
Uzgodnienia oraz zalecenia dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych realizujących 
zlecenia na terenie miasta Zabrze. 

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych w 
MODGiK w Zabrzu do czasu dostosowania prowadzonych baz danych do formatu GML: 

1) Pobrać z ośrodka numerację punktów granicznych. Numery punktów wydawane dla sekcji w układzie ’65. 
Sporządzić wykaz nowych punktów granicznych w formie tabelarycznej.  Przykład w załączniku nr 1. 

2) Przy uzgadnianiu współrzędnych pkt. granicznego należy stosować się do § 40 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 
sierpnia 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1429). 
Przy większych przesunięciach należy pozostawić dotychczasowy numer punktu i nadać mu nowe 
współrzędne.  
Dla punktów o numerze równym 0 oraz 10 (przy atrybucie KERG odnoszącym się do zgłoszenia pochodzącego 
sprzed 1989 roku, czyli sprzed założenia nakładki E), zawsze należy zarezerwować nowy numer. 

3) Sporządzić w formie tabelarycznej dokument zmieniający dotychczasowe dane ewidencyjne dot. punktu 
granicznego (współrzędne, atrybuty STB, BPP, ZRD) oraz analizę stałości współrzędnych dla punktów 
granicznych otrzymanych z ODGiK i wykorzystanych w danym operacie – przykład do pobrania ze strony 
http://geoosrodek.um.zabrze.pl/geoosrodek/Forms.aspx załącznik nr 7. 

4) Przy aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków sporządzić dokumenty umożliwiające wprowadzenie 
zmian do operatu ewidencyjnego. 

5) Na dokumentach typu szkice, mapa z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych nie należy wpisywać 
danych osobowych. 

6) W celu zapobiegania sytuacji braku odbioru kanalizacji w ZPWiK zalecamy uzgodnienie wykonywania kart 
studni  z w/w gestorem sieci. W przypadku wykonywania kart studni, numerację studni kanalizacyjnych 
uzgodnić w tut. ODGiK. Podając numer sekcji dla układu ’65 oraz ilość wykonanych studni. Karty studni 
kanalizacyjnych wykonać w zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2. 

7) Przekazanie plików danych generowanych z roboczej bazy danych winno nastąpić w formacie dxf, dwg, 
AutoCAD 2000, zawierających opracowaną mapę o treści zgodnej z mapą wydaną z ODGiK uzupełnioną o 
opracowany pomiar geodezyjny oraz formacie txt dla zbiorów współrzędnych. 

8) Zmiany w treści mapy, stwierdzone podczas wywiadu terenowego sugeruje się wykreślić na czarno – białej 
kopii mapy zasadniczej kolorem czerwonym. 

9) Odstępstwa od opracowań typowych należy uzgodnić z ODGiK. W  przypadku  operatów elektronicznych 
stosować jeden plik wielostronicowy PDF podpisany przez kierownika prac, którego pojemność nie może 
przekroczyć 20 MB. W przypadku braku możliwości spełnienia tego  warunku należy sposób przesłania pliku 
uzgodnić z ośrodkiem. 
W związku z trwającą modernizacją PZGiK należy, do odwołania, dane służące do zasilenia bazy przekazywać 
zakodowane zgodnie z załącznikiem nr. 7 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2028). 

10) Jeśli na terenie objętym pomiarem występują działki ewidencyjne, które stanowią obszar zamknięty PKP, 
pracę tą należy zgłosić dodatkowo w składnicy geodezyjnej PKP. Powyższy fakt winien zostać ujęty w 
sprawozdaniu technicznym.  

11) Ze względu na kryteria dokładnościowe szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej, należy traktować 
wartości Z, wyznaczone dla szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej, jako osnowa wysokościowa 
pomiarowa (błąd położenia 0,05m).   



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Poniżej przedstawiono wzór pliku txt, jaki jest wymagany przy oddawaniu operatu do ODGiK w Zabrzu. Nazwa 
pliku powinna być zgodna z nr zgłoszenia, np. WG_6640_1_5_2014.txt dla zgłoszenia WG.6640.1.5.2014. 

Struktura zapisu danych numerycznych: 

WG_6640_1_5_2014_gr.txt (plik z wykazem współrzędnych punktów granicznych) 

WG_6640_1_5_2014.txt (plik z wykazem współrzędnych punktów w układzie „2000”) 

WG_6640_1_5_2014.dwg (plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000”) 

WG_6640_1_5_2014_studnie kanal.txt (plik z wykazem studni kanalizacyjnych)  

Wzór dla ewidencji gruntów (przykład): 

 

W pliku powinny znajdować się stabilizowane i niestabilizowane punkty graniczne oraz punkty załamania 
konturów użytków gruntowych (jeśli te nie pokrywają się z granicznikami). 
Poszczególne kolumny należy rozdzielać spacją (nie tabulatorem). Miejsca dziesiętne rozdzielać kropką. Lista 
wartości atrybutów ZRD, BPP, STB według rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Wzór dla pomiarów sytuacyjnych i uzbrojenia:  
1 655532.87 554614.28 000.00 EGBB01_01 WG.6640.1.5.2014 
2 655542.52 554612.99 252.95 SUUS25 WG.6640.1.5.2014 
3 655552.55 554686.14 253.02 SUUS22_01 WG.6640.1.5.2014 
4 655556.25 554635.15 252.95 SUUS22_01 WG.6640.1.5.2014 
5 655568.35 554698.12 252.09 SUUS22_01 WG.6640.1.5.2014 

Dla pomiarów sytuacyjnych i powykonawczych w pliku dodatkowo umieścić kolumnę Z. 
Studnie kanalizacyjne wykazać w oddzielnym pliku, wg przykładu podanego  poniżej. 
Gdy brak pomiaru wysokości pomijamy kolumnę „Z”, a jeśli pojedyncza pikieta nie ma wysokości to wpisujemy 
000.00 patrz przykład powyżej pikieta nr 1. 
 
  



Przykład dla pliku txt dot. studni kanalizacyjnych: 
1 234 653234.23 554532.34 SUUS22_01 234.99 233.82 WG.6640.1.5.2014 s  

gdzie poszczególne kolumny danych oznaczają:  

1. Nr Pikiety 1 
2. Nr studni 234 

3. X 653234.23 

4. Y 554532.34 

5. Kod  SUUS22_01 

6. Rzędna pokrywy 234.99 

7. Rzędna dna 233.82 

8. KERG WG.6640.1.5.2014 

9. Typ sieci s 
 

Typ sieci  (pozycja 9): 

 0 - brak danych  

o - ogólnospławna  

s - sanitarna  

d - deszczowa  

p - przemysłowa  

l – lokalna 

 

UWAGA: znakiem odstępu jest znak spacji (SPACE), a nie tabulatora (TAB)! 
  



ZAŁĄCZNIK NR 2  

WZÓR KARTY STUDNI 

 
 


