowy .Wykonrrvcy z i.go tltulu e przyslryrje dodetkowc wyrrgrodz€nie.
IV. Ranowacjr osnory poziomei III kl$y, osn6w poDriarowych orrz renowrcjr i lronowDe wyr6wnrnic Ew. osn6w
cwidcncyjDych poloronych n. oh6zrrz. gmiBy Rrjgr6d, po*htr grrje\ ski€o, kt6re bfdi strEowiD podsbwf
do modcrtriz.cji Gwid.rcji gru 6w i alfzerir crvid.ncji budynk6w i lok li.

I

. Osnowy poniarowe i eeidenqjne

1.1 ReDowacja osn6w pomiarowych i tzw. osn6w

ewideD.yjnlth osn6w i porcrrDe ich wyr6$nanic w ukladach ,,1965"

i,2000".
Podsta$owe dane o obiektach
Lp

Obrtb

Rok

l

Belda

1930

2

Buko1{o

1938

3

Cbze*o

1934

￨

Damwo

Rejestr

IlosC map

lts?3 I

2

11036 punkt6w

120

1

l

,

I

203

1

2

1

30

4

5
6

Karczewo

1934

KosO、vka

3

4

￨"。
9 1Pl

cttowo

1029
￨

1930

―

l

10

Rlt'czyzna

t94't i

11

Rydzewo

1927

1

1

1

12

Solki

l'35

1

1

l

13

Skrodzkie

14

Turc● η

1929

l+l

1

1

15

W61ka Danowska

l'32

2

l

1

16

Wojdy

1932

1

1

1

1934

3

17

r*r

300

1

2.l

4:

l

96

90
43

Razem

2. Is,niejqce

72

3017

nate ab geodezljne

aajdujl sil osnowa pozioma lll klasy obliczona w ntrrn?ie,,1965" i przeliczona na uklad
+ 0,10 m i charakteryzuje s& nieregulamyn pokyciem na obszaru gmitry. Osnowa
waruck
mp
S
,,2000"spchiajqca
posiada konstrukcjg kqtowo-liniowe. Szkice prdglqdowe sieci na podkladzie mapy topograficaej l:10000
2 . 2 Osno*y pomiarowe realizowarc wedlug instukcji G-4, wyr6wnane w ukladzie ,,1965", prz.liczone (hansfomowane)
na uk{ad ,2000" sp€biajqce warunek mp < + 020 m charatLryzujq sip niercgulamym pokryciem na obszarze gminy. Z tych
wzglld6w nie moha wykluczfd potrzeby nowego wy wnania tragment6w siaci w ukhdzie,,1965" i,2fiy0" hcaic zEw.
Na obszarze gmioy Rajgr6d

osnowami ewidencyjnymi.

2.3

Do

lat. om6*

.widencyjnych strnowiecych bazl koDstsukcyjne aknulnie obowi{zujqcych operar6w ewidencji

grunt6* zalicza si9:
2 . 3 . 1 Osno*y poligonowe w ukladach lokfiych scalei gur 6w wykonanych do roku 1939 u,edlug instsukcji dawnego
Ministerst\m Rolnicira i Ministerst*a Rcform Roltrych,
2 . 3.2 Osnowy poligono*r rEalizowan. w ukladach pailstwowych BG i 1942 wcdhg da"Tcj inlEukcji B-llI, p6rriej
poddan. przeliczeniom na obernie obo*,iearjqcy uklad ,,1965" w zal(resie dotycz4clm ewidencji grunt6w, jak r6wnic2 map
zasadniczych ?rkhdanych do roku 1980.
2 . 3 . 3 Osnowy pomiarcwe obejmujqce obs2rry scalei grunl6w wykonywane po 1965 rokq wigksze kompleksy fodzial6w
nieruchomolci rozgraniczei i w-anowief punkt6w granicanych.

Na mapacb przeglqdowych osm6w w skali l:10000, nic przedslawiono osn6\,
przeliczone Da ukhd,,1965".

v

ukladach

lokfiych,

a tylko osnouy

2. 4 Osooury ewidencyjne charakteryzuj4 sif stosunkowo niske dokladnolci4 z nanfpuj4cych powod6w:
2.4 .I Precy4a Wmiafiw k4towo-liniorych niewsp6hiemic ni2sza od mo2liwoSci wsp6lczesnych techdk pomiaro\rych,

2
3
4

Mala ilosa i niska dokladnoSd niekt6rych puDkt6w na*.iizada
Wielorzpdowosd sieci *yDikajqca z ogranic?€i 6scze$ych technik obliczmiou/ych,
Wielorzpdowosa sieci *ynikajqca z czasoolc€s6w realire,ji zana/i np. sqsiedoie obiekty rcalizowarc w r6Aych
latach lub. tzw. ciagi rcaliz.cyjoe zakladane podczas scal€i i wymian gnmt6$, nawet kilkadziesiqt lat od daiy zalo2enia
osno*y ewidencyinei,
2.4.
2.4.
2 .4 .

2.4.5

Pr.yblizrne merody wlr6wDania sieci.

Slatr taki stanowi bariert w okc3laniq z wlasciwq dokh&Dsci *sp6hzQ&rych puokt6w gradcztrych, * kootcklcie
ich *ykorzystania przf aldualnie provadzonych, z zastosorv.nical Flqaryjncgo sprzrtu pomirrowego, pracach geod€zyjnokanograficaych. Wymienione wyzei ccchy osn6w ewidencyjnych z whczcniem orygimln go dioru datrych k?towolinio*ych rnoala zni€nic przez wielokrobc zwigkszanie ilodci wysokiej dokh&rcsci pmld6w na$,i4zania oraz jedno.zesne
Scisle wlt6wnanie sieci. Z tych wzglrd6w podejmuje sie wyszczeg6hione ni2cj prace geodezyjno- projektove, pomidy
uzupchiajqc€ onz obliczenia najac€ na celu rewaloryzacje o6D6w €widencyjnych.
W efekcie prac rcnolvacyjnych ma nast44li6 znnicjszenie t&d6w polozenia punkl6w osn6w ewidcncyjnych

do

poziomu:

5

mp : + 0-20 m dla teren6\^, zabudoqanych
mp S + 0,35 m dla ter.n6w rolno-lesnych

3.

Zakres

yoc

eeodezyjno-

ka os.afcznych

Prac€ W4 pmwad2one na *skazanym obszsrze gminy Rajgr6d, olaz w zalgcsic niedfdnyn na obszarach gnin
przyleglych. Prac€ przy zastosowatriu te.hniki cyfrowej blda prowadzone w formatach uzgodnionvch z PODGiK.

3.1 Sied kqtowc linio\r€ szczeg6lowa III klasy i zalozona mctode GPS (pary i tr6jki Punkt6w) i sie6 pomiarowa
osnowa szczeg6lo*a III klasy i pomiarowa polozona na terenie powiatu Srajewskiego byly przEdmiotem prac
geodczyjno
kanogaficaych zrj,i4zanych z wykonadem dla obszaru powiatu graj€u,skiego (r6wniez gminy Rajgr6d)
konwecji l"sp6t'ztinych punk6w osn6w geoderyjnych poziomycb zuHadu,,1965" m uklad,2000". Wvkotrawc4 w pftrc
bylo Przedsigbiorstwo Ustug C€odezyjtrych i Kanogrrficaych GEGINFGSERVICE, l5{t4 Bia}ystok, ul. Grecka 14, Pan
Boguslaw Wilczy6ski z lerminem wykonania do 30 cze ca 2008 roku.

-

3.2 Sieci pomiarowe i e\ridencyjne

Sieci ostr6w pomiaro$/ych sltuacyjnych zrklad e Wzy opracowa u podlrtad6w mapowych dla c€l6w ewidencji
grunt6w, gdzie stan wtadania oparto o dzlrc no*ego pomiaru z lal 1958-1967 w oparciu o prztpisy Instrukcji B-III oraz z lal
1974-2001 - zrLladanc dla opracouania map zasadniczych l:1000 do ccl6* projehowych (Projek wodociagu,

telekomunikacji i imc) wg instrukcji G4 zosialy prz€liczone z ukladu ,,1965" na uklad paistwowy ,,2000"
przez WykonawcQ: Prtedsiebiorstwo Uslug Geodezyjnych i Kanograficzmych GEO-INFO-SERVICE, 15-614 Bialystok,
ul. Grecka 14, Pan Boguslaw Witczynski. Nie przeliczono osn6* pomiarcwych scaleoio\ilch o *6p6bzldnych lokalDych
z lat przldwojeDnych. Nalezy dokonat analizy dokomnych przeliczei osn6u pomiaro*ych
w ukladzic parisrwowym pod k4tem $ykor2ystania w tej robocie.
Do zakesu prac nalezy:

s*ic6w przeglqdovych osn6w pomiarowych i cwidencyjnych,
uap€hiede szlidw przegl4doqych osn6w pomiarowych prowadzonych na mtpe.h w skali l:10000 o osnowy
w uldadach lokalDych i i.ne dotychczas ni€ wykazan. - po przeliczcniu na uklad pofutwowy,
Cy ahaliza powiezania o$6w pomturcwych i ewidencyjtrych z osnowe trI klasy i o$o\r,1 pomiarow4 wedlug instukcji
G-4 oraz oc.na bld6$r polozenia wynikajqca z por6wnania wsp6t'z{dnycb putrkt6* idantyc2nych 2 osno*a III

AJ zebrrnie wykaz6w miar, wsp6}zedtrych i
B,/

klary i osnowq pomiarowe wcdlug instnrkcji G-4, wstlpna eliminacja punk6w nieidentycaych,
D/ analiza zalresu tercnowego wzajemncgo powiqzania osn6w elddencyjnych r6aych obrib6w, propozycja podzialu
na gn+y u,yr6wnawc"i ob€jmujqc. do 800 puDkt6w, w rBDach obr?b6q
Ei/ wstgpne scish u,yr6wfitrie po6z.zcg6lnych grup ryr6wDawczych w ukladzie 1965 lx nawiazaniu do prryj$ycb
punk!6w na$,i4zani4 e*€noalna dalsza elimiDacja puDld6* nieideDtyczrych [I klrsy i osoowy pomiarowcj w.dlug
ihstsukcji G-4, Iub tez proporycja wsp6lnego wyr6wnania Fagment6w osnowy poDiarowej z osnowe ewidercyjn+

Fl Wzrnracjz gaficaa i cyfrowa b&d6w poloania punkt6w ze wsQpnego u),r6\rnania sieci ewidencyjnych,
Fopozycja *ylqczenia fagm€nt6w sicci do *lr6wnania jako sied l!r4du,
G/ projekt (c24la graficaa i opisowa) $Errocnienia konsmrkcji sieci ewidencyjnych poprrez dodarkow€ dowiqTania
do osn6w klas wy2szych zDspolu 3 lub wyj4tkowo 2 puDkn6w sqsi€dich

*

ci4gach ewid€ncyjdych.

Wzajemle odlcgloici pomidzy punktami dowiqzrnia lub punktami wlqczon),mi Wrze&io do suzegdlowej osnowy
poziomcj III klrsy, nie powimy by6 wigksz. od 8m m. dla EeD6w zabudo\ranych i 1600 m. dla tcrEn6w rohc-lcsnych.
Prcjekl podlcga uzgodnientu FzEz Tamzwtajqcego.

33 Prace terenowe obejmuj4c€

:

A/ odsak de i sprawdzEnie centryczrosci da*ncj stabilizacji wybraDych ptlrk6w o6D6w ewidencyjnych wedrug
pmjelt'r
B/ $ przypadku aiszczenia stabilizacji zakwalifiko*an€j do dowiezania nalezy odsarka( stabilizr.j? najbli2l7a
od Fojektowanej do wt4czrnia,

i podziemnymi puDkt6w zakwalifikowanych do dowiqzania
*yhczrie stabili?acji podziernnej lub alad6w identycaoJci szukarcgo punktu,
D/ sporzadzenie opi!6w topografi caych odHlezionych punkt6q,
E/ dorvi{22rie k4towo-litriowe (z elcm€orami kotrtrolDmi) lub mctod4 GPS odmleziodych putrkt6*, z dLdnoscia
zapqpniajecA mp S r 0,10 m w sto$Dku do puDkt6w n wi4zania. Pomiar punkt6w dowi{zania mou byd zasqpiony
C/ uapelnienie stabilizacji aakami nazienmymi
w przladkach odnalezienia

pomia'ami GPS.
F/ nadanie ltumer6w pmktom dowiqzaDiajak dla osn6w pomiaoryych wcdlug itrstsukcji C-4 (Nr sekcji mapy w skali
l:10 000 w ukh&i€ ,,6s" + nun€r kol€jny uzsod ony zPOmiK)
c/ oblicza e wsp6hzednych plmkt6w dowiQzada z clcmcntmi kontrolnymi w ukladzi€ ,,1965" i ,,20oo".

3.4

wyr6*oanie finaln. seod€zyjnych osn6w pomiarcwych i cvridencyjnych w ukladzie,2000"

6

*prowa{izenie do zespoh danych pr2ygobwanego \r.1,r6\rnania wstlpnego nowych punkt6* nawhznia ,
wykazu danych do wyro\rnania.
Cl wlr6wnanie Scisle osnowy I i II rz?du w uk1adde.,1965", prez€ntacja graficala s*ic6w grup qr6wnawczych
oraz bld6w potozenia punk6w i przedstawienie wFik6w Zamawiaj4cernu,
A,/

B lorekta

D/2. \zw.,aj?ry ,IlLoig 14d.a uzupetnienia PI'ac tereoowych i obliczeniouych dla fi'agme 6w sieci,
kt6re po *yr6wnaniu nie spelniajq zalozonych wymog6w,
E/ nuneracja punk6w da$nych osn6w ewidencyjnych w€dfug zarady : numer obr9bu - numer wlafti*y z operatu
ewidencyjo.go np. 17-0436. Putrkty \rsp6lne obrrb6* przyjnuj4 nuneracjf z obrgbu o nizs4rr numerze,
Fl sqrz]dzrnie rapon6w v'tdwnanych osn6w do czqici uArkowej operatu wedlug *zoru uzgodtriorcgo
z Zzmawi.jeclm w ukladzie KERG i poszczeg6lnych ob&b6w z uw2gtednicniem kolnierza 500 m poza grdnicani
obr?bq

G/ spol?4dzr.nie fnalnych sztic6w osn6w (klas I-III - wykor4sta6 darc z przeliczef p B. Wilc4ifiskiego, osnowy
Pomiarowcj + osnoly ewidencyjnei) na podkladzie z rastra mapy topograficaej l:l0OO0 w formie cyFowej

(FrarneEy leclnicac odpowiadaj?c! slstcmowi EWMAPA) i ao.logowej na folii
sporz4dzenie s*ic6w przegl4dowych osn6w dla poszczeg6lnych obrpb6* da podkladzie z w€ktorowej mapy
ewidencyjnej w formie cyfrowej (pararnetry technicare odpo*iadajqce systemowi EWMAPA) i analogowej na folii
z uwzgl?dnieniem kohierzr 500 m. poza gmnicani obrgbu.

lV

3.5

Wlr6m"ni€ oso6w pomiarowycb i ewidencyjnych w

ukradzie wsp6h-zdnych 2000 oraz sporz4dzenic wykaz6w

wsp6hzQdnych w ukladzie odzwierciedlaj4cym obecny ukhd KERG-6W oraz poszczEg6lnych obr9b6w.

3.6

Uarpelnienic prowadzonego w systemie BANK OSN6W 2 baDh osn6w g€oderyjnych
lub brakuj4ce darc geoderyjne i opisy topograficae wykonale w t€cbnice c],towej.

o nowo po4/skaDe

3.7

Wykrailenie nowej sialki kwadrat6w w ukfadzie ,2000" na istniejece w PODGiK analogowe mapy zasadnicze
(sltuacyjno-*ysokoSciowe) prowadzone w ukladzie ,,65". NowQ siatkl kwadnt6w nalezy u/ykcSlid t€chlik4 r.wat{
w kolorze cz€rwon)m.

3.8

Skompleto*snicoperatu

3.8.1

Operaty dotycz4ce osno*y pomiarowcj wedlug instsrrkcji G-4 nalczy skomplctowa6

KERG . 6\[,

w ukla&ie

poszcz.g6lnycb

3.8.2 Owtuy dotycz4ce $,yr6wnania
osn6w ewidencyjnych nalezy skompletowad
w ukla&ie gminy z kohierzem 500 m. poza granice gmin,
3.8.3 Wykazy *sp6trz{dnych (1965 i 2000) i sfice osD6w na podkladzie mapy ewid€ncyjn.j dla poszcz€g6l-trych
obrlMw Dalezy skompletowad w o&gbnych teczkacll
3.8.4 Dla ciqg6* bicgn4cych po gratricy powiatu lub w obrpbie dzialada przyleglych PODCiK, nalezy ptqgotowat
komplel material6w skladajqcych sif ze
s"ldc6w przcgl4dowych, opis6w tol,ograficaych i wykaz6w nowych
wsp6h4dnych punkt6w poddatrych wyr6wnadu (,,1965" i,2000").
Wyniki prac obliczlniowych nal€zy przek za6 w t&li Excel kt6n zrwierad bg&ic wsp6h-z9dnc wraz z b&dem ich
oke(lcnia w po6zczeg6ltrych sekcjach mapy lopograficzncj w skali l:10 000 osnovy pomiamwej, oraz w poszcz€g6lnycb
obrgbach i gminie w przr?adku osn6w ewidencyjnych.

3.9

Rozdysponowariematerial6w

Powstale w wyniku wykonaoych prac materialy skompletowane zgo&ie z lx)mogami insilutcji teahnicarej G3,
pQEkzz e do Z^*bu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyincj i Kanogaficaej w crajewie oraz Ojrodk6w

M\e4

Dokumentacji Powiat6w przyleglych.

V. Prece zwi{zstre z akturlizcjA urytk6w gruotowych, ich ponownq klasyfilocj{ z wlqcz.oicm row6w
melioracji wodtrych szczeg6lorych do dzidek prryleglych, uzupelnieriem o te zmirDy numeryczE.J mspy
ewide.cyjnej grurt6w i bdynk6w oIiz przygolos/atriem dokum€trt5cji do wprorsdz.ni, mirtr w czdci opilowej
op€rrt6w .wilemyjnych 28 obrQMw gn. Rrjgr6d ( wymicriotrych r t b€li ), orrz dokoDe . rlturlkscji kl.syfik cji
gnrt6w zmeliororv.nych po 2UX r dl, ?obryb6*.
1. Rodzaje

zdan do *ykonania

:

a) analiza istdejecych zipis6w ewidcncyjnych ,map ewidencyjnych oraz klas,fkacyjnych,
b) *ykona.nie kontroli lerenovej pod k4tein aktualno{ci uzytk6w gruDtowych - szczeg6lna u*?ge nale4i zwrocid
na istniej4ce rowy melioracji wodnych szczeg6lowych i podstaworych. Rony stanowiqce odebnc
dzidki nal€zy whczya jako uz,tki gruntowe do dzialek przyleglych ustalajqc no*?
ca z wezwanymi na
zainter6owanlmi sEonami * trybie przepis6u/ 50 37, 18 rozporzedznia o ewid€ncji grunt6w ,

ga

gut
′
¨

C)uVkOna市 e akmanzacJi kl聟 ikacli guntOw zndお rowanych p0 2∞ 4 roku da 2obrb6W,・ mina RaJgrod'Bは Owo
R,dzewlD,
d)WykOnanie akt腱 lnych pomia16w terenowych,
C)praprowar17Fnle nle2bedncJ klasynkacji zmienionych lntkOw,

O infOnna〜 czne opracOunlc n,■ ikOW prac oraz― Pchlenle ninl mapy nunc,℃ zneJ,
8)pr″ gOtOWant dokunentacJi doゅ rottdZen● zlnian w operac● ewidcn● 1四 6W ibu颯

6w,spraw崚 ie

2apis6w w KW,

h)battmie KW d!a nienchonòci gruntowych,w ktO● ch ulegnie″ nianie pOwierzelulia dzialki po■ laCZeniu rowOw
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c4̀̀granczna w systemお EWh4APA FB werJill,16,
b)nu nC,℃ 2ne nlaPy ewrencyjnc pЮ vttα りne w systemie EWMAPA FB,
C)Opera● z´ 10nla cMdencJi rnt6w i Operaty klasy6kac"nC Z lat 1961 1963,211114
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zantzen● doぃJdn klasuCJi rozPamJe starOsta tty lldzlde klasv6katott po uzyskanlu

a natt

nie wdaJe decnC O z¨ 用erdanlu klttrlkacji

¨ Ⅶ ● OpulH,

WS,Stkie cη mò● glebozna■ czcJ klasy■kaoi uzuPCha ● grunt6w nae,w・ konàzgode z PIzepisami
obowinZuJICego Rozp00dzma Rad■ M董istr6w z dnla 12 Hze la 2012 roku D21 U 21 hstopada 2012了 pOz 1246′
００

Przy pracach tcreno*],ch nal€zy rfiriiez pomierzyc anieniony pr.ebieg lub ujawnia no$ stan mw6w meliomcyjnych
uwidocanione na mapach a nie i$niejqce $ rerenic naLty zalic4a do przylcglego uZytku). Wszyslkic rowy rnelioracji
wodnych szczeg6lo\rych stanowi4ce uz,,tki rolne oan. ,,symbolem W" podlegajq klasyfikacji - uz,,lek rolny da k6q,m lei4
np. W-RVI, . Ro*y uja*nionc w .widencji grunr6w jako odr?bne dzia&i przestajq bya dzialkami i naleA je
jako
"jiczy6
uzltki rolnc lf przylegtych dzialkach - Granicc dzialck w przwadku likwidacji ro*6w ushlia z zainteresowanyrni
sEonami
wezrran)4ni na grunt w Eybi€ przcpis6w $037 i 38 rozporzqdzrnia o ewidencji gruntdw i budynk6w . W przwadku dw6ch

(

r6hych *lasnoici przyleglych dzialck , nowa gEnice uslalaDy Srodkiem rowu a * przypadkujednorodncj whsndci graoice
ustalamy kawldzit ro$,u, grarice z gnintami melioBcji wodnych podstaeowych ustali6 w wyniku rozgradczenia
z udzialem stron

.

W Woj.w6d"fin Zarzedzic Melioracji iUrr4dz.n WodDych Oddzial Tercoowy w t mzy,t8-403 Lom2a, ut. Akademicka 20
uzyskaa danc , kt6rE cicki ( rowy) w gminie Rajgr6d zaliczone q do mcliorlcji wodnych podsrawowych i jako dziatki
nie podlegaj4 onc likwidacji, otrzymujq ozraczcnic Wp i nic podlcgaji klasyfikacji .W lcj insrytucji nalczy urr$kat podklady
geodezyjne z ?asi*iem oddzialywmi, melioEcji wodnych szczcg6lowych; rowy sTrzeg6lowc oraz dEoorraoie.

4. Pruce

kanogrdiczr. i inlomatane

napo zasadniczd
Na istnicjecych arkuszach mapy zasadniczlj nalezy zakiralizowad przlbieg i oaaczenia kontur6w klasouzytk6* orrz ko[tury
obickt6w budowlanych z oaaczeniem.

nopa ewidencji gut&te i budyn*6\4)

Isuiej4c{ numcrycaq mapl ewidencji grunt6w i budynk6w nalezy zaktualizowaa o yrniki pomiar6w
wvcliminowac rozbiehosci w czlJci opisowEj i kanoSraficaej op€ralu .widetrcji gruDt6*. Winna byd ta s3rna ilosd
dziaLk. Nalczy ujawnid &ialki w c4lci opisowcj i oblicryd ich powicrzchnic na podsrawie EWMApy srosujqc nuEcry
ular*owc ( przypadki ,,przeiacz.nid' na mapach analogowych- przei drogq i za drogq ip.). powiarzcbd? kontur6*
w dzialkach , gdzic ujawniono zniany nalczy oblicryd z dold.dtrosciq do 0.0001 ha oraz wyr6wtrat do powierzchni
ewidcncyjnych dz:d.k . Z W*"iszego opracowania nalc4' sporz4dzi6 wykazf znian gruntowycb do ujaw cDia zdan
w czrSci opisowej opratu cwidcocyjdcgo . W opracowuiu nurncrycaym czdci graficacj operatu .vridctrcji gruDt6w nalc2y
utrymad j.dnowarstwowe bazg dh u2,rk6w grunrou/ych i kl.souzy*6w dla wszfstkich obQMw w sminie . Dostosowla
budo*an4 ba4 graficae do bazy juz firDkcjonujacaj w pozostatych obr?bach w powiccia grajcwskim.
Mapy ewidcncyjnc nalcry wyplotovad na folii o gruboici miDimum lO0 nih. W formie rrkuszf obreboeych
( ?godni. ittricj$ymi w zasobic arkurzami). Ul przvprdku ldy m .rkulr.ch m.p ewid.ncil erutrt6w oowbrz.t. 3lc

i

pumarv dzirrlek avidancvltrvch trrlcrv ia przatrumaro ad a dotv.zv obrcbu Woidv. Rvdzawo.
i srrorzsdzit od.owi.dri. wylozv dzi.Lk prr.ruE.rowrtrvch z zrhcaiki.m

prr6trr.l. )

'r.ficayp.

5. Spotzq&enie dotunen acji hoicowej

l)

.

Powstala w wyniku prac dokumentacjg nalc2y skompletowaa dla ka2dego z 28 obrlMw oddzielnic zgodnie z iDsEukcje
O-3 i prz.kazad do zrsobu osrodka dokumcntacji Scodczyjnej i kanograficacj Strmstwa Powirtowcgo w Grrjcrvic

operat techniczly z calo3ci oprlcowada
2) Opcrat z klasyfikacji gruDt6w.
3) Zbiory danych w wcrsji irfomatycacj do akiualizacji czfsci graficaej.
4) Zbiory darych w wersji hformatycacj do aktualizacji cze&i opisoul.j.

5) Wykazf zniaD gruntowych w formic aaalogowcj .
6) Komput.row. wydruki map e*idcncyjnych na folii .
7) Opcrat t chnicay z badania KW - dla dzidek , k6rych ulcSla anianie po*i€rz.hnia w

-

wlriku wliczDnia cze6.i row6w

.

bttri.j$. dokrD.Drlcjr gcod.zyjn. do wykorzystmir
1

. Pozio,na osnowa geodezyjna

ta obszdze opracowania (uHad

2000).

Cmim P.ajgrod ob.jnujc 28 obr?b6* o h.zrrcj po*iczchni 17194 ha . Na tym tcr.nie *ysepuje r6arc rod.zajc
oso6vr. Dla po@.b pomiaru ganic dzidck i kontur6w klasyfkacyjDych na l5 ohlbach (B.ld4 Buko*o, Ciszc\ro,
Danow(cz), Ka.cze*o(cz), Kos6wt4 Kuligi, Picdcrylowo, Picnczyk6ftk, Rybczya4 Rydzcwo, Stcod*ic, So&i
Turc2yD, Wojdy, W6ka Mah ) l, latach 1922-1938 z.&bdam byL osl|owi scal€nio$a-picrwotna , w oparciu o kr6rC
pornicrzono stan wladania i zalo2ono firrkcjonujnca do (LiJ ewi&ncjf grr[[6w . Pmkty o$towy s.alcniowej strbilizow.nc
byly palani drcwiiaDymi. Dane z tq osnowy s? w formie dzi€Dnik6w pomiaru k+6w i odhglo6ci , nick6r! obttty maja
wsp6hr?d[c w uthdzie lokalnym . OsDo$r ta (w ilodci 3l 17 PlrDk6w )aie spchia wymog6* dokh&p&iow],ch obccni.
obowiqzujncych pr2rpis6w .

Dla pozostatych obiek6w zalo2ono ewidencjl grunt6* oa podstawie Pomiar6l, bcrposrednich na gnrncie .
W tercnie zalozono osnowc €widcncyjn4 na k6rq zamicrzono stah posiadania, Z tego pomiaru 54 danc o osnowie w postaci
wsp6hztdnych czy dziennik6w pomi.rowych. Do opracowania podkhd6w maP dla cel6u/ klasyfikacji glcboaawczej we *si
Czama wi6, Danowo, Karcze\{o, Karwo*o, Kohki, Kosi}y, Kod6wka, l-^6tze, Mi(,cz., Orz.ch6rrka, Picdczyk6u/ek ,
SkodzJde , Slocz.k, wojdy, worn.wiei oraz W6lka Piotrowska w latach 1958_1967 ?5lo2ooo osnowl s2cz€g6lo*q
i pomiarowq \redlug InsEukcji Bllt w ukt &ie ,,Borowa G6r.' srabili?owanq slupkami granitowymi z podc€nEem
w postaci butelki .
W 1973 roku ci4gi gl6wne poligonizacji lechnicaej III klasy i lv klasy rztdu I i II przeliczooo o-ansformacjq
konforcmn4 stopnia 2 i 3 z ukladu ,,1942" na uklad ,,I 965"mctodt H.lmena-Hausbmnta z iozr-zuccni€m odchyl€k na
punktach hcaych.
w l9?9 roku na t.rcnach zabudowanych wsi Bcld4 Rybczlzq Worna\ries zalozono osnowi Pomiarow{ , zgodnie
z obowiqzrjqca instrukc.,a B-lll w ukhdzic ,,1965" .Stan siabilizacji tej osxrowy na dzic6 dzisiejsry jsn dobry . Wymaga ona
przeliczenia i ponownego wlr6*nania dla zwi*sz.nia dokladrcSci Polo2.nia punkt6* osnowy pomiatowej.
Do cel6w tcl€fonizacji wsi, pomiar6* syNacyjno-wysokoJcioirych w gm. Rajgr6d * latach 195-1998 zalozono
osnowl III klasy i pomiarowe . Osnowa ta jest w dobrym stanie tccbnicalm i sPehia wymogi dokhdno{ciowc
obowiazujacych prz.pis6w . Og6lne pobycie osnowa geodczyjn4 gEiny Rajgr6d przlnstawia si? nastepujqco ;
-89 Fmkt6w osnowy Ill klasY ,
-2351 punkty os.owy pomiarowej, stopiai Pok ciajest uzalerriony od rodzaju lerenu .
Na terenach zabudowanych pokycic la osnollq jest wystarczaj4ce, a na rolnych wymaga ua+chienia .
Opisana osno*r pomiaros,a i IIt klasy jcst przedstawiooa na rnapach przegl4dowych * skali I ; I 0 00o ,
dla tych pmkt6w se sporz4dzonc opisy topograficae , 'rykary miar i wsP6h-zfinycb w ukladzi. "1965. Dla c4Jci Punld6w
osno\Iy pomiarowej brak opis6w topograficaych ."
Wsrystki€ pu*ty osnoqy szczeg6lo*cj i pomiarowej posiadaje wsp6t'4dn. * &Iadach,,1965" oraz '2000".
Wsp6h_zdne punk6w osnowy pomiarowej z uldadu ,,1965" na ,2000" zostaty Prz.liczone w roku 2008 przez PUG_K ,,GEOWfO-SgnVICf' prz.z Boguslawa Wilcryiski.go. Czesd obrlb6w Posiada osnow? pomiarowa s.aleniowq
w ukk&ic lokalnym.
2. Mapa evid"ncyjna

Map6 cwideDcji gunt6w i budyDk6w j.sl prowadzona w systcmic informatycayur EWMAPA FB wcrsja ll.16
WyrDicnionc mapy po{/stdy w uytriku opracowada wcktorowcj mapy ewidcncji gnm!6w cz powiatu giajcrPskieSo w roku
2003 -przcz OPG-K Bydgoszcz- operat lechniczry KERG 1385'512003
Danc dla prowadzonych map w formi. informatycaaj uryskaDo z wektoryzacji skalibrowaoych map .widcncyjnych.
D.Ilc dotycz4.a usytuowrnia budlok6w uryska& z \r.koryzacji skalibrowanych map zasadliczych. wsp6Fz?dnc Punkt6w
gruriczrych nic byty liczone .
Danc dotyczqci usyuo*aoia budytrk6w u4skano z wcktoryzacji skalibrowmych trlap z&sa&iczfch' a od 2006 roku baza
jest aknr'lizolPan! l, oparciu o rlanc z bc4o&cdniego pomiaru.

-

3. Mopa z6adnic2a
OgCrGm gmitra Rtjgr6d jesl polcyta mape zasadicza w formic analogowcj

-

290 attusze w skeli l:

lom,

na powicrzcbni ototo I ooo ha sg to tcrcny abudowEtrc . Dla tercn6w wsi Bclda, czallu wie{, skod*ie i wolnawie{
funlcjooujc mapa zasadricza * formie maiyc i plansz w ilo3ci 32 sckcje na Po*icrzchni ok. 500 hr * ukladzie "1965".
Sq 6 .apv po*stal€ z pomiad\r sytuacyjtro-wysokoiciowych i grmic dzialek na gnmcie - metoda domiar6w
prosok4oycl fozostda cz6t tcrenu o powifzchni okolo 1500 haj.st pok4ra rsrp4 zass&icz{ w koju sckcyjnym
w skali I:IOOO powstah po 1995 roku przy u*raj.Iriu let€ou w sicci telcfo cac z pomiar6w metod4 bicgunowq elckEooptyczric .W miejscowosciacb gdzic cwidcrcja opar.a jest o os[owf .picrwoh{" , stan lxhdsnia na mapach
zasartricrych wkano*ano z ransformacji ukhdu lokalneSo na uktad ,,55" . Aktualnosd z.lozoDych maP jcsl oceniam
n 3V/.6lMo. Wsrys*ic ttrryy s4.kualizlwanc podczas wykon)rya$ia D.p do ccl6* projektovrych i innych prac
g@deryjnych . Mapa zasadnicza nadajc sil do wykorrystania w Przlwi&iancj modcrnizacji w zah€sie pornicrzonych
budlrk6w po uprz.&lio por6wnaniu syru&ji w terenic.

4. Kohplqfua

b@a da,ych opitot'ych

*ide,cji

gru,rdw p.Nabona

*

ststemi. EWOPIS vetsja 6.06

D.trc opisow. dotyczicc qrid€ncji grunt6w zonafy w spos6b manuahy prz. €sionc wcz.Sricj z prowadzonych
dokuncnt6u arologo*ych i rcj€srr6$/ pisalych. Infornacjc odnosnic budytrk6w ujawnionych lD czdci gaficaej zostaly
wynag.irych aEybut6t{.
Fogramovo (erlortratycaic) Dr-z.aiesion€ z napy do cz9sci opiso*cj lccz nie zawicnjerszrslkich
y.
w c*idencji
hrdynk6e
uja*doDych
zabudot
Cz?34
powicrzchia
or.z
rodzaj
prrcnicsio*
zabudowy
olamo*o zosdo
powylonawczcj
powsrdy
w
wyniku
in*cDt
rlzacii
kt6re
rhycb
cwi&ncyjnycb
posiada
zdo2ooc
arkusze
,
od ,006 roku
obickt6w budowhtryclF do wykorzystania w Prz.&trioio*€j Ftv eeodezyjn j.
5.

OFraty klatyfkacyjne wl.z

z rnapami

ktasyf*acyjrymi \l/ formie analogowcj, ich t!34 jcsr uja*niom m m4acb

c*.idcncyjnych Fo*adzooych w formi. cyfio$/ej z .oku 2004

.

10

6. Operat techniczry wykonany w nmach pro.iektu Phare 2003, w tym opracowania postaci \rcktorowej danych
graficaych wraz z int€gracjq z czq(ciq opisow4 '.

l: 5 000, w u*adzie ,2000" mzniar piksela 0,5m Materialem n6d,ollym byly
zdjgcia lotnicze kolorowe w skali I : 26 000 wlkonare w 2010 roku.

7. Ortofotomapa wykonana w skali

lt skali 1 : I 000, szkice z pomiaru szL zeg6t6w
sltuacyjnych obligatoryjnych i hkulta9v,rlych. Pierworysy, plany scaleniowe i napy sporr4dzone F nov.ym pomiarze
do zaloania ewidencji gunt6w wykonane w formie analogowej .

8. Szldc€ z pomiaru stanu wladania dla cel6w oprdcowania mapy ?asadniczej

bazQ czlsci giaficzlej i opbowej z prowadzonej ewidencji
grunt6w i budyDk6w w formacie swde lub irBym uzgodnionym obustronnie. Ostatecaa redakcja i uakualnienic bgdzie
zreali^wanc na aktualizowanej bazie danycb pobranej od zamawiajqcego nie wcz€Sniej niz na miesiEc przed
przekazrniem wykonanej roboty w terminic uzgodnionym z zanawiajqcym.

9. Do *ykonania opracowa.nia \+]lonawca prac oEzyma

Prac€ tarcnowc i pomi!rowc

i

Przed por6$laniem mapy z tereoem nalezJ wykonad wsQpnq
z isniEqc4 onofotomapa .

$eryfikacjf i oce& prowadzonej mapy ewidencji grunt6w

budld6w

L

Wykonad por6wmnie trelci mapy ewidencyjnej (skala mapy l:5000 lub l:2000)

z!

stanem

lallyczlym na gnmcie

- us)4uowania oraz prawidtowej r€dakcji kontur6w budynk6w, z€ szczeg6ln),m uwzglgdnieniem budpk6w polozonych
na granicy dzialek i w odlegloici do 1.0 rn i blizej gIanicy. Do opracowania kameraln.go dalery ptzcd€ wszys&im
wykozyslad istriejqc4 mapf zasaddcz4 oraz pomiarove szlice in*€Dtaryzacyjne . J€dnocziesnie nale, zwr6cid uvrace
na przebiee 6adc tra mipic ?rsa&iczei . W przvpadku qdv polot e mtricv &ia&i uiawnionei m mapie zasadniczei
i ewid€ncvinci sa zdecvdowuic r6Ae nal.zv wvkorzvstad wsp6bzedn€ punkt6w emriczrvch w nasteouiac€i koleidosci :
a) uzyskad z przeliczaia wsp6br4dnych puDk6w ostr6w geodezyjdych,
b) poryskane z opracowania zleconego przez StarostQ 2 2003 roku ,
c) w pr4ladku braku danych pozyskatrych w kol.jnoSci a),b> pr4yje6 przcbie8 granicy z nldfy zllahic?fj
skonEolowancj pomiareh na gnmcic z udzialem zaiqteresowalych stson .
- przebiegu konturu urytku budo*lanego. Nalczy uwzgl?dni6 aktralDosa i za3ilg kontlr6w tercn6w zabudouranych
l, t)m r6wnie2 chamker tcr€nu znbudou,ancgo ( B& B, Ba, Bi i ime).

-

2. Pomiarem nal€zy objqa:
2.1 budlnki, kt6re nie zoslaly wyka"ae w dotychczaso*ej bazie,
2.2 granice zDie onych ut,,ltdw guntowych dla teren6w zabudowatrycb.
3. Prace pomiarowc i oblic2.niow€ nalezy wykooat w ukMzi. wsp6}zfdDych ,2000". DokuDcntami z pomiaru budlnk6w
i kontur6* urytk6w gru ov.ych bd4 szldce polowe i komputcro*€ zbiory dsnych pomiaro$'ych. WyDftowc wsp6lrzedrc
punkt6w narcry budlrk6w i zal&nad kontu!6w u4tk6w nalczy zamieSci6 na odwrocie sPorz4dzonego sficu polowego
z ?arnieszczone na ch nrrmcracja obliczonych $mk6w - ci4gh nuneracja od I do n dla obr?bu. Budlrek winicn posiadad
w wykazie wszfstkie wsp6bz{dne narory z aEybutami .pomierzotre }ub Die Pomi.rzoDe"'

Uwrls! Wsrys&ie
z

obiekty budowlane b{d4cc arcs€i4 mapy ewideDcji

gru 6w wimy

posiadad wsp6lrzPdrc narcaikitw

pomiaa m guncic w ukladzie panst*owym ,2000" i ,,65"

Pozyskrric .wid€rcyjrych drtrych opiso*ych do crid.Ecjl budltk6rv i lok

li

l. zrkres prr€dniotowy .wH.rcji budyrk6w.

1, Budyret(

- to obield budowlary, kt6ry j.st bl/dyn*ien w

tuzunieniu tuzporzq&enia Rady Minhtr'w z dnio
spraeie Polskiej Kla'yfkacji Obietd6* Budowlaiych (PKOB) ( Dz.U. nr I l2 poz. li16) ,ar*J.l
30.t2.1999t.
obiekt budowla[y wrlz z wbudowa]mi instalacjami i E-24dzeoiami technica]Ei, wykorzys!'q/ey dla pot-z€b sta]ych,
prr.J,stoso$/.ne s4 do przebywarh ludzi, zwi.rzA! hb ochrooy przeanior6w,
- w prz)?adku budy*6w pohcznych miedzy sobq (np. domy blirniacze lub szeresowe), budynek jcst budynkiem
samodzielnym, jcili jest oddziclony od irmych j€dnostek s.iane pr2lciwpozarowq od flmdamentu po da.h. Gdy nie ma tuiany
przeciwpozaro*cj, budynki potaczone migdzy sob? uwa2.nc se 2a od{bnc, jesli majq whsne wejS€i4 si wyPcazone w

-

\'

instalacje i s4 oddzielnie u/ykorzystywane, budyDki obcjmujq r6trinic2 samodziekrc podziemn€ obickty btdowlan
przystosowrnc do ochrooy hrdzi zwierz4 lub prze&tiol6w (np- poaziemne: scbrony, s4itale, ccnEa hatrdlowc
oraz waEaaty i garaze).
2) Budytrld -i€!zk ttrG - x to obiekty budowlan€, kt6rych co najmnicj polowa cdkowitcj powicrzrhni ual*owej

jesi wykorz)stywana do cel6w mieszkalDych,

a

takze:

-budlnkiwielorodzirm€,domymieszkalnezrwierajEcewigcajniz4mieszlania,domvjednomdzinneomzdony
mieszkalne w zabudowie zagrodowcj.

3)

Budyrki niemieszkatne

-

sa

to obiekty budowlane \ykorzystywane gl6wni€ (co najnniej 50 o/o Powierz.hni)

dla poEzeb niemiesrGlnych.

'

-

Ewidencja budlnk6w obejmuj€ \iszys&ie budynki (hcaie z kioskami ulicanlmi, garazami blaszanymi i pawilonarni
spr.rdazy uliczrej trwale zwi4zanymi z Sruntem, wiatami) za wyj4d.iem:
-obiekt6w przeaaczonych do czaso*e8o u4'tkowania w n-akci€ realizacji roMt budowlanych,
jakichkolwiek fit kcji
- lymczaso*ych obiekt6w budowlanych stanowiecych wytqczrie eksponaty wystawowe, bez pehienia
na
ten
cel,
na
terenach
u44ko$ych, usytuowanych
Przeznaczonych
- airan i ;biek6r, gospodarczych na &ialkach w pracowni€zych ogodach dzialkowych o f,owierzchni zab'rdo*y do 25 m kworaz wysokosci 5 m przy dachach sEomych i 4 m przy dachach plaskiclr
- budlnk6w ni. pohczonych w 2.der sposob z grunter\ stojncych be4osrcdnio rla gnmcie, Iub u$€dzonej nawierz:rhni,
pzenosnych, budynk6w nie posiadajacych fiindanent6w tj. podstawy budowli t_wale zwiqzanej z gnmtcm, kt6ra przenosi
w spos6b bezpiecay obci4zenia stale i znieme budowli na glunt.
Ewidencja nie obejmuje budFk6w polozonych na terenach zamkni?tych o h6rych mowa w ar( 2 pld.9 usta*y.
Dane dotyc24ce budyDk6* dostpnych publiczric, bfd4cych w EwalyDr ar:{dziejetuostek orgadzacyjrych podleglych
ministrowi wlasciwemu do spraw adiDinisnacji publicaej, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi SprawiedliwoSci,
sq wykaz,,wane w ewidencji po poroaunieoiu z tymi jednostkami ( pat-z ! 3.tlst .3 rozF)r4dztniaSanodzielnym budlrkiem ewidencyjnym jesl budynek wraz z *szystkimi prrynaleinymi do niego prrybud6wkami
i pomieszczeniami pomocniczrmi zwiezanymi z podstawowA funkcje ury&ow4 a wiQc lqczlie z tarasami lqJ^)mi
(obudowatrymi wejaciami do budynk6w), werandrmi, k6re sq zanunerowane jako czg(ci budynk6w .
Za sarnodzielny budynek nalezy uwarad segmcnt pionopy lub przybud6wkt:
- bgd4cy przedrniotern odrlbnych praw wlrsrclci trp. budynek gospodarczy poroi,J,ay na kilku dzialLach, kt6rego czdci
stanowi4 wlasnolci r6hych podrniot6w ewidencji dzieli sif na tyle bud)'nk6w ile jest podmiot6w, ale budynek polozony
na kilku dzialkach staaowi4cych wlasno$ tcgo samego podmiotu jest jednym budynkiem ewidencyjnym przypisanym

dojednej z dzialek

-

zbudou,any w ionym okr.sic, dc nie w nmach modcrnizacji podstawowcgo budynku, posiadajacy odr9bDq fiIn,I(cje
uzyrkow4 np. gara2 lub trafostacja dobudowam do budynku mi.s*alnego lub bitaowego,
- zlacz4co odbicgajqcy kubaturowo lub zbudowany z r6aych material6\r,.
Jezeli wolnostoj4cy budynek bldqcy we wladadu jednego podmiotu oznczony jest wi*ej nD jednlm numerem
porzedko\ryyq lccz tworzy wlrarnQ calos6 architektonicaq (ry- blok mies*dny skladaj4cy sis z kilku klatek, z kt6rych
ka2da oaaczonajcst odrgbDym nuner€n porz4&owym), to urrac go mlczy zs jeden hdynek.
Kody firnkcji budynk6w ok sla sil zgodni€ z Klasy6kacj1 Sro&6ur Trwalych (KSD wprowadzon{ ro2porz{dze em RM
z dnia 3 grudnia 1999 mku w sprawi€ KST

2.

zrkres prz.dmiotowy cwidcrcji lok

li

Ewidencja ob.jmuje lokaL stanowi4c€ prz.dmiot o&pbnej wrasnolci w rrrDach budynk6w z zasEz.z€nicm S79
roz,otz+dzEniz . Lokalen w roannieDiu ro4orzqdz€nia jest lokal oke{lony w przepisach o qdasnosci lokali, tzl.
samodzielnym lokalem jest i6a lub zesp6l izb w powiezrniu z dzialk4 grunlowa (czfsciq ula[*ow4 gruntu zabudowanego).
Przedmiotem ewidencji mogq by6 lokale nic st.nowiqc€ przcdmiotu odrybn€j wlasnosci pod warunkiem spehienia t*lm€an
podanych w $7

3.

| rozporz4daEnia

-

Ustsl€ni. ni.ruchomosci budyDkorych i lokrbvych
Budynki

t

ale z gnmtem zwiqzane sq - co do ?asady - czlsciami skladowymi gnmtu stanowiqcego ten sam przednio!

Budynki sa o&lbnymi uien$homoSciami (nicruchomoJci budynlowe), je2lli na mocy przcpis6w szczeg6lnych stamwi4
o&ibny przedDiot wlasnoici. Budynki slalro*iqcr z gnmtem ten srm przedniot wlasnosci, rcjcstsowarc sq w RE ESTRZE
GRIJNTOW.
Ustalenie stan6w prawtrych oieruchomoki budynkowych stanowit bedzic podsta*Q tworzffia REJESTRU BUDYNKoW.
KARTOTEKA BUDYNKOV j€6t raportem z6wi€raj?clm irfonnacje opisowe o budFkach wymienione w 0 53
pl(t
1,2,4-26 i s{ segregoeane w porycjach kartoteki budynk6w, odpo*,iad.jecyn jedtDslkom rcj€slowym grunr6w,
ust.I
na ld6rycb polozonc s4 i€ budytrki W pr4lp€*u gdy budyrki polozone s4 na gndach wchodzacych w sklad wigksuj , niz jedtra, licry jednostck
rejesirowych grunt6w, informacj. dotyczqce tych bu4,I*6w ,nykaarje s& $/e wszysrkich pozycjach kanobki budy*6w
o@wiadajqcych tlm je&Esrkom rejesrowym gnmt6w nie dotyczy to przwa(ft6$, prz.koczenia gruicy nieru€homoici
przy $,zoszcniu budynk6w na odleglola nie ud*s"4 ni2 0,60 In. W sytu&ji gdy ta odlegloia przekreza 0,60 m to d2nc
do eradcy tcj nienrchomolci nalezy pozyskad z mnt.rial6w A6dlou/ych arEhiwalnych-scaleDic, nowy pomiar )
po4s*aa w Eybie 6 3638 ro4nz4dzenia.
lub w przy@ku ich braku Dale?
W prrypadku bud)r*6w stanowiqcych odreboy od gruDtu przc&riot wtasnodc! w kartotece bud,,nk6w zamieszcza
st informacj? o idcnM*atorzc odporie&'iej j€&os&i rej€sEowej budylk6w .
Usral,enie stan6w prawnych ninuchomo&i lokalouych stanowia bedzie podstawg tworzenia REIESTRU LOKALL

-

(

jc

4

Geodczyitr.

pnc. pori.row.

w z.l(Iesh

l!)'trcw.ni. body.l6w.
12

.
.
-

Prace dotyczece us)luowania oraz prawidlowej redakcji kontur6w budli*.i\r i uzltk6w grunto$ych uykon).wane
b9d? w oparciu o wydruk z istniejq@j numerycznej mapy ewidcncyjnej.
W Eakcie w)'rviadu ier€nowego czlrrrosci dotyczqcc por6wnania EeSci mapy w zakresie us),tuowania budy*6w ob.jmujq:
zalaalifikowania obiek6w budowlanych do en+y budlnl6u ,
wkeslenie kolorem czerwonlm na kopii mapy ewidencyjnej bmkujqcych bud),*6*,
zrlwalifikowania bud],nk6w do ponownego pomiaru na tle zaobserwowanych rozbieaosci ich usltuowania na mapie oraz
faktycaej lokalizacji w ter€nie. BudFki zr.aaczy. kolorern zielonyn,
*ykcSlenie z tsesci mapy ewidencyjne.j obiek6w budowlanych nie btdqcych budldani, pozostawiajAc je jako sktadowe
Eeici mapy zasadniczEj. Za2rec4t kolorcm rnlttrn.
- jednoaacaego oke(lenia figur geometrycznych budlnk6w oraz ewentualnych ich cze{ci, jako podstawy do p6rliejszfgo
tworrlnia obi€kdw w bazie daoych mapy numeryczrcj,
zanumerowade budynk6w ( nalezy zachowad ishiejic? lr bazie numeracj? ewidercyjne budynk6w na dzia&ach) ,
u.anpelnienie przestrzermych danych ewideocyjnych wchodz4cych w sklad tsesci numeryczn€j mapy ewidencyjnej 0icAy
kondygnacji, tu porzqdko$rych nicruchomoSci, nazw ulic, miejlcowosci itp.). Rearltatem tych prac bdzie ,, mapa wywiadu
terenoweSo w zakesi. ewideocji bMynk6w".

-

5- Poqs*arie e{'ll.ncinych

donfch opitotych dotfcz4ctrh budtnk6rL

Danymi ewidencyjnymi dotycz4cymi budynku s4: zgodnie z $63.1[ Dz.U. z dnia

16

gmdnia 2013r., poz.l55l]

1) idenMkator bud'nku o ktorlm mowa w ust. 16'22 zdq. tka \r I do ro4orz+dzrria"
2) starus budynku okreilaj4cy. z.:
!) budowa budynku zostala zakoilczona w rozunieniu przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pra\ro budowlane
lub rozpocz?te zostatojego faktycae u4'tkowanie,
b) budynekjest w Eakci. budowy,
c) budynek zostal obj?ty nakazrm roibi6*i,
d) budFekjcst przedmiotdn pozwolenia na budow? lub zgloszeni4 alejeSo budowa nie zostala rozpocz9ta,
3) numeryczny opis kontuu budyDku
4) rodzaj budldu wedlug KST,
klasa budlnku wedlug Polskiej Klasy6kacji Obiekt6w Budowlanych, zwanej dalej ,, PKOB ', wProwadzoncj
ropop4dzeniem Rady Ministr6w z &ia 30 grudnia 1999 r. w sPrawie PolskiE Kfasyfftacji Obi.kt6w

t

Budowlatrych (PKOB),
O gl6wM firkcja budynku otaz irnc tunkcj. budynku,

A wanosc budynku je2eli zostala ustalon4

8) data zakoficzcda budowy, a w przypadku przebudoqy budynku _ r6w e2 dara tej przcbudowy,
9) stopiei pewnosci ustalenia da! o k6rych mo'ra w Pkt 8,
l0) infomacja o mat€rialc, z kt6rcSo 6udow6[c sA zevm?Eae lci4ny budy*u
I l) inlormacja o zahesie przebudo*y budynkq
l2) liczba kondygnacji nadziermych i podziernDycb budytrku,
13) pole powi.rzchi zabudowy budrrkq
14) polc po*,ierzchtri u4,tkowej budynku ustslone na podstawie:
a) obmiar6w,
b) infomacji zawartch u projekcie budowlanyrr
hpa€ polc powierzchni uzlrkowcj:
a) lokali stanowiqcych o&?bne nicruchomoici,
b) lokali niewyodrebnionycb,
c) pomieszcu6 przynalebych do lokali

It

lO liczia

*

ujawdotry€h cwidencji sarnodzielnych lokali,
17) nurDer w r€jcstrze 2.byd(6w, jez€li budynek jest wpisany do tego rejestn!
rO adres hdyak|! na kt6ry sHadaje s&:

r) ni€jscoBoSd i id€ntf*aror TERYT miejscowoici
b) dziehic€,
c) ulica i ident,trkato. TERYT ulicy,
d) numcr por4dko*y, je2eli zoglal nadany budytrtowi,
f9) idcntyfik.tory dzialek cq,idencyjtrych, na kt6rrth polozotry jan budFek,
20) infdhacja, czy budynek zostal oddany do uadkowania w calolci lub w c4sci,
2l) oaacz!tric czlsci budynku oddancj do uzytkowada,
22) &ta oddania do ur'lko*aDia budyDku lub c43ci budyDhl'
23) liczba micsrkai wedlug dohmenlacji budowy w budlntu mies*atolm:

.)

l-izbowych,

b) 2-i6orrYch,
c) 3-izlowych,
d) 4-izborYych,
e) 5-izborYYch,

,) &idowycb,

l3

g) ?-izbowych,
h) 8-izbowych,

i) f-izbowych,
I 0-irbowych,
k) skladaj4cych sie z wigc€j ni2 l0 izb,
24) hcaa liczba izb w bu4,Ilku mieszkalnyn,

j)

2,

data rodi6rki:
a) cateeo budynkt!

b) c4sci budlrku,
26) pr4t4r,a rcz}j',*i budy*u lub jego cz9sci.
lr- PrEz kontur budynku, o lc6ryrn mowa w ust. I

pk 3, rozumie si9 lint zarnlo&q wyaaczonq Przez p.oslok4tny
tu)rtu pla.szrzyznQ Wiornllinii prz€ciFia si9 zewnit-alych Scian budynku z Powierzchniq terenurb. w pnmadku gdy z powierzchniq terenu przecina si9 fundament budynku lub bud)'nek posadowiony jest na
filaraclL konturcm budldu jcst odpowiednio linia wyaaczona Przez Prostok4tny rart na plaszczyzrg pozionq
linii przeciQcia si9 ze*n9rraych haw9dzi fundamcntu lub zewr&t-2,lych krawedzi filan5w z Powierzchniq
ler€nu.

rc. W przypadku budynk6w posiadaj4cych tylko kondygnacje podziemne konturem budynlo jest linia zar*ni9ta
wyaaczona przez prosrok4nry rzut na phszc4.al poziom4 z.wn9u'aych krawdzi tego budpku.
ld. W przr?adku gdy prostoketn€ rarty na plaszc4.at poziom4 zlwngEaych sciatr kondygDacji nadziemnych lub
podziemnych budFku nie pokry*ajq sil z kontuem budynkq o kt6rym mowa w ust. I pkt 3, albo gdy
sqsiaduj4ce budynli pohczone s4 lqcaikami nadziemnyni lub podzierDnymi, kondygnacje le oraz l4caniki
wyr6ada si? r{ bazie danych ewidencyjnych za pomocq numerycanego opisujato bloki budyDku.
le. Dane, o kt6rych mow'a rv ust. l, mogq byd uarpelniane:
l) c),fio*ymi zdjgciami budlrk6w,
2) danymi okeslaj?cyni w ukladzie 2000 polozenie Srodka geomeEycznego budynku.
lf. W przypadku brdku petrcgo 6ioru datrych, o k6rych mowa w ust. l, do czasu ich uzupelnieDia budynek moze
byd uja'*Tiony w ewidencji za pomoca niepehego zbioru danych, zawierajqc€go co najmni€j:
1) identldkator budlr*u,
2) status budynku,
3) gcomctryczly opis konturu budynku lub - w nzie blaku drtrych niezbednych do sporz4dzeda tcgo opisu - daoe
okeilajqce w ukladzie 2000 polo2enie {rodka geometycaego budy*q
,t) rodzaj budynku wedtug KST,
5) klast budyoku w€dlug PKOB,
6) gl6*rq ftnkcjp budynku.
2. Pr2.z powicrzchn& zabudo$,y roanmie sip pole powierzcbtri figr.Ey geom€Eyc^ej okeslonej przcz koDtur
budyDkq o kt6rym mo*a w ust. la-lc.
3. Polc powicrzcbtri uz,,tkowej lokalu oraz pomi.szcz.6 przlralehych do lokalu ustala sh zgodni. z zasad.mi
okellonymi w art. 2 ust. I pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia2l czatwc 200l r. o ochronic praw lokator6w,
mieszbtriorym zrsobic gmitry i o 2hiatric Kod€ku cywilrcgo (Dz U. z 2005 r. Nr 31, poz 266, z p6rl zn.)
i wyraza sie w met-ach kw.dratou,ych z plcclzj4 zapisu do dw6ch miejsc po przecbku.
4. W ewidencji wyka.arj€ si? nasttpujqce trlat.ri4 budowlme, o k6rych mowa w ust. I pkt l0:
r) mur,
2) &ewno,
3) inne malerialy.
5. Daoe ewidcncyjn€ ohellajqc€ rok zako cz.nia budowy poszczrg6lnych bu<lynk6w p-4fjbujc sh z ewid€ncji
ro@crynanych i oddawatrych do uzytkowaoia obiek6w budowlanych, proq/adzonej prz€z organy adminisu"acji
arcbilektotriczno-budoelarcj i nadzoru budowlenego na podstawie przepis6* prawa budowlanago lub, je2lli
ewidercja ti nie zawicra o@wic&ich danyclr prryjmuje si9 przyblirrn4 dae zakoiiczenia budowy ust lone na
podstawie nmych miarcdajnych informacji.

.Arkusz drtrych Gwidcrcyirych budyuk6r,/z.l{caik rr r/ poQisany przez w}aicicicli, sratroqda bedzic podstawl
komplctowaria daoych eifidencyjoych i opisosych budynk6w- DmyDli ewidemyjnymi, dotycz{cymi budlmku n llowiecego
o&9bny od gnmtu pr-zedmiot $Iasnoici, poza \ ymisnionymi w $ 63 rozporzqdzenia, se pona&o danc ok€Slone w g 64
$zpo,4dzr.Dia-

.

G

umiclcid symbol przebacz.nia dla budytrk6w usytuowanych M kilku dzia*acb bdacych whsnoaciq tego samcgo
wla&iciela.

I

PozysLrie Gridcrcyjrycl drnych opilowych dotyczrcych lok l'L
Dane ewidemyj.€ i opisowe lo*alu stamwie:
.id€nty6kator lokahr t1&.go cz9tuiq skladov/Q jest nuncr lokalu u bud)Tku: lll"tYPPGG RXXXLNJBUD.NRJLOK
. oz'aczeDi€ nmkcji uzfkowej lokalu:
- lokale mi.sztalne,

- loy.ale niemicsz&ahre.
. liczba id wchodz4cych w skhd lokalu orrz liczba i rodzaj pomieszlz€n

przlnalearych do l,okalu,

l4

.

$]mzone \r, m: pole po*ierzchni uz],lkowej lokalu oraz pole powierzchni pomieszcze,i ptz),nalearych do lokalu
wedlu8 zasad podanych w
63 ust 3 rozporz4dz€nia , z zastrze2rniem tresci { 71,
Dla lokali stanowiqcych odrQbn4 nieruchomosa podaje sit ponadto:
ozraczeni€ ksiegi wiecastej lub innego dokumentu okre{laj4cego wlasno(C lokalu,
oznaczenie dokument6w okeslaj4cych inne plawa do lokalu niz pnwo wlasnoici,
idenryfikator jednostki rejesEowej lokali, do k6rej prznor4dkowany zostal lokal,
wano(. lokalu (wano$ katasb_alna usralona w lvyniku powszechnej taksacji nieruchomosci).

.

{

.
.
.
.

.

danych €*idencyjnych lok li" /zrlqcznik nr Z podpisany pruez *Ialcicieli stanowia bgdzie podstawQ
"Arkusz
kompletowania danych €widencyjnych i opisowych lokali. Izbe stanowi pomieszczenie (np. mieszkalne), *ydzielone
trwatyni Sciammi w obrcbie bud),nku, przeanaczone na trwaly pobyt ludzi.
Do lokalu mog4 przynale2,ec inne pomieszczeni4 zwane pomieszczeniami przrnaleZnrmi, polozone 1' budynku
mieszlalnym, w kt6rIn Eydzielony jest lokal lub polozonc poz, tym budynkiem. Roz6aia sif nastgpujEc. rodz2je

'

pomieszczEi w4llalez/tych,
I ) piwnica,
2) garal,
3) sEych,
4) inne.
Garaz, w zalehoS.i od uregulowan pra\+Tych moze *lslfpowad jakoi
I ) odrgbda nienrchomo56; dotyczy to wylaczde garazy, kt6re naj4 Sciary, Iub ime Ewale przegrody i sq twalc zwi4zane
z gruntem: wolno stojace garaze powinny byd c45ci4 skladowq nieruchomosci gruntou/ej (w rozurnieniu kodeku
c),wilnego),
2) cz9sa skladowa lokalu mieszkalnego - pomieszczeni. pr4rlalehe,
3) czisd sHadowa nieruchomosci wsp6lnej -nie podlega rejcstracji w ewidencji.
Szcz€g6lowe om6wietrie ,rkuszy drnych ervidencyirych budytrk6w i lok.li
wypehia a a*usry spisou/ych oraz icb weryfikacja podczas lx]T {iadu rcrenowe8o.
W oparciu o zebranc dokumenty nalezy dlne ewidencyjnc i opisowe bud),nk6w wpisad do arkuszf spisowych, zachowujqc
kolejnq numeracjl budynk6w w obrlbic zrr6wno w arkuszach sPisowych jak i na mapach (zdqcaikach graficaych
do arkuszy spisowych) przyjltq w istniejqcej egib . Arkusze spisowe budy*6w nalezy Posegrcgowa6:
- obrlbarni,
- w ob(bie ulicami, (nazwy ulic uzgodnic 2 Miastm i Gmin4 R jgr6d)
- w ulicy wg pzast jnccj oum.ncji porzqdkowcj (odrybny a*usz sPisowy dla ka2dej nieruchomosci).

7.

z-asady

-

Wykonrni€ weryIik cii zmicnionych u4[k6w gruntowyci dle t€retr6n abudowrnych.

l- Zrniany tn,alych u4rk6w grunto*ych dla t€r€a6w zabudowalych mlezy uzyskad z pomiaru be4o6redrdeSo na gruncie
Pnrbi.g ko ur6w ua ku k6rego cz9s6 ganic przebi.ga po graoicy &ialki Dalezy dokladnie qpasowa6 do granicy
dzialki. Caty teren uzy&u budowlarcgo 1^, zabudowie zagrodowej pou'inien posia&6 oHlony jcdcn rod"aj u44ku
i klasy. Nazwa u4^ku i klasy winna wl kad zjego dominacji w weryfko*anym uz,'tku budowla[ym.
I,rzebieB u4dku zabudowaDcgo nalezf oaaczyC w m2biciu na:
-ualtek budowlany *ykorzfsty aDy do cel6* produkcji rolnej,

(ie-den rod2aj

klasoua^ku dla .alego kootunr

budowlaneSo)
- u4 ck budowlany mies*altry trie zwiqzary z produkcjq rolne (rohictwem),
- uzyiek budowlany *ykorzystywatry do c€l6w rekeacji i u,yPoczyDkt!
- uz),rki budowlanc o ihnyrn przeaaczeDiu (wpisa6 spos6b u4'tkorvada DP.; szkola, remiza iF).
2. Dla obszan obj ego opmcov/adem nalezy wyelimino*ad wielokontuowosC \f, uzytku budowlanym. Nalezy wsrystkie
klaso uz,tki pol4czyd w jcden klaso u4dek opisujqc go nazw uzytku dominujQccgo.

3.\vykonad obliczenia powierzcbd anienionych ua/tk6w gru[o*ych. Obliczone powierzchnic klaso ua/*6w

mlea

wyr6wnat do powicrzchni ewidencyjncj dzia&i.
4.Wsrystkie zmiany dotyczece po$ierzchri i oaaczen uA k6* grumowych nalczy wykazad w \rykazsch znian
gluntonych dotyczqcych dzidek wykodaDych lx rodiciu na obtlby sridencyjne.
Uzupelnienie nmery.znej bazy e*idencii

grud,w i budy

lsir').

Ostateczla re-dakcja nunerycaej mapy ewideD€ji grut6w i buEnk6w Polega tra uzuPctrietriu jej tresci o kotrtuv
budynk6w, kontury zdcniooych u2,rk6," grunrowych. WnicsicDie ?mi,lr w zasiggu i oaaczcoiu looor6w budowlatrycb zgo&ric z z.sadami okrEslonyni w ro4on{dzeniu o evdd.ncji gtut6w i btrdynk6w , KoDirD/ oraz ozracze.ia budynk6w
ok csla sil zgodie z z.sadami g 63 ust. I rozpor-?4dzrf,ia o c*idencji grunt6w i bud)Dk6w, i$trukcji technicaEj K-l (mapa
podstawowa ls'aju) w grupie infornacji obligaloryjnych i fakultat).trych.
IdcDt dkatory budlrk6w na mapie dus?4 bya uzgo&rioft z arkus?rmi danych ct{idencyjnych budynk6'r.
obckarbi bazy darych .widcncyjoej mapy runeryca.j s4:
I ) jedDslka ewi&trcyjna,

l5

2) obrlby,
3) dzialki cwidencyjne,
4) punlty osnowy geodezyjnej,
5) kontury uz,'tk6w gruntowych,
6) kontury gleboaawczej klasyfikacji grunt6w,
7) budynki z elementaini prz),nalea\mi jak: laraly, schody, na*isy - doty€zy budynk6w nowo mi.rzonych

Tworzenie oraz akualizacja obiekt6* w bazie danych \rymaga konEoli w zaloesie poprawnosci konstrukcji
topoloSicaej rych obiekr6w. Redakcja us),tuo\r€nia budlrk6w jako obiekt6w, slmaga ustalenia ich figr geomet'ycanych
Naz\ry micjscowo6ci pochodz4 z rejestru ler,'toriahego GUS. Nazu/y ulic, przysi6lk6w, czy innych nazw wlasnych nalezy
ustali6 w Urz?dzie Miasta i Gminy w Rajgrodzi€, zgodnie z prowadzonym operatem nazew)ictwa ulic i numeracji
porzqdkowcj nieruchomo6ci. Numeracje porz4dkowq budynk6w z nazelvnict\reh ulic uzgodnia z Ur4dem Miasla i Gininy
Rajgr6d. Uryskaa potwierdzlnie uzgodnienia oa kopiach mapy ewidencyjnej zanaulowanej" Mapa uzaodnienia nurneracji
porz?dkowcj i nazewnictwa ulic". Ponadto nalezy uzgodnid z wlalciwytrri zrr4dctmi numerdcjf dr6g i uwidoczlid lo na
mapie numcrycznej

.

8) Wykonawca dostarczy do kontroli kompletrle materialy na co najrmiej 2 lygodnie ptzed teminem wylo2enia operatu
opisowo - kartograficaego do publicznego wglqdu celem oceny prawidlowosci jego wykonania. Nale4i wykona6 *ydn*i
map,,robocrych" celem ich ostatecaej wcryfi kacji prz.z Zain\4iajqcego.

9) w

o

na obowiqzrk zaktualizowac baz4 danych prowadzonq przez
EWMAPA
FB.
W tym celu wykonawca roboty jesl zobowi{zany pobra6
Zarnawiaj4(,cgo
na micsiqc przed oddaniem zakoflczonej roboty, kopie prowadzonej bazy danych kt6ra bgdzie poddam modyfikacji
o uzyskane wlniki w Bmach realizacji wyszczeg6lnionych w niniejszych warunkach technicaych prac geodezyjnych.
oparciu

w

opublikowaoe danc Wykonawca

systemach EWOPIS

i

Uwaga: Zaladowanic wszystkich danych do Powiatowej Bszy DaDych bgdzie *ykonane przez wykonawcA zam6wienia
pod konEolq merytorychq wskazarcgo prz.z Zanawiajqc€go pracownika Aktualizacje infonratyczlej bazy danych nalezy
wykonad na czluej prowadzonej
Zamawi.j{rgo bazie. Po zalado*aniu wykonaa raporty budynk6w
i synchronizacji w zaloesic ua&6w i budynk6w dla kazdego obr?bu oddzielnie. Stwierdzon€ rozbiea$ici nalety usun4a.

$z.z

Ualp eln i e ni e aral ogowy ch n ap

zas o

hiay c h

Nalczy uz.pehia islicj4c! mapy analogowe o Eel6 wynik& z wykonanych prac geodezyjnych dotycz4cych aiany
przcbiegu granic uz,,tk6w grunto*ych, aniany usytuowania budynk6w dotychczaso\r?ch, bud)r,I(6w nowo z"mierzonych
i cwcntualnie ganic dzialek. Dopro*adzid do zgodnosci us),tuowanie koffu6w budowlanych na analogowych mapach
zrsadniczych z zapisami istiiejqcymi w Fowadzonej ewidetrcji grunt6w.
ZfiiiE,la,l; aale2y obj4d istniej4cy z.kres tresci prowadzonych map zrsadniczych w formie analogowej. Kanowade
znieniotrych szczeg6l6w nalca wltonad doqolnq technika ziFwniajq.q dokla6o56 0,1 mm w skali mapy

VL

Proc€dury postipowanir sdDrinbtrrcyJ go w procGic opricowrni, proj.ktu operatu i jego zrtwierdzcnir.
podanie do publicacj wiadomoSci informacji o rozpocz{ciu prac geodezyjnych, oraz informacji o rybie posllpowania
zwiqzar|€Bo z m(dg/D.izzcjq ewide cji gnmt6w i buqtrk6w , poprz€z *ywieszenie informacji na ok€s 14 dni na tablicy
oglosz.ri w siedzibie Starostna Powiatowego w Grajewie i whscilrlm Urzedzie Miasta i clniny Rajgr6d
2) wykonani€ projetlu operaN olsowo - kanograficaego cwidarcji
6w i buEDk6w,
3) koDtrola tech caa przcz zamawiajqcego cdodci dokumeDtacji tworzacrj projek oFrdu ewidcncji grut6w i budynk6w,
4) sporzqdzenie wykaa por6wnania wFik6ur obliczoDych powi.rzchtri dzialek wcdhrg zasad olaeSlonych w g 102 instrukcji

l)

gn

G-5. Dla dzialek gdzie nie *ykonFvano obliczai powicrzchni dzialek *ykaz6w po6$,nania ich powierzchni nie nalezy
wykon)ea6.
5) eylozcnie projelru oFratu opisowcka(ograficaego na oke,s 15 (hi robocrych do wglqdu os6b firrycaych, os6b
prawnych i jedostck oGanizacyjnych nic posiadaj4rych osobowoici pr.wnej, w siedzibie Starostwa Po\xiatowego
w clajcwic,

i miejscu wylozenia projelru opentu opisowo-kaltografczrcgo poprzez \+)ryi€szenie
hformacji na tablicy w siedzibie stnost*a Powiatoweso w Crajewie i Uzadzie Miasta i cminy Rsjsr6d na co najnniej 14
dni przed &ien wytozeni4 oraz ogloszenic jej w prasie o zasitgu krajowym,
7) sporz?dzeDie protok6lu z *ylozenia Fojektu opera$ opisowo - kartograficaego,
8) sporz4dzeDie lrylaar u*ag i zasrz.2.ri zgloszonych & pmjektu op€ratu e$rdencyjrcgo- W sporz4dzanym wykazie
z iejcid qpis o tsc{ci ,, Z deyni zaydrtymi w rcjqtrze grurt6e, budynk6w i lokali 6az z mape cwid€ncyjo? zapoaalem
si9 i nic wnoszp' - xnoszt'Ccdno sloEslia) zast-u2en(nia), d,ata: ........-......, podpis,-....-..-.".
9) rozst-rygDigcie o prtyj?ciu lub odraccoiu zgloszonych uwag do pojekN operat! opisowo kdrogaficznego i udzielenie
informacji zglasajqcym uwagi o sposobie rozTatrzenia uwag (wykonuje upowa2nio y praco\xnik Staro$wa Powiatowego
w Gr.jcwic przy u&ialc *yko.awcy prac g.odezyjnych),
l0) przyjfcie opei-aru do e!,yidencji w Powiatowlm oirodku Dokumentacji tu zyjnej i Katogaficz.ej w crajewie,
I l) ogloszctrk przez organ Fo$,adz4cy r{ dzic,lnftu urzldowF wojewewa podlaski€go, 2e pmjekt operatu opisorf,o k n%raficaego s.ajc sit oFrdem ewil€ncji gnmt6w i hrdyDl6w cniny Raje d,
6) poinformowa e o tcrminie

l6

12\ zglas,,n;e ewentualnych zarart6w do danych ujawnionych w operacie opisowo-kartografica ym ewidencji grunr6w
i brdlnk6w, w terminie 30 dni od dnia o8toszenia w dzienniku urredou,ym wojewddzrwa inform;cji, ze projihlperatu
opisowo kanograficarego stal siQ operatem ewidencji gruot6w i budynk6w,
l3) rozstrzygniScia w drodze de€yzji Starosty Grajewrkiego o uwzglgdnieniu

VII.

lub odrzuccniu zgloszonych

zrzli6w.

Zglosr-eric roboty gcodezyinei, sklsd op€raru Gwidcncii grutrtdw i budyok6w.

t . Zgloszenie roboty geod€ryjoej nalezy zlora dla calego obieku
2. Powstale w wyniku \yykonanych prac materialy skonplctowan€ zosian4 zgodnie ze standddami technica),rni
w uzgodnieni z oSrodkiem dokumentacji i przekazane do Zasobu powialowego Osrodka Dokumentacji ceoderyjnej
i Kanograficaej w crajewie, wedh€ schematu skladu operatu techdcaego ( w rodiciu na obrgby), jak niz.ej:

Mapy wywiadu terenowego, uzgodnienia nazewnictwa ulic
Dzienniki Domiarowe. szkice Dolowe

-

i

numemcji por4dkowej

koDie. raoorN z Domiaru i obliczei

Pb,ta CD z nagranymi zbiorami danych: *p6l4dnych putr6* pomi@nych, obli.ayc[ ,!i66w r,
x, y dl. n&ozy budynk6w ai.ni@yci u4d.dv gruniowyd\ ptit l(cd do 2r.dowria, 6Ey i im rlbc

Wypiw z kartotek bud■ ■lkOw i wッ っisy z kartotek lokali

Ogloszenie opracowan€go operatu opisowo-kanograficmeSo

w

dziennilru urzgdo\rym

Oryginalne szkice polowe ,Iale4 pizEkazaa loaom.
Grajewo, drl- 2015.03.u

spoz4dzil
Zatwierdzil
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Zalacznik nr I

Arkusz danych ewidencyjnych budynku

Adres
iden,ndo「 TERYT mlelSG〕 ″0̀Ct
d21eln●
ullca

idenmatorTERYT ulに y
numer pozqdkowy
2

ldenMkator dzia{d ewidencYjn€

3

ldenbd(ator budynkr

4

Status-budynku

5

Rodzalヽ V9鯰 T

6
7

Kbsa W9 PKOB
Funkqa

gl6wna
{nne

8

Waは o

9

Data 2akOい (2on■

10

StOpOl pem

wart政

o● leSt ustabna)

data wyceny

d daty

Oudo″ γ

pzebudowy
Matedal Scian zervnetrznydl

12
13

zakres pnebudowy
Liczba kondygnaqi

podzlemny輌
nadziemnych

14

15

Pole powiezchni zabudo ry lprecyzja zapisu do I mzl
obmiaru
Pole poniezdrni u&(otaer_ budynku z
zspisu
do
lrh'zl
prolektu
JDaecyzia

＾
０

●C211e p● ●pOw"

"r―

崎

lokali lvッ odr

lokali n enÒr

o Zattu d0 0,01n

Pornieszazef
przynaleznych
do Irkali

17
18

Lttba ulawnbnych w ndentt samolZ loka
Numer w rejestrze zahy'k6Y{
Oddany do 17yutowan●

̀9
20
21
″

︐

23
24

w

(Sian並 Ⅲ ― nb budpku)

詭
̀cilub w OzÒ0

Ozn;eenie czQsci oddsnej do u4/kowania
ha oddanh do u:yku
Li.zba mles*a6 o ol@3loiej Lieba i& w mieszkaniu
lczble‐
Laczna li:zba mklszkart !r budynku o
okr€4bne, rczbi€ kb
la(:naflrzba Eb
Data rozb 6ki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

calego budynku
budynku

﹂

e*ci
25

Pcyczyna rozbi6*i

26

infomage dodalko■ e

Powy2sze dane uzupehie zgodnie z S 63 i S 71 rozpozqdzenia w sprawie ewidencii grunt6w
i budynk6w oraz zatEcznikami nr 1 i la do ww. rozporzqdzenia

>10

赳
一
一

0●
"OP
:ド

Zal4cznik nr

N▲ 5

2

Arkusz danych ewidencyjnych Iokalu

numer poeqdkowy budynk!

mer par2qdkoa/y

lrklu

w budynku

poderzchni

m'l

Ha

ustalenh tej v/Erto6ci

)ov,/yzsze dane uzupehie zgodnie z S 70 iS 7'l rozporzAdzen'la w sprawie ewidencji gruntow
i budynk6\,v oraz zahcznikami nr 1 i 1 a do ww. rozporzEdzenia.
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