
Organizacja pracy  

w Łódzkim Ośrodku Geodezji 

przed i po….. 





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 31.08.2014r. 

Dzielnica         Bałuty         Górna      Polesie Śródmieście      Widzew            Razem: 

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

Liczba działek 40 603 38 701 24 087 5 653 30 759 139 803 

Liczba budynków 28 625 31 412 17 932 7 479 23 868 109 316 

Liczba lokali 54 701 47 791 37 343 27 654 31 821 199 310 



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. – 9080 

9)  2013r. – 10479 

10) 2014r. – 6081 do 30.08.2014r. 

 



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. – 8714 

7. 2013r. – 8337 

8. 2014r. do 31 sierpnia- 5537 

 



Łódzki Ośrodek Geodezji współpracuje z: 
 

 

 

• około 300 jednostek wykonawstwa 

geodezyjnego 

• około 300 projektantów 

• około 150 rzeczoznawców majątkowych 

 



Przed wejściem w życie 

znowelizowanego prawa 

geodezyjnego ŁOG obsługiwał 

interesantów drogą 

elektroniczną poprzez 

PORTAL GIS 



UMOWĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z 

ŁOG PORZEZ PORTAL GIS 

PODPISAŁO: 

 
• 102 jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego 

• 106 rzeczoznawców 



PORTAL GIS 
Aplikacja powstała w celu umożliwienia załatwienia drogą elektroniczną podstawowych spraw 

związanych z obsługą interesantów, rzeczoznawców majątkowych, projektantów i geodetów, 

w tym umożliwienie otrzymania podstawowych dokumentów, takich jak wypisy, wyrysy  

z ewidencji gruntów czy kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej. 



Portal GIS (do 12 lipca 2014r.)powiązany  

był z aplikacjami:  

• EGBiL w zakresie weryfikacji danych o podmiocie,  

• Geo-Info 6 Ośrodek – rejestracja pracy geodezyjnej wraz  

z nadaniem numeru KERG, rejestracja wniosku o uzgodnienie projektu 

ZUDP, przygotowanie danych do wykonania pracy, naliczanie opłat, 

wystawianie faktur,  

• Geo-Info Delta – odbieranie, analizowanie, aktualizowanie  

i przekazywanie danych (pomiaru i roboczej bazy danych) do Łódzkiego 

Ośrodka Geodezji – aplikacja wspierająca geodetę/projektanta 

• InterSIT – wykorzystanie mapy do wskazania i wyszukania obiektów lub 

zakresu, 

• Elektroniczny Obieg Dokumentów (POD)  - rejestracja wniosków, 

publikacja wytycznych dla Geodety i przesłanie ich do portalu itd. 

• Wpłaty – rejestrowanie wpłat, operacje księgowe 

 



Powiązania Portalu GIS z aplikacjami 

merytorycznymi 

System 

WPŁATY 

Ewidencja Gruntów,  

Budynków i Lokali 
GeoInfo  

Ośrodek 

GeoInfo  

Mapa 

GeoInfo  

Delta  

 Portal GIS 

Podsystem 

Obiegu 

Dokumentów 



Aplikacja umożliwiała: 

 

• złożenie wniosku przez Internet, 

• naliczenie należnych opłat, za złożone wnioski (w tym celu 
wykorzystana jest aplikacja Geo-Info 6 Ośrodek – słownik 
cennika) 

• rejestrację wniosku w Podsystemie Obiegu Dokumentów  
i przesłanie do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za 
sprawę, 

• utworzenie odpowiednich do sprawy dokumentów wyjściowych 
wraz z załącznikami, 

• rejestrację dokumentów wyjściowych  
z załącznikami w Podsystemie Obiegu Dokumentów, 

• przesłanie dokumentów lub powiadomienie  
o możliwości odbioru.  



Rodzaje składanych wniosków  

1. Interesant:  

   

 

• wniosek o wypis z rejestru gruntów, 

• wniosek o wypis z rejestru budynków, 

• wniosek o wypis z rejestru lokali, 

• wniosek o wypis z kartoteki budynków, 

• wniosek o wypis z kartoteki lokali, 

• wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów, 

• wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej, 

• wniosek o kopię mapy ewidencyjnej. 

• wniosek o kopię mapy zasadniczej (mapa do celów 
lokalizacji) 







Rodzaje składanych wniosków  

2. Geodeta  (do 12 lipca 2014r)  

  
Zgłoszenie pracy geodezyjnej 

 
W ramach wprowadzonego zakresu  i wybranego ze zdefiniowanej 
listy asortymentu prac geodezyjnych geodeta: 
 

 otrzymywał na konto w Portalu GIS paczkę danych potrzebnych do 
wykonania roboty, 

 przeglądał zasięgi przecinających prac zakończonych i w toku, 

 wybierał potrzebne punkty osnowy poziomej i wysokościowej (również 
spoza zakresu) 

 pozyskiwał zmiany w bazie danych numerycznej mapy zasadniczej  

 on-line 

 przekazywał zmiany do Ośrodka, w tym dane do weryfikacji przed 
podziałem (zaprojektowane działki), i otrzymywał plik po weryfikacji 
wraz  z rozliczeniem użytków i konturów klasyfikacyjnych 

 



Widok konta geodety w Portalu GIS 



Zgłoszenie pracy – dane wniosku 



Zgłoszenie pracy – wybór asortymentu 



Zgłoszenie pracy – zaznaczenie zakresu oraz jego  

modyfikacja 



Zgłoszenie pracy – przecięcie z innymi pracami 

(rysunek) 



3. Rzeczoznawca majątkowy  
(obsługa przed 12 lipca 2014 r.) 

(106 umów podpisanych z rzeczoznawcami) 

 

Bezpośrednie logowanie z poziomu portalu 

do aplikacji Przeglądarka EGBiL  

przez zarejestrowanych w Łódzkim Ośrodku Geodezji 

rzeczoznawców majątkowych  

 

Aplikacja udostępniała: 

• informacje o działkach, 

• informacje o budynkach, 

• informacje o lokalach, 

• mapę ewidencyjną, 

• wykaz transakcji, 

• wykaz z zarejestrowanych wyciągów z operatu 
szacunkowego. 



Obsługa 

rzeczoznawcy – 

przejście z poziomu 

wybranego obiektu 

do mapy EGBiL  

i EPA 



Akceptowane formy płatności: 

• e-przelew 

• karta kredytowa 

• przelew tradycyjny 

• opłata w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji 

 Zasady weryfikacji wpłaconej należności: 

  

 • W momencie zaakceptowania wyliczonej należności przez 

Wnioskodawcę wygenerowany był numer identyfikacyjny 

wpłaty związany ze składanym wnioskiem, 

• Numer ten był umieszczony w tytule wpłaty 

• Po przelaniu należności, system, na podstawie wyciągów  

o ustalonym formacie weryfikował czy należność już jest na 

odpowiednim koncie. 

 

 

 



Tak pięknie było do 12 lipca 

2014r…  



Nowa organizacja po 12 lipca 2014r. 

  W celu dostosowania organizacji pracy 

związanej z obsługą Geodety do nowych 

przepisów utworzono Zespół do obsługi prac 

geodezyjnych ( 5 osób). 

  Zespół ma na celu pełną obsługę pracy 

geodezyjnej od zgłoszenia do wydania 

materiałów. 

  W okresie pierwszych 3 miesięcy zespół 

wspierają dodatkowe 2 osoby oddelegowane 

z innych działów. 

 



Zadania Zespołu: 

• Rejestracja zgłoszenia w systemie i nadanie 

identyfikatora zgłoszenia 

• Sprawdzenie poprawności zapisów w zgłoszeniu 

• Obliczenie należnej opłaty i sporządzenie DOO 

• Potwierdzenie uiszczenia opłaty przez Wykonawcę 

• Przygotowanie zamówionych materiałów 

• Przygotowanie licencji do wydawanych materiałów 

• Wydanie dokumentów Wykonawcy 

• Przyjęcie potwierdzenia odbioru materiałów 



Zespół przygotowuje materiały  

dla Geodety zgodnie z listą materiałów 

znajdującą się w zgłoszeniu oraz 

informacjami dodatkowymi 

umieszczonymi w Załączniku  

do Zgłoszenia Pracy Geodezyjnej  

w Łódzkim Ośrodku Geodezji 







Zgłoszenie prac geodezyjnych / kartograficznych 
 

(Papierowo, System PZGiK, e-PUAP) 

Wzór – zał. Nr 1, 2 do rozporządzenia w sprawie formularzy… (Dz.U. z 2014 r. poz. 924) 

Wpis do rejestru zgłoszeń 

Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów z zasobu niezbędnych 

lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (* 10 dni roboczych) 

Ustalenie wysokości należnej opłaty – Dokument Obliczenia Opłaty 
Wzór – zał. nr 9 do rozp. w sprawie udostępniania materiałów… 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 917) 

Wpis do „Rejestru zgłoszeń” 

Uiszczenie opłaty określonej w DOO 

Udostępnienie materiałów zasobu wraz z licencją 

 

Zgłoszenie uzupełniające (wzór zał. nr 1,2 do ww. rozp. w sprawie formularzy…) 

udostępnienie wykonawcy dodatkowych materiałów  w trakcie wykonywania prac 

 

Nowy DOO     Uiszczenie opłaty      Udostępnienie dodatkowych materiałów wraz z licencją 
 



Zawiadomienie organu o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych. 
(Zawiadomienie może dotyczyć wykonania pracy w całości lub części) 

 

Wzór  - zał. nr 3 do rozp. w sprawie formularzy… (Dz. U.  z 2014 r. poz. 924) 

 

Wpis do „Rejestru zgłoszeń” 

 

Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

 

Wzór protokołu – zał. nr 4 do rozp. w sprawie formularzy…(Dz. U.  z 2014 r. poz. 924) 

 

Wpis do „Rejestru zgłoszeń” 

 

 

Przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów 

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 

Wpis do ewidencji materiałów zasobu 



Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów  (fakultatywnie) 

 

Wzór - zał. nr 3 do rozp. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania…, 

 

 (Dz. U.  z 2014 r. poz 914) 

 

 

Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 

 
rozp. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania… 

 

 (Dz. U.  z 2014 r. poz 914) 

 

 

Uwierzytelnienie dokumentów (klauzule) 

 
rozp. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania  (Dz. U.  z 2014 r. poz 914) 

 

rozp. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik  (Dz. U.  z 2013 r. poz 1183) 

 

 

Uiszczenie opłaty określonej w DOO 



Kalkulator opłat 

Przed 12 lipca 2014r. utworzono własny 

program do naliczania opłat 

przewidzianych nowym cennikiem KalOp 

 

Kroki te podjęto profilaktycznie aby 

uniknąć zatrzymania pracy ośrodka  

w przypadku niedostosowania 

oprogramowania do obsługi zgłoszeń 

 















W dniach 14-07 – 05-09-2014 r. wystawiono  

6 703  
Dokumenty Obliczenia Opłaty  

na łączną sumę  

733 485,80 zł 



PROBLEMY Z CENNIKIEM: 

 

Nie wszystkie materiały 

zasobu wymienione w cenniku 

i zamawiane przez Geodetów 

ośrodek ma możliwość 

sporządzić i wydać.   



Problemy te związane są  

z ograniczeniami systemowymi 

oprogramowania stosowanego 

obecnie do prowadzenia baz 

danych. 



W ŁOG w chwili obecnej nie ma 

możliwości wydania zbioru danych bazy 

danych EGiB dotyczących części 

opisowej w formacie GML.  

( np. pozycja  9.3 lub 9.6 z cennika) 

Wydanie danych w formacie SWDE 

dostępnym w aplikacji obsługującej 

EGiB w ŁOG jest możliwe tylko dla 

obszaru nie mniejszego niż 1 obręb. 



Pozostałe materiały 

wymienione w cenniku ŁOG 

wydaje zgodnie z 

zamówieniem Geodety. 



W ŁOG dostępne są następujące przeglądarki 

ułatwiające geodecie wypełnienie druku 

zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz zamówienia 

materiałów pzgik niezbędnych do wykonania tej 

pracy: 

 

 Przeglądarka osnowy geodezyjnej  

 Przeglądarka skanów dokumentów 

 Przeglądarka mapy zasadniczej i.Net 

Mapa InterSIT 
 

 

  



Przeglądarka osnowy geodezyjnej  

 



Przeglądarka do oglądania skanów 

dokumentów z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 









Przeglądarka i.Net 



Mapa InterSIT 



 

Po 12 lipca 2014r. należało wykonać 

modyfikację przeglądarek: osnów, 

szkiców. 

Aby nie blokować całkiem możliwości 

przeglądania tych danych dokonano 

modyfikacji polegającej na wyłączeniu 

atrybutów w tym współrzędnych 

punktów osnowy w zakresie przeglądarki 

osnów oraz opisów topograficznych, 

odłączeniu współrzędnych w zakresie 

przeglądarki szkiców. 



ŁOG wydaje zbiory danych baz 

danych w formie plików .giv 

( część graficzna) 

 

Udostępniamy bezpłatnie narzędzie 

Geo-Info 6 Delta, które umożliwia 

pełne korzystanie z tych zbiorów. 

 



GEO Geo-Info 6 Delta 

umożliwia również 

utworzenie roboczej bazy 

danych i wygenerowanie z 

niej pliku wymiany, o którym 

mowa w § 71 ust.2 pkt 6 

rozporządzenia w sprawie 

standardów technicznych(…)  



§ 71ust.2  
6) pliki danych wygenerowane z roboczej 

bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 

1 pkt 2, i zapisane na nośniku 

informatycznym zgodnie ze schematami 

GML określonymi w przepisach wydanych 

odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 

pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy 

lub zapisane w innym formacie 

uzgodnionym między wykonawcą a 

organem prowadzącym PZGiK; 



Formaty plików przyjmowane 

w ŁOG: 

• GML 

• giv 

• tng 

 

 Obecnie Geodeci nie mają narzędzi  

do sporządzenia prawidłowego pliku 

danych w formacie GML. 



Zgodnie z § 83 ust.1 

rozporządzenia w sprawie 

standardów technicznych(…), 

każdy operat techniczny 

składany do weryfikacji  

w ŁOG musi zawierać plik 

danych wygenerowany z 

roboczej bazy danych. 



Weryfikacja prac geodezyjnych 

 

 W Zespole Kontroli Technicznej w Łódzkim Ośrodku 

Geodezji pracują obecnie 4 osoby. Weryfikacja prac 

przeprowadzana jest w czasie od 1 do 5 dni w 

zależności od ilości prac złożonych do kontroli.  



Weryfikacja prac geodezyjnych 

W Łódzkim Ośrodku Geodezji przyjęcie 

do weryfikacji, sprawdzenie, 

aktualizacja bazy numerycznej mapy 

zasadniczej oraz opracowanie mapy 

powykonawczej lub mapy do celów 

projektowych odbywa się w Dziale 

Aktualizacji i Kontroli Technicznej. 



Weryfikacja prac geodezyjnych 

 Od momentu złożenia pracy geodezyjnej do 

weryfikacji 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 

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. 

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



Przyjęcie do zasobu 

Pozytywny wynik weryfikacji stanowi 

podstawę włączenia dokumentacji  

do zasobu oraz opatrzenia materiałów 

przeznaczonych dla zamawiającego 

klauzulami określonymi w odrębnych 

przepisach. 



Zmiany w aplikacji  

PORTAL GIS  

po 12 lipca 2014r. 



Wszystkie wdrożone i uruchomione moduły 

Portalu GIS wymagały przebudowy. 

 

Opracowano i wdrożono działania zastępcze 

w celu pozostawienia niektórych elementów 

portalu. 

 

 Zmienione przepisy uniemożliwiły 

automatyczną obsługę w sposób elektroniczny   
(np. niemożliwe jest uzgadnianie pomiędzy wykonawcą a ośrodkiem 

listy materiałów do pracy geodezyjnej w przypadku, gdy zasób nie jest 

w 100% przekształcony do postaci elektronicznej) 



Interesant 

 Interaktywne formularze z wnioskami (połączenie z bazą 

EGiB w zakresie sprawdzenia danych osobowych dla 

wniosków o wypisy i wyrysy) wymagają modyfikacji – 

nowe wzory wniosków w rozporządzeniach,  

w zamian umieszczono modyfikowalne pdf’y na stronie 

internetowej ŁOG 



Interesant cd. 

 

 Pozostawiono wniosek o charakterze ogólnym (do 

wniosku można załączyć wypełniony wniosek o 

materiały lub wypisy, wyrysy - wzory wniosków z 

rozporządzenia są dostępne na Portalu poprzez link) 

 

 Pozostałe elementy wymagają przebudowy np.: cała 

obsługa płatności, przebudowa cennika (nowe kwoty 

nie stanowiły problemu ale nowy sposób naliczania), 

brak DOO (Dokumentu Obliczenia Opłaty) 



Geodeta 

 

 

 

 Ten moduł, który był najbardziej rozbudowany  

i wymaga najwięcej modyfikacji.  

 

 Ze względu na liczne postulaty Wykonawców podjęto 

decyzję o nierozwiązywaniu umów i wdrożono 

uproszczoną ścieżkę obsługi 

 

 

 



Geodeta cd. 

 

Co wymagało zmiany? 

 

 

 Interaktywny formularz do automatycznego 

zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej nie 

mógł dalej funkcjonować. 

W okresie przejściowym, aby nie blokować tego 

sposobu zgłaszania pracy umożliwiono wysyłanie 

przez portal załącznika z właściwym zgłoszeniem 

pracy – link w portalu do właściwego druku. 

wysłane przez portal zgłoszenie trafia do 

elektronicznego obiegu dokumentów w ŁOG 

 

 



Geodeta cd. 

 

Co wymagało zmiany? 

 Po zgłoszeniu geodeta otrzymywał w sposób automatyczny 

paczkę materiałów dla każdego asortymentu prac,  

automatycznie przygotowanie materiałów okazało się 

niemożliwe gdyż geodeta zawęża jak może niezbędną listę 

ze względu na konieczność zapłaty za to co zamówił 

Wdrożono działania zastępcze – pracownik ośrodka 

przygotuje DOO na podstawie zamówionych przez geodetę 

materiałów, wysyła dokument na portal i sprawdza czy 

wniesiono opłatę w aplikacji WPŁATY, przygotowuje 

„półautomatycznie” materiały i wystawia je geodecie wraz 

z licencją na portalu 

 Pozostałe elementy bez zmian 

 



Do zgłoszeń obsługiwanych 

przez PORTAL GIS niezbędne 

jest pobranie zbiorów danych 

baz danych EGiB, GESUT i 

BDOT500. 



  Dla wszystkich materiałów 

zamawianych do zgłoszeń prac 

obsługiwanych przez PORTAL 

GIS stosuje się współczynnik 

SU=0.8 

( usługa sieciowa) 



Rzeczoznawca 

 

Co wymagało zmiany? 

 

 Podobnie jak w grupie zawodowej geodetów, tak i 

wobec rzeczoznawców zniesiony został system 

płatności „ryczałtem” 25 zł za wszystkie udostępnione 

materiały i informacje potrzebne do sporządzenia 

operatu szacunkowego… 

 

 Opłaty dla rzeczoznawców za wgląd do aktów 

notarialnych obliczane są z tabeli 16 pkt. 5. Za 

udostępnienie rejestru cen i wartości z tabeli 12 pkt. 

1 lub 2. Za informacje zawarte w bazie danych 

ewidencji gruntów i budynków z tabeli 9 pkt. 3. 

 

 



Rzeczoznawca w Portalu GIS 

Co wymagało zmiany? 

 Wgląd do danych zasobu (8 godzinny pakiet do 

korzystania z przeglądarki) wraz z możliwością 

korzystania z RCiW w ramach tej opłaty należało 

zablokować  

 Podjęto decyzję o wypowiedzeniu umów 

rzeczoznawcom, gdyż obsługa przez portal wymagała 

znacznych modyfikacji. W okresie przejściowym przy 

wykorzystaniu loginów i haseł przydzielonych 

użytkownikom, umożliwiono wysyłanie przez portal 

wniosku, przekazanie DOO i wydanie wyciągu z RCiW 

Obsługa automatyczna nie była możliwa m in. dlatego, 

że dotychczasowy system nie potrafił naliczać opłaty za 

nieruchomość 

 

 



Koordynacja usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

 W związku z wejściem w życie zmian ustawy pgik 

nastąpiła likwidacja Zespołów Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie/ koordynacja 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

odbywa się na naradach koordynacyjnych. 

 

 Wszystkie przepisy regulujące sytuowanie 

projektowanych sieci uzbrojenia zostały zawarte  

w ustawie (brak delegacji ustawowej do przepisów 

wykonawczych). 



Koordynacja cd. 

 Do 12.07.2014 uzgodnieniu przez ZUDP podlegały 

wszystkie sieci uzbrojenia terenu, uzgodnień przyłączy 

do budynków, budowli usytuowanych na nieruchomości 

wnioskodawcy dokonywano bez konieczności 

rozpatrywania na posiedzeniu ZUDP. Obecnie 

obowiązkiem uzgodnienia na naradach koordynacyjnych 

objęte są sieci uzbrojenia terenu, nie ma obowiązku 

uzgadniania przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu 

usytuowanych wyłącznie w granicach działki 

budowlanej. 

 Uzgodnień przez ZUDP dokonywano na wniosek 

inwestora lub upoważnionego przedstawiciela, obecnie 

wnioskodawcą może być inwestor, projektant, podmiotu 

zarządzający siecią, wójt (burmistrz, prezydent miasta). 



 Przed wejściem w życie zmian pgik do wniosku należało 

dołączyć 3 egz. projektu sporządzonego na aktualnej 

mapie, decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, wymagania techniczne 

podmiotu zarządzającego siecią. Przedłożony do 

uzgodnienia projekt podlegał ocenie kompletności, 

czytelności projektu, prawidłowości mapy. W przypadku 

nieprawidłowości, niekompletności lub konieczności 

dokonania dodatkowych wyjaśnień wniosek można było 

zwrócić w trybie przewidzianym art. 64 KPA.  

 Po zmianie zapisów ustawy pgik brak jest regulacji 

prawnych dotyczących wymaganych dokumentów 

dołączanych do wniosku, jedynie ogólnikowy zapis 

dotyczący dokumentów zawierających propozycję 

usytuowania projektowanych sieci na planie 

sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej. 



 Przed 12.07.2014 uzgodnienie w formie opinii wraz z 2 

egzemplarzami projektu z klauzulą potwierdzającą 

bezkolizyjność usytuowania projektowanych sieci 

dokonywano w terminie 14 dni (w uzasadnionych 

przypadkach 30 dni) od złożenia wniosku. Po 12.07.2014 

uzgodnienie zawiera się w protokole z narady 

koordynacyjnej, na dokumentacji zamieszcza się adnotację 

z informacją, że dokumentacja była przedmiotem narady. 

 Posiedzenia ZUDP odbywały się nie rzadziej niż 2 razy w 

miesiącu (w Łodzi co tydzień), zgodnie z obecnym zapisem 

ustawy pgik po otrzymaniu od inwestora lub projektanta 

wniosku i dokumentów (art. 28b ust.3) starosta wyznacza 

sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady 

koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, 

podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów, 

(burmistrzów, prezydentów miast), inne zainteresowane 

podmioty. 
 



 Do 12.07.2014 uzgodnienie ważne było przez okres 3 lat od 

daty wydania opinii. Obecnie brak jest regulacji prawnych w 

tym zakresie. Brak również regulacji prawnych w ustawie 

pgik w zakresie dopuszczalnego odstępstwa od uzgodnionego 

projektu przy realizacji sieci uzbrojenia. 

 

 Przed 12.07.2014 opłata za uzgodnienie była pobierana w 

dniu wyrażenia opinii o uzgodnieniu. Obecnie opłatę pobiera 

się przed wykonaniem czynności uzgodnienia. Zmianie uległy 

również sposób naliczania opłaty za uzgodnienie (obecnie 

opłata wyliczana jest na podstawie rodzaju projektowanej 

sieci uzbrojenia niezależnie od długości projektowanej sieci, 

opłata za przyłącza nie wynika z ich ilości). Opłaty za 

uzgodnienie zwłaszcza długich odcinków sieci są 

korzystniejsze dla wnioskodawcy, w przypadku uzgodnienia 

pojedynczego przyłącza koszt uzgodnienia uległ znacznemu 

zwiększeniu (z 40 zł do 105 zł) 

 



Koordynacja - problemy 

Zmiana procedury spowodowała zwiększenie ilości czynności 

wykonywanych przez urząd w trakcie uzgadniania. Pobieranie opłaty 

z góry przy składaniu wniosku (zwłaszcza przy płatnościach 

gotówką) skutkuje dłuższym oczekiwaniem wnioskodawcy na 

zarejestrowanie dostarczonych wniosków. Czas oczekiwania wzrasta 

szczególnie w przypadku składania jednocześnie kilku lub kilkunastu 

wniosków przez tego samego wnioskodawcę. 



Dylematy i wątpliwości 

 

 



Licencje 

  Czy developer lub projektant zamawiający kopię 

mapy zasadniczej( mapa do celów lokalizacji), 

kopię mapy ewidencyjnej, służące do ich działań 

związanych z wykonywanym zawodem mogą kupić 

te mapy „dla potrzeb własnych niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą” ? 

 Jak sprawdzić czy nie posługują się tymi 

materiałami w innych celach? 

 Kto i jakie sankcje może wyciągnąć w stosunku do 

takich podmiotów za wykorzystywanie materiałów 

niezgodne z licencją? 



Ustalanie wysokości należnej opłaty  

za prace geodezyjne zgłoszone  

do 12.07.2014r. 

 
- 
 Bardzo czasochłonna procedura 

 Brak w początkowej fazie obowiązywania nowych 

zasad jednego narzędzia do obliczenia i porównania 

wysokości opłat 

 Brak możliwości umieszczenia kosztorysu 

obejmującego „stare” pozycje w DOO 

 Konieczność sporządzenia, wydrukowania                  

i załączenia do DOO dodatkowego dokumentu  

z analizą porównawczą wysokości opłat 

 

 



Uwierzytelnianie 

dokumentów 

• Czy jeśli w skład operatu technicznego 

wchodzi 10 szkiców polowych, to 

szkice te są odrębnymi dokumentami 

czy jednym dokumentem? 

   Kluczowy problem związany  

   z uwierzytelnianiem dokumentów  

   w ŁOG. 



Dziękujemy za uwagę  


