
Prezydent Miasta Katowice 

 

Katowice dn. ............................. 

 

 

P R O T O K Ó Ł 
 

W związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej nr: G-III.6642.4.  dokonano 

uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy. 
 

 

Lista materiałów 
 

Lp Nazwa materiału 

zasobu 

Kod 

materiału 

zasobu 

Nazwa dokumentu Identyfikator materiału 

zasobu 

 

1 operat techniczny  

16.1/16.2 

16.1/16.2 

16.1/16.2 

16.1/16.2 

 

szkice polowe (wskazane przez wykonawcę)  

szkice polowe (wszystkie) 

wykaz współrzędnych punktów granicznych 

protokół graniczny 

P.2469. 

P.2469. 

P.2469. 

P.2469. 

tak/nie 

tak/nie 

tak/nie 

tak/nie 

2 mapa ewidencyjna  10.1  kopia arkusza mapy EGiB w postaci drukowanej P.2469.2006.1_ tak/nie 

3 
mapa zasadnicza w 

skali 1:500 
13.3  arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej P.2469.2012.1_ tak/nie 

4 
mapa zasadnicza w 

skali 1:500 
13.2  mapa zasadnicza w postaci wektorowej P.2469.2012.1_ tak/nie 

5 
inny materiał 

zasobu 
5.2  wykaz współrz. i wys. pktów szczeg. snowy geod. PL.PZGiK.5638 tak/nie 

6 
inny materiał 

zasobu 
5.3 opis  topogr. szczeg. osnowy geodezyjnej PL.PZGiK.5638 tak/nie 

7 
inny materiał 

zasobu 
5.4 mapa lub szkic przegląd.szczeg. osnowy geod. PL.PZGiK.5638 tak/nie 

8 
inny materiał 

zasobu 
16.1/16.2 osnowa pomiarowa P.2469.2013.28_ tak/nie 

9 
inny materiał 

zasobu 
11.2 wypis z rejestru gruntów - tak/nie 

10 Zbiór danych EGiB 

 

9.1 

9.1 

9.2 

9.3 

zbiór danych bazy danych EGiB 

wg sumy powierzchni 

wg zakresu pracy geodezyjnej 

wg. ilości punktów granicznych 

wg ilości działek 

 

 

PL.PZGIK.39 

 

 

 

tak/nie 

tak/nie 

tak/nie 

11 
inny materiał 

zasobu 
11.12 wypis z kartoteki budynku - tak/nie 

12 
inny materiał 

zasobu 
16.1/16.2 studzienki kanalizacyjne P.2469.2004.1_ tak/nie 

 

Uwaga: 

1) Ze względu na szkody górnicze występujące na terenie miasta Katowice, błędy położenia punktów granicznych 

mogą nie spełniać wymagań dokładnościowych przewidzianych w przepisach prawa. Wykonawca prac 

geodezyjnych każdorazowo zobowiązany jest do przeprowadzenia dokładnej analizy materiałów pozyskanych z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wskazującej na ich przydatność dla konkretnego 

opracowania (mając na względzie ich dokładność, aktualność i kompletność). 

2) Na podstawie §71 ust.2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego  uzgadnia się, że współrzędne punktów będące wynikiem dokonanych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych zostaną przekazane przez Wykonawcę pracy w postaci plików tekstowych w formacie .txt, 

zgodnie ze strukturą wskazaną w pkt 6-8 Charakterystyki technicznej materiałów znajdujących się w RPZGiK w 

UM Katowice. 

 

 

 

.…………………………………………               ……………….……………… 

    (podpis organu lub upoważnionej osoby)                           (podpis Wykonawcy prac) 


