
Aktualna organizacja pracy  

w Łódzkim Ośrodku Geodezji 



1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi  

na Łódzki Ośrodek Geodezji.  

RADA MIEJSKA w Łodzi podjęła w dniu 31 sierpnia 2011r. uchwałę  

Nr XIX/350/2011  

o rozszerzeniu działalności ośrodka, przejęciu części zadań z UMŁ 

oraz o zmianie nazwy 

 

 

Nowe zadania w ŁOG: 

 

 Podziały nieruchomości  

 Numerację porządkowej nieruchomości i nadawanie nazw ulic 

 Gleboznawczą klasyfikację gruntów  

 Rozgraniczenia nieruchomości 

 Monitoring rynku nieruchomości 

 





• W 2011r. zakończono w mieście Łodzi 

modernizację ewidencji gruntów, 

zakładanie ewidencji budynków i lokali 

oraz tworzenie mapy numerycznej. 

• Wdrożenie ostatnich 10 obrębów mapy 

numerycznej nastąpiło w lutym 2012r. 



Historia tworzenia numerycznych  

baz danych miasta 



Kilka danych statystycznych 



Miasto Łódź jest miastem na prawach powiatu. 

 

W granicach administracyjnych miasta Łodzi znajduje 

się 215 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 

29 328 hektarów. 

 

Teren jest mało zróżnicowany pod względem 

wysokościowym (od 175 m npm do 240 m npm),  

o zwartej zabudowie w terenach śródmiejskich i 

dużym zróżnicowaniu zurbanizowania na pozostałym 

obszarze. 

 

 W granicach miasta Łodzi na południowym-zachodzie 

położone jest lotnisko a na północy Las Miejski. 



Łódź w liczbach. 

Stan na dzień 05.10.2012r 

Dzielnica         Bałuty         Górna      Polesie Śródmieście      Widzew            Razem: 

Powierzchnia (ha) 7851,8144 7179,7556 4537,9141 713,2681 9044,9017      29327,6539 

Liczba działek 39 983 37 867 23 464 5 575 29 828 136 717 

Liczba budynków 28 582 31 428 17 948 7 773 23 847 109 578 

Liczba lokali 53 008 46 380 35 171 26 422 29 912 190 893 



Ilość prac geodezyjnych 

obsługiwanych w ŁOG 

Prace zgłoszone: 
1)2005r. - 6798 

2)2006r. - 7052 

3)2007r. - 7682 

4)2008r. - 7799 

5)2009r. - 7299 

6)2010r. - 7646 

7)2011r. - 9177 

8)2012r. – 6838 do 05.10.2012r. 



Ilość prac geodezyjnych 

obsługiwanych w ŁOG 

Prace złożone do kontroli: 
 

1. 2007r. - 6897 

2. 2008r. - 7101 

3. 2009r. - 6939 

4. 2010r. - 7097 

5. 2011r. - 8214 

6. 2012r. – 6124  do 05.10.2012r. 

 



Łódzki Ośrodek Geodezji współpracuje z: 
 

• około 350 jednostek wykonawstwa 

geodezyjnego,  

• około 300 projektantów, 

• około 100 rzeczoznawców (30 obsługujemy 

elektronicznie). 

 

   Łódzki Ośrodek Geodezji świadczy również 

usługi w zakresie skanowania i plotowania 

dokumentów. 



Obsługa geodety w Łódzkim 

Ośrodku Geodezji 

• 1) Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych 

- zgłaszanie prac 

- odbiór materiałów dla zamawiającego 

• 2)Dział Aktualizacji i Kontroli Technicznej 

- kontrola techniczna prac 

- aktualizacja mapy 

- wyplot mapy 

• 3)Archiwum 

- korzystanie z zasobu 



Zgłaszanie prac geodezyjnych 

• Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU 
REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA   z dnia 16 lipca 2001 r. 

   „w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 

ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnianie tych baz.” 

 

 

      Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do zgłoszenia pracy 
we właściwym miejscowo i rzeczowo ośrodku przed przewidywanym 
terminem rozpoczęcia tych prac, a w szczególnych przypadkach po 
ich rozpoczęciu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia ich podjęcia  .  



Zgłaszanie prac geodezyjnych 
 

• Zgodnie z tym rozporządzeniem Ośrodek, najpóźniej w dniu 

następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie 

zgłoszenia, a najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia 

otrzymania zgłoszenia, przygotowuje materiały jakie powinny być 

wykorzystane przy wykonaniu pracy, informuje o innych 

opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy 

oraz udostępnia posiadane materiały.   



Zgłaszanie prac geodezyjnych 

     W Łódzkim Ośrodku Geodezji przyjmowanie zgłoszeń, 

potwierdzanie ich przyjęcia a także udostępnianie posiadanych 

materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną, odbywa się w 

Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych. 

     

     Oprócz materiałów w formie analogowej, Wykonawca może 

otrzymać również część materiałów w formie numerycznej np.: 

 

1) Mapa wywiadu 

2) Mapa ewidencyjna 

3) Zarys pomiarowy granic 

4) Wykazy współrzędnych 

5) Skany szkiców archiwalnych 



Zgłaszanie prac geodezyjnych 

PRZYPOMINAMY! 
 
1.O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia 
prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania 
wykonawca zawiadamia ośrodek, który przyjął 
zgłoszenie. 
 

2. Dokumentacja sporządzona przed przerwaniem lub 
zaniechaniem prac podlega przekazaniu do ośrodka, 
po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które z 
wykonanych materiałów będą podlegać przekazaniu  
do zasobu. 



Kontrola techniczna 

• Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację  

do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach 

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie.  

 

• Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli.  

 

• Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia 

dokumentacji do kontroli.  



Kontrola techniczna 

• W Zespole Kontroli Technicznej w Łódzkim Ośrodku 

Geodezji pracuje obecnie 5 osób. Kontrola prac 

przeprowadzana jest w czasie od 1 do 10 dni w 

zależności od ilości prac złożonych do kontroli. W 

2012 roku 95% prac przeszło etap kontroli w czasie 

przewidzianym przepisami, tzn. 6 dni. 



Kontrola techniczna 

• W Łódzkim Ośrodku Geodezji przyjęcie 

do kontroli, kontrola techniczna, 

aktualizacja bazy numerycznej mapy 

zasadniczej oraz opracowanie mapy 

powykonawczej lub mapy do celów 

projektowych odbywa się w Dziale 

Aktualizacji i Kontroli Technicznej. 



Kontrola techniczna 

• Od momentu złożenia pracy geodezyjnej do kontroli 

każdy jej „krok” w ośrodku rejestrowany jest w 

systemie Geo-Info 6 Ośrodek. 

• Wszystkie etapy obsługi pracy rejestrowane są w 

tym systemie wraz z datami ich wykonania oraz 

danymi operatora, który je wykonał. 

• Pozwala to na dokładne określenie czasu obsługi 

pracy geodezyjnej w ośrodku. 

 



Aktualizacja mapy 

• Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi 
zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie 
dokumentacji do zasobu następuje po 
aktualizacji treści tej mapy, dokonanej 
przez: 

• 1) wykonawcę - w przypadku mapy 
zasadniczej prowadzonej w formie 
analogowej, 

• 2) ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej 
prowadzonej w formie cyfrowej. 



Aktualizacja mapy 

• W Łódzkim Ośrodku Geodezji aktualnie 
mapa zasadnicza prowadzona jest 
wyłącznie w formie cyfrowej. 

• Prace związane z aktualizacją bazy 
numerycznej mapy zasadniczej miasta 
Łodzi wykonuje 9 operatorów. 

• Prace te trwają od 2 dni do 3 tygodni  
w zależności od natężenia ilości prac. 



Wyplot mapy 

• Po zakończeniu aktualizacji mapy 
pracownicy Zespołu Aktualizacji Baz Danych 
przygotowują mapę dla geodety, zgodnie z 
zakresem zaznaczonym na mapie wywiadu. 

• Mapa ta po opracowaniu ( ramka, szkic 
orientacyjny, siatka krzyży) zostaje 
wyplotowana i przekazana:  

1)geodecie do akceptacji w przypadku map do 
celów projektowych 

2)osobie kontrolującej do sprawdzenia w 
przypadku map powykonawczych 



Wyplot mapy 

• Akceptacja treści mapy do celów projektowych 
może być przeprowadzana również poza siedzibą 
ośrodka i może trwać tak długo jak uzna to za 
konieczne geodeta. 

• Wszystkie uwagi do treści mapy geodeta zaznacza 
na wyplocie próbnym. 

• Ilość egzemplarzy mapy, rodzaj materiału na jakim 
ma być wyplotowana oraz styl wyplotu (monochrom, 
kolor), określa geodeta w zamówieniu będącym 
częścią druku KERG. 

• Geodeta może zamówić również elektroniczną 
wersję mapy. Mapy takie przed przekazaniem 
geodecie są zabezpieczone podpisem 
elektronicznym. 



Przyjęcie do zasobu 

• Pozytywny wynik kontroli stanowi 

podstawę włączenia dokumentacji do 

zasobu oraz opatrzenia materiałów 

przeznaczonych dla zamawiającego 

klauzulami określonymi w odrębnych 

przepisach. 



Przyjęcie do zasobu 

• Materiały przeznaczone dla 

zamawiającego, po opatrzeniu 

klauzulami określonymi w odrębnych 

przepisach, ośrodek zwraca wykonawcy 

nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od zakończenia czynności kontroli.  



Zgłoszenie pracy geodezyjnej – droga „papierowa” 



Zgłoszenie pracy geodezyjnej – droga elektroniczna 



Podziały nieruchomości 

Etapy postępowania: 

 

 Wniosek o podział nieruchomości  

 Opinia Wydziału Architektury i Urbanistyki (w formie 

postanowienia) 

 Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości  

 Decyzja o podziale 

 







    W roku 2012 wszczęto 312 postępowań w sprawie 

podziału nieruchomości.  

 

Do 30 września 2012 r. wydano 212 decyzji o podziale 

nieruchomości. 

 



Numeracja porządkowa nieruchomości  

i nadawanie nazw ulic 

 

 
Art. 47a ust. 5  Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne –  

„Wójt ( burmistrz, prezydent miasta)  
ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5a,  

z urzędu lub na wniosek zainteresowanych 
i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub 

inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, 
które tymi nieruchomościami władają”. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  

z dnia 9 stycznia 2012 r. 
 

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 
 

Rozporządzenie określa 

 

 szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zwanej dalej „ewidencją”;  

 organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych 

ewidencji;  

 wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku.  



Art. 47a ust. 4 pkt 5 ppkt a) 
 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne –  

Numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych 

budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania 

ludzi, w tym w szczególności budynków biurowych, 

ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury 

fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej 

oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, 

wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych  





 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 

 z dnia 9 listopada 2011r. 
w sprawie standardów technicznych  

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik 

 

7 ust. 3 – „Informacje dotyczące nazw miejscowości i obiektów 

fizjograficznych  oraz dane adresowe zawarte w dokumentacji 
sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych musza być zgodne z danymi zawartymi w:  

 
1) państwowym rejestrze nazw geograficznych; 

 
2) ewidencji miejscowości, ulic i adresów „ 

 
 
 







    W roku 2012 wydano 334 zawiadomienia o ustaleniu 

numerów adresowych. 



Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 

26 - postępowań prowadzonych na wniosek w 2012r. 

 

183 – postępowania prowadzone z urzędu w 2012r. 

 

    Do 30 września 2012 roku wydano 166 decyzji o zmianie 

klasyfikacji gruntów lub sposobu użytkowania. 

    Zmiany z urzędu realizowane są przy udziale środków budżetu 

państwa – dotacja na zadanie p.n. „Prace geodezyjno-

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 



Przeglądarka do oglądania skanów 

dokumentów z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 











 
PROJEKTY REALIZOWANE W  ŁOG: 

 

 

1. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej 

2. Dostawa elektronicznego repozytorium zawierającego 

archiwizowane dokumenty stanowiące część PZGiK. 

3. Opracowanie i wdrożenie Lokalowej Informacji Zarządczej 

(LIZ) jako elementu zasobu Lokalowego dla Miasta Łódź. 

4. Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości 

niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem 

niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN 

Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN 

Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych. 

5. Wdrożenie systemu informatycznego realizującego usługi 

Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (ŁCKZM). 

 

 



1. Modernizacja szczegółowej  

osnowy poziomej  

i wysokościowej  

 
projekt realizowany przez ŁOG 

 



Przedmiotem zamówienia jest: 

 

• inwentaryzacja podstawowej i szczegółowej osnowy 

poziomej I, II, III klasy (łącznie około 7500 punktów) i 

osnowy wysokościowej I, II, III, IV klasy (łącznie około 

2800  punktów) - wykonano; 

 

• modernizacja szczegółowej osnowy poziomej  

i wysokościowej – w trakcie; 

 

• utworzenie bazy danych osnów w systemie Geo-Info V 

Mapa  wraz z podłączeniem opisów topograficznych i 

dokumentacją fotograficzną do systemu numerycznej 

mapy zasadniczej miasta  Łodzi  - w trakcie; 

 

 



•baza danych osnów będzie częścią składową  portalu 

GIS, który umożliwi obsługę jednostek wykonawstwa 

geodezyjnego poprzez Internet. 

 

• wprowadzenie dla miasta Łodzi państwowego 

systemu odniesień przestrzennych dla danych 

wysokościowych Kronsztadt 86, przekonwertowanie 

bazy danych numerycznej mapy zasadniczej, która jest 

prowadzona w systemie Geo-Info V Mapa, obejmujące 

również ponowną interpolację warstwic wraz z ich 

generalizacją.  



Założyliśmy następujące ilości wyjściowe punktów osnowy 

poziomej i wysokościowej: 

 

• Orientacyjna ilość punktów osnowy poziomej III klasy na 

obszarze opracowania: około 6800, z czego pozostało 

około 3700 prawdopodobnie w dobrym stanie 

technicznym, ale rozłożonych nierównomiernie na 

obszarze opracowania; 

 

• Orientacyjna ilość punktów osnowy wysokościowej III i IV 

klasy na obszarze opracowania: około 2230 III klasy i 

około 220 IV klasy, z czego pozostało prawdopodobnie w 

dobrym stanie technicznym odpowiednio około 1450 i 146 

ale rozłożonych nierównomiernie na obszarze 

opracowania. 

 
 



 

Inwentaryzacja punktów osnowy poziomej I, II i 

III klasy, oraz punktów osnowy wysokościowej I, 

II, III i IV klasy: 

1. Inwentaryzację przeprowadzono na podstawie wywiadu 

terenowego, sprawdzając punkty  pod kątem ich stanu 

technicznego i przydatności do wykorzystania w nowej osnowie, 

oraz możliwości ich odtworzenia w przypadku zniszczenia znaku;  

2. Zaktualizowano opisy topograficzne; 

3. Sporządzono cyfrową dokumentację fotograficzną; 

4. Wykonano pomiar kontrolny osnowy poziomej III klasy przy pomocy 

technologii satelitarnej, którego wyniki zestawiono ze 

współrzędnymi punktów katalogowych osnowy w PUWG 2000/6.  

5. Sporządzono protokoły inwentaryzacji. 

6. Sporządzono szkic inwentaryzacji punktów osnowy poziomej, 

zawierający dane o punktach istniejących, zniszczonych, 

niedostępnych i nieodnalezionych oraz o braku wizury między 

punktami. 



 

Analiza projektu modernizacji osnowy poziomej 

Miasta Łodzi 

Na podstawie wykazu współrzędnych przybliżonych wszystkich 

punktów modernizowanej sieci, planu pomiarów kątowych, planu 

pomiarów długości, wykazu punktów objętych pomiarami GPS 

przeprowadzono wstępną analizę dokładności sieci poziomej. 



Wyniki analizy projektu 

W wyniku analizy topologicznej danych stwierdzono, że modernizowana sieć zawiera 

608 punktów projektowanych do pomiarów GPS, przy czym 268 punktów występuje w 

sieci zintegrowanej z pomiarami klasycznymi, pozostałe 340 punktów jest 

przewidzianych samodzielnego wyznaczenia techniką GPS, 67 punktów I+II klasy jako 

punktów nawiązania sieci zintegrowanej (GPS + pomiary klasyczne) 

936 punktów adaptowanych III klasy oraz punktów kierunkowych II klasy 

911 punktów nowych (projektowanych), wyznaczanych techniką klasyczną 

81 punktów projektowanych lecz nie ujętych w planach pomiarów 

Liczba obserwacji kątowych: 2304 

Liczba długości klasycznych: 1726 

Liczba projektowanych punktów: 1179 

Pozostałe punkty projektowane sieci będą wyznaczone z dostateczną kontrolą w sensie 

liczby niezależnych elementów wyznaczających. Należy jednak uwzględnić to, że w 

sieci występuje znaczna liczba (936) punktów adaptowanych, więc od poprawności 

współrzędnych tych punktów będzie zależeć istotnie poprawność całej modernizacji. 

Punkty te zostały odrębnie sprawdzone. 



Prognozowana dokładność projektowanej sieci 

Projektowana sieć wypełnia wymagania dokładnościowe osnowy III 

klasy, Przeciętny błąd położenia punktu wynosi 0.03m 

Indywidualne prognozy dokładnościowe dla wszystkich punktów sieci 

oraz elementy niezawodności: 

NR      Współrzędne przybliżone     Prognoza q    Metoda 

              Mp 

  

30001   5742345.680 6591437.580   0.034   5   Klasyczna 

30002   5742366.430 6591271.250   0.035   5   Klasyczna 

30003   5742339.310 6591104.910   0.038   5   Klasyczna 

30004   5742122.800 6591185.580   0.031   6   GPS + Klasyczna 

30005   5741897.250 6591256.930   0.035   1   GPS + Klasyczna 

30006   5742140.870 6591512.730   0.028   5   Klasyczna 



 

Analiza projektu modernizacji osnowy wysokościowej 

Miasta Łodzi 

Na podstawie wykazu reperów nawiązania osnowy wysokościowej 

I+II klasy (w liczbie 164) przyjętych do analizy jako bezbłędne oraz 

planów obserwacji (ciągi niwelacyjne) w liczbie 2175 , dla których 

założono standardowy błąd średni pomiaru 3mm/km., 

przeprowadzono analizę dokładności sieci wysokościowej.  



Wyniki analizy projektu 
Stwierdzono dwa wyjątkowe miejsca w strukturze sieci, wymagające ewentualnej korekty, 

projektowana sieć wypełnia generalnie wymagania dokładnościowe szczegółowej osnowy 

wysokościowej. 

  

Prognozowany przeciętny błąd średni wysokości punktu wynosi 1.7 mm , zaś maksymalny 

3.8 mm. 

 

Szczegółową analizę przedstawia załączony raport : 

 

Kontrolny wykaz błędów średnich obserwacji 

Nr(i)             Nr(j)           m(DH) 

11240804   1667            0.00227 

1667           11240803    0.00233 

1667           11240808    0.00268 

5513           11240808    0.00337 

5513           104              0.00309 

104             5757            0.00350 

5757           4643            0.00371 

4643           11240808    0.00310 

4625           4045            0.00277 



 

Opracowanie projektów modernizacji szczegółowej 

osnowy poziomej i wysokościowej  

Projekt modernizacji został opracowany na podstawie zaakceptowanej przez 

Zleceniodawcę koncepcji renowacji osnowy poziomej m. Łodzi. Zakłada on 

dogęszczenie istniejącej na obiekcie szczegółowej osnowy poziomej III klasy nowymi 

punktami, przy założeniach: 

1. włączenie do sieci maksymalnej ilości znaków znajdujących się w stanie dobrym; 

2. założenie nowych znaków osnowy w tych miejscach, gdzie znaczne ilości znaków 

zostały zniszczone a ich odtworzenie jest niemożliwe;  

3. odtworzeniem znaków zniszczonych podczas prac budowlanych, gdy ich 

usytuowanie jest poza utwardzonymi jezdniami i odnaleziono poboczniki lub 

podcentr w postaci płytki betonowej;  

4. podniesienie znaków naziemnych znajdujących się 30 cm  i więcej, poniżej 

poziomu gruntu ( dotyczy ok. 175 punktów ); 

5. oczyszczenie wizur między istniejącymi punktami (dotyczy odcinków ciągów o 

łącznej długości ok.75 km);  



6. dogęszczenie sieci z uwzględnieniem stopnia istniejącego i przewidywanego 

zagospodarowania terenu (dla miasta Łodzi brak planu zagospodarowania 

przestrzennego);  

7. zaprojektowanie osnowy poziomej w postaci jednolitej, wielowęzłowej sieci, 

przewidzianej do fragmentarycznego jednoczesnego wyrównania nowych 

punktów, dowiązanych do najbliższych istniejących punktów I II i III klasy oraz 

do punktów wyznaczonych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy 

GNSS;   

8. dla punktów istniejących i odtworzonych po ich pomiarze kontrolnym 

nie dokonywać ponownego wyrównania a przyjąć istniejące współrzędne 

katalogowe w układzie 2000/6. 



Zaprojektowana zmodernizowana sieć szczegółowej osnowy poziomej III klasy składać 

się będzie ogółem z 4406 punktów : 

2139 istniejących znaków w stanie dobrym,  

1600 stanowić będą znaki nowoosadzone,  

398 znaków zostanie odtworzonych  

na 269 przewidziano wymianę uszkodzonej stabilizacji.  

 

Stopień zagęszczenia zmodernizowanej osnowy poziomej wraz z punktami I i II 

klasy: jeden punkt na powierzchnię 6 ha. 

  

Zaprojektowano 1600 nowych punktów, dla których przewidziano nową stabilizację. 

Metodą satelitarną zaprojektowano pomiar dla 689 punktów dla pozostałych 911 

punktów przewidziano klasyczny pomiar kątowo-liniowy.  

Numeracja ciągów nowych: od 1 do 469 oraz od 501 do 1291. 

Do nawiązań satelitarnych, pomiarów kątowo liniowych  ciągów poligonowych oraz 

ich bocznych nawiązań posłuży 163 punktów I i II klasy oraz ich punkty kierunkowe, 

1264 punkty osnowy III klasy.  



Zaprojektowana sieć osnowy wysokościowej składać się będzie ogółem z 1882 znaków 

wysokościowych : 

1457 istniejących znaków w stanie dobrym,  

157 istniejące znaki bez możliwości wykonania pomiarów łatami 3 metrowymi nieskładanymi, 

268 stanowić będą znaki nowoosadzone,    

Stopień zagęszczenia zmodernizowanej osnowy wysokościowej wraz z punktami 2 klasy: 

jeden punkt wysokościowy na powierzchnię 16 ha. 

Łączna ilość znaków osnowy wysokościowej 1882 w tym : 

194 znaków I i II klasy – (obecnie 2 klasa), 

1204 znaków III klasy – (obecnie 3 klasy), 

59 znaków odnalezionych z dawnych osnów, 

268 znaków nowoosadzonych, 

157 znaków III klasy (bez możliwości wykonania pomiaru łatami 3  metrowymi 

nieskładanymi, wysokości punktów obliczone na podstawie materiałów archiwalnych)- 

(obecnie osnowa pomiarowa), 

Ilość linii wyznaczających znaki osnowy 3 klasy 1217, 

Łącznia długość linii wyznaczających znaki osnowy 3 klasy 953,5 km,  

Średnia długość linii wyznaczających znaki osnowy 3 klasy wynosi 0,78 km, 

Ilość odcinków wyznaczających znaki osnowy 3 klasy wynosi 2176, 

Średnia długość odcinka wyznaczającego znaki osnowy 3 kl. wynosi 0,44 km. 



Lokalizacja projektowanych punktów została uzgodniona z właścicielami nieruchomości 

i udokumentowana wpisami w protokołach „Zgody” na lokalizację ściennych znaków 

osnowy wysokościowej, gdzie znajdują się również „adresy” projektowanych znaków.  



Utworzenie bazy danych 

Baza danych podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej  

i wysokościowej zaimportowana zostanie do bazy danych mapy 

numerycznej w systemie Geo-Info V Mapa, wraz z podłączonymi opisami 

topograficznymi i dokumentacją fotograficzną.  

Zostanie opracowany i dostarczony Zamawiającemu algorytm  

do transformacji warstw wysokościowych, który będzie dostosowany  

do charakterystyki danego terenu na obszarze miasta. 

Przed opracowaniem algorytmu wykonana zostanie analiza wysokości 

urządzeń podziemnych, tak aby zostały zachowane właściwe  i rzeczywiste 

przewyższenia. 

Zostanie wykonana interpolacja warstwic wraz z ich generalizacją dla całego 

terenu miasta Łodzi. 

Zostanie wykonane przeliczenie wysokości wszystkich obiektów w bazie 

danych, które takie atrybuty posiadają. 

 



Wyrównanie osnowy poziomej: 

Przewiduje się wyrównanie i opracowanie numeryczne nowoprojektowanych 

punktów jako sieci zintegrowanej, w układzie 2000 łączącej obserwacje 

klasyczne i satelitarne stosując następujące etapy opracowania: 

W przypadku nawiązania sieci punktów do punktów klasy I i II w procesie 

wyrównania będą one traktowane jako bezbłędne. Punkty klasy III przyjmą w 

wyrównaniu błędność współrzędnych zależną od błędności ich pierwotnego 

wyznaczenia (mx = my = 0.03 – 0.05 m). 

Wyrównanie wykonanych obserwacji wyznaczających punkty osnowy 

szczegółowej III klasy zostanie wykonane w układzie współrzędnych płaskich 

2000 Lo=18 metodą ścisłą  z realizacją warunku najmniejszych kwadratów. 

        

 Przeprowadzone będzie jednoczesne wyrównanie wszystkich obserwacji w 

jednym procesie obliczeniowym, co pozwoli na uzyskanie bardziej 

miarodajnej oceny dokładności wyznaczenia położenia punktów i 

wykonanych obserwacji.  

        



Wyrównanie osnowy wysokościowej: 

Przed wyrównaniem sieci należy wykonać obliczenia, na które 

składa się sprawdzenie obliczeń polowych, obliczenie 

przewyższeń odcinków i linii, wprowadzenie poprawek. 

Szczegółową osnowę wysokościową należy wyrównać metodą 

najmniejszych kwadratów. Wagi wyników pomiaru 

poszczególnych linii powinny być odwrotnie proporcjonalne do 

kwadratu błędu średniego ich pomiaru lub przy podobnych 

wartościach błędu średniego 1 km linii - odwrotnie 

proporcjonalne do ich długości. Ostateczne wysokości punktów 

należy określić z precyzją zapisu 1 mm.        



Upoważnienie wmurowania punktów osnów 



Protokół z inwentaryzacji punktu osnowy poziomej 



Opis topograficzny punktu nowego osnowa 

pozioma 

Dla wszystkich punktów należy wykonano nowe opisy topograficzne i po osadzeniu znaku 

przekazano pod ochronę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r.) 



Projekt modernizacji sieci poziomej 

Projekt techniczny sporządzony na mapach topograficznych 1:10000 przeskalowanych do skali 1:20000 przedstawia 

lokalizację nowych punktów, przebieg i nawiązania ciągów poligonowych oraz punkty wyznaczane techniką satelitarną. 



Szkic lokalizacji znaku osnowy poziomej 



Projekt modernizacji sieci poziomej 



Projekt modernizacji sieci wysokościowej 



 

Dostawa elektronicznego repozytorium 

zawierającego zarchiwizowane dokumenty 

stanowiące część PZGiK zgromadzonego  

w Łódzkim Ośrodku Geodezji 

 
kolejny projekt realizowany przez ŁOG 

2. E-archiwizacja 



REPOZYTORIUM – zbiór dokumentów cyfrowych opisanych 

metadanymi  

 

PRZETWORZENIE – czynności polegające na: 

•doprowadzeniu do postaci cyfrowej dokumentu analogowego, 

•ewentualnej zmianie formatu dokumentu cyfrowego, 

•opisaniu dokumentu cyfrowego metadanymi, 

•umieszczeniu dokumentu cyfrowego opisanego metadanymi w 

repozytorium. 

 

METADANE – zbiór atrybutów jednoznacznie opisujących dokument 

znajdujący się w repozytorium, utworzony według wymagań 

Zamawiającego 

 



Efekty projektu: 

• Optymalizacja dostępu użytkowników do zasobu poprzez: 

    skrócenie czasu pozyskania informacji z zasobu, 

    uzyskanie pełniejszej i dokładniejszej informacji z zasobu, 

• Poprawę warunków pracy; 

• Integracja zarchiwizowanej dokumentacji z aplikacjami 

merytorycznymi; 

• Zabezpieczenie informacji ze zbiorów analogowych przed ich utratą 

lub zniszczeniem. 

 

 

Czas trwania projektu: lata 2010-2014 

 



Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1. Dostarczenie i zainstalowanie repozytorium wraz z aplikacją do jego obsługi. 

 

2. Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów pzgik. Szacowana całkowita liczba 

stron: 11 mln w formatach od A6-A0. 

 

3. Jakość wykonanych kopii powinna zapewniać pełną czytelność wydruków zeskanowanych 

dokumentów. 

 

4. Opisanie dokumentów metadanymi. 

 

5. Umieszczenie dokumentów w repozytorium.  

 
Zasób, bardzo ważny, 

do przetworzenia w I 

etapie

1

Zasób może być 

przetworzony w 

kolejnych etapach

2

Zasób może być 

przetworzony w 

ostatnich etapach

3

STOPIEŃ WAŻNOŚCI:

ILOŚĆ FORMATÓW 

A4 

ok.4 003 600, 

60% całego 

zasobu  

(2,5 km akt) 

A3 
25% całego 

zasobu 

A2 
10% całego 

zasobu 

A1 
5% całego 

zasobu 



Uzyskanie dokumentów cyfrowych z dokumentów w postaci 

analogowej odbywa się poprzez skanowanie lub wykorzystanie innej 

techniki reprodukcyjnej zapewniającej rezultat porównywalny do 

skanowania. Zarchiwizowane dokumenty są zapisywane w bazie 

danych (repozytorium). Każdy dokument opisany jest zestawem 

metadanych, które są zgodne  z obowiązującymi aktami prawnymi i 

uwzględniają specyfikę pzgik. 

Przetworzenie dokumentów o dużych formatach, zniszczonych 

odbywa się w odpowiednich foliowych kopertach specjalnie do tego 

przeznaczonych, w skanerach płaskich. 













LP RODZAJ ZASOBU 

SZACUNKOWA ILOŚĆ 

SZTUK 

TOMÓW 

SZACUNKOW

A ILOŚĆ 

kart/map 

FORMAT 
KONSTRUKCJA NR. 

EWIDENCYJNEGO 

STOPIEŃ 

WAŻNOŚCI 

* Legenda na dole 

str 

METADANE UWAGI 
Przyrost zasobu  

sztuk / rok 

1 
Operaty prawne i podziałowe 

oraz wyrysy 

28210 

 
2708160 A5-A1 

Nr dzielnicy/ 

Nr kolejny 
1 

dzielnica(B Ł. Bałuty itp); 

obręb (5); 

nr operatu; 

nr działki; 

adres; 

1. A4 - ok. 90%  

2. W operatach znajdują się załączniki 

- najczęściej w formacie A2. 

3. Ok. 20% str.w operacie jest 

obustronnie zapisanych. 

4. W niektórych operatach znajdują się 

zawiadomienia w formacie A5- 

czasem to 10-15% ilości str. w jednym 

operacie. 

5. Część dokumentów posiada wersję 

cyfrową. 

6. Szacunkowa ilość stron w operacie 

- 80. 

 

 

1000 

2 
Operaty ewidencyjne z lat  

70-tych 
640 

1728000 

 
A5-A1 

Nr dzielnicy/ 

Nr kolejny/ 

Rok 

2 

dzielnica-obręb (B-2) 

nr operatu 

nr części 

nr tomu 

rozdział (wykaz współrzędnych, 

obliczenia współrzędnych itp.) 

 

1. A4 - ok. 90% 

2. Bardzo sporadycznie pojawiają się 

obustronnie zapisane karty. 

3. W operatach znajdują się załączniki 

graficzne w postaci map A2. 

 

 

brak 



Stan prac na dzień koniec 2012 r. 

Wykonano: 

1. Plany hipoteczne 

2. Matryce map prawnych 

3. Mapy przeglądowe planów hipotecznych; 

4. Operaty rozgraniczeń; 

5. Operaty uwłaszczeń; 

6. Materiały pomiarowe w formie bloków 

7. Operaty prawne i podziałowe-część 

8. Pierworysy i matryce mapy zasadniczej 

(przekazano do Archiwum Państwowego) 

 

 



Siedziba  

Łódzkiego Ośrodka Geodezji 



Siedziba ŁOG 

przed remontem (ul. Traugutta 21/23) 



Harmonogram prac 2011-2012 

• Styczeń 2011 rozpoczęcie robót budowlanych 

• I-II kwartał 2011 główne roboty rozbiórkowe 

• I kwartał 2011 – II kwartał 2012  wymiana elewacji 

• III kwartał 2011 – II kwartał 2012 główne prace 

instalacyjne wewnętrzne 

• II - III kwartał 2012 zagospodarowanie terenu 

• Lipiec 2012 zakończenie robót budowlanych 

• Sierpień 2012 odbiór prac 

• Wrzesień 2012 przeprowadzka 



Grudzień 2010 



Styczeń 2011 



Marzec 2011 



Maj 2011 



Lipiec 2011 



Sierpień 2011 



Listopad 2011 



Luty 2012 



Czerwiec 2012 



Lipiec 2012 



Efekty inwestycji 

• inwestycja jako element ładu przestrzennego  

 właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

• efekt środowiskowy poprzez termomodernizację budynku 

• stworzenie przyjaznego miejsca dla obsługi klienta 

MODGiK  

 ludności, urzędów, instytucji  i podmiotów gospodarczych 

• utworzenie nowoczesnej powierzchni administracyjno-

biurowej 

• zapewnienie  bezpiecznego miejsca pracy i obsługi 

klienta 

• prawidłowe zarządzanie obiektem 

• racjonalna obsługa logistyczna obiektu 

 

 

 





Dziękujemy za uwagę  


