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Plan spotkania: 

   Odpowiedzialność zawodowa 
• Rzecznik dyscyplinarny 

• Wojewódzka komisja dyscyplinarna. 

 Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania 
• Definicja pracy geodezyjnej oraz wykonawcy i kierownika pracy, 

• Prace podlegające zgłoszeniu /wytyczenie budynku i sieci uzbrojenia terenu/, 

• Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/, 

• Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia. 

   EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji 
• Definicja EGiB oraz operatu opisowo-kartograficznego, 

• Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/, 

• Wykonanie zastępcze. 

• Zmiana w EGiB a wykonywanie prac geodezyjnych. 

   GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci 
• Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT, 

• Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/, 

• Uzgodnienie usytuowania sieci na terenach zamkniętych, 

• Obowiązki podmiotów władających sieciami. 

   Udostępnianie materiałów PZGiK 
• Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK  /elementy EGiB/, 

• Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB, 

• Zgłoszenie pracy geodezyjnej, 

• Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów. 

   Ustalanie wysokości opłaty 
• Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK /wniosek a zgłoszenie/, 

• Opłata za wykonanie czynności … /wypis, uzgodnienie usytuowania sieci/, 

• Dokument Obliczenia Opłaty. 

   Dyskusja i pytania 
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Odpowiedzialność zawodowa 
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5 Odpowiedzialność zawodowa 
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6 Odpowiedzialność zawodowa 
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7 Odpowiedzialność zawodowa 
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8 Odpowiedzialność zawodowa 



SGP Kielce 

9 Odpowiedzialność zawodowa 
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Praca geodezyjna i nowe zasady 

jej zgłaszania 
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11 Definicja pracy geodezyjnej oraz wykonawcy i kierownika pracy 



SGP Kielce 

12 Prace podlegające zgłoszeniu  

PB 
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13 Prace podlegające zgłoszeniu  

PB 

PB 

PKOB 

PB 
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14 Prace podlegające zgłoszeniu  

EGiB 

EGiB 

 status budynku, 
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15 Prace podlegające zgłoszeniu  

EGiB 

PB 
EGiB 
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Katalogi obiektów bazy danych GESUT:  

ATRYBUTY /wspólne/: 

 Identyfikator IIP, 

 Źródło, 

 Start życia obiektu, 

 Cykl życia obiektu, 

 Istnienie, 

 Eksploatacja, 

 Operat techniczny, 

 Data pomiaru, 

 Przedstawiciel inwestora, 

 Władający siecią uzbrojenia 

terenu, 

 Identyfikator branżowy, 

 Identyfikator uzgodnienia, 

 Informacja dodatkowa. 

Kategoria klas  
Klasa obiektu 
Obiekt  

KOD: SU = Sieć Uzbrojenia 

Prace podlegające zgłoszeniu  

GESUT+BDOT+MZ 

SGP Kielce 
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Trzy poziomy:  

Kategoria klas  

Klasa obiektu 

Obiekt  

ATRYBUTY 

Prace podlegające zgłoszeniu  

GESUT+BDOT+MZ 

SGP Kielce 



18 Prace podlegające zgłoszeniu  

Do: 12.01.2015 r. 

SGP Kielce 

Art. 19 

Art. 27 

ST 



19 Prace podlegające zgłoszeniu – nowelizacja Prawa budowlanego  

SGP Kielce 

Proj. art. 29 PB 

Proj. PB 



20 Prace podlegające zgłoszeniu – nowelizacja Prawa budowlanego  

SGP Kielce 

Proj. PB 
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PZGiK 

Prace podlegające zgłoszeniu  



SGP Kielce 

22 Prace podlegające zgłoszeniu  
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Zgłoszenie pracy geodezyjnej 

(może dotyczyć kilku celów) 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – Czynności techniczne geodety 

Analiza materiałów (szkice, KW, itp.) 

Wznowienie/wyznaczenie 

znaków/punktów 

granicznych (art. 39 PGiK), 

ustalenie granic §37 EGiB 

 

Protokół ze wznowienia/ 

wyznaczenia  lub ustalenia 

wraz ze szkicem 

 

Aktualizacja baz danych EGiB 

Weryfikacja operatu (część I), 

przyjęcie do PZGiK 

 Aktualizacja baz danych EGiB i BDOT500 w zakresie 
niezbędnym do wykonania podziału, w tym znaków 
granicznych i użytków gruntowych; 

 Sporządzenie operatu (część I)  z ww. aktualizacji, weryfikacja; 

 

Zawiadomienie stron 

(brak KW) 

 

Przyjęcie granic do 

podziału 

Protokół z przyjęcia granic wraz ze szkicem  

(nowe granice) 

Mapa z projektem 

podziału 

Sporządzenie operatu 

 
 

Ocena  projektu przez 

organ wydający decyzję 

Weryfikacja operatu, 

przyjęcie do PZGiK 

D E C Y Z J A 

Zawiadomienie stron 

(właściciel) 

Protokół z utrwalenia 

znaków wraz ze szkicem 

 
Sporządzenie operatu  

 

Weryfikacja operatu, 
(części) przyjęcie do PZGiK 

Wywiad terenowy („mapa wywiadu”) 

 
 

 

 

Wniosek /wola/ strony 
Wyznaczenie i 

utrwalenie nowych pkt. 
(§14 pkt. 2- wg ustawy PGiK) 

(art. 39 ust. 5) 

 

 

 

Zawiadomienie stron 

(art.32 PGiK) 

 

Sporządzenie operatu  
(część I),  w tym obliczenie 

nowych pól powierzchni 
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Stan prawny: wrzesień 2014r. 
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brak materiałów 

spełniających standardy 
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 Aktualizacja baz danych EGiB (czynność materialno-
techniczna (wniosek)  lub decyzja –  art. 24 PGiK). 

 
 

Prace podlegające zgłoszeniu – kilka celów – jedno zgłoszenie  

Kilka celów !!! 



SGP Kielce 

24 Prace podlegające zgłoszeniu  

Uwaga: wykonanie pracy bez zgłoszenia !!! 



SGP Kielce 

25 Prace podlegające zgłoszeniu  

FAQ-GGK 



SGP Kielce 

26 Prace podlegające zgłoszeniu  



SGP Kielce 

27 Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/  



SGP Kielce 

28 Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/  

FAQ-GGK 

KPA 
KPA 
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29 Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/  



SGP Kielce 

30 Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/  

ST 
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Zgłoszenie pracy geodezyjnej 

(może dotyczyć kilku celów) 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – Czynności techniczne geodety 

Analiza materiałów (szkice, KW, itp.) 

Wznowienie/wyznaczenie 

znaków/punktów 

granicznych (art. 39 PGiK), 

ustalenie granic §37 EGiB 

 

Protokół ze wznowienia/ 

wyznaczenia  lub ustalenia 

wraz ze szkicem 

 

Aktualizacja baz danych EGiB 

Weryfikacja operatu (część I), 

przyjęcie do PZGiK 

 Aktualizacja baz danych EGiB i BDOT500 w zakresie 
niezbędnym do wykonania podziału, w tym znaków 
granicznych i użytków gruntowych; 

 Sporządzenie operatu (część I)  z ww. aktualizacji, weryfikacja; 

 

Zawiadomienie stron 

(brak KW) 

 

Przyjęcie granic do 

podziału 

Protokół z przyjęcia granic wraz ze szkicem  

(nowe granice) 

Mapa z projektem 

podziału 

Sporządzenie operatu 

 
 

Ocena  projektu przez 

organ wydający decyzję 

Weryfikacja operatu, 

przyjęcie do PZGiK 

D E C Y Z J A 

Zawiadomienie stron 

(właściciel) 

Protokół z utrwalenia 

znaków wraz ze szkicem 

 
Sporządzenie operatu  

 

Weryfikacja operatu, 
(części) przyjęcie do PZGiK 

Wywiad terenowy („mapa wywiadu”) 

 
 

 

 

Wniosek /wola/ strony 
Wyznaczenie i 

utrwalenie nowych pkt. 
(§14 pkt. 2- wg ustawy PGiK) 

(art. 39 ust. 5) 

 

 

 

Zawiadomienie stron 

(art.32 PGiK) 

 

Sporządzenie operatu  
(część I),  w tym obliczenie 

nowych pól powierzchni 
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Stan prawny: wrzesień 2014r. 
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brak materiałów 
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 Aktualizacja baz danych EGiB (czynność materialno-
techniczna (wniosek)  lub decyzja –  art. 24 PGiK). 

 
 

Prace podlegające zgłoszeniu – kilka celów – rozszerzenie w zgłoszeniu uzupełniającym 

Kilka celów !!! 
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32 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia  

ST 



33 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia – operat z wytyczenia  

ST 

ST 

OGKwB 

ST 

SGP Kielce 
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34 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia  

ST 

WZg 

Weryfikacja - skontrolowanie czegoś lub kogoś pod względem prawdziwości albo przydatności do pełnienia określonych funkcji lub 

zadań, kwalifikacja do jakiejś grupy, selekcja. /sjp/ 

PZGiK 
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35 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia  



SGP Kielce 

36 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia  



SGP Kielce 

37 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia  

Uwierzytelnienie = opatrzenie odpowiednimi klauzulami ? 

PZGiK 
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38 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia  

Uwierzytelnienie = opatrzenie odpowiednimi klauzulami ? 

PZGiK 

Uwierzytelnienie 



SGP Kielce 

39 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia – dotychczasowe przepisy  

Zgłaszanie PGiK (nieaktualne) 

Opłaty (nieaktualne) 

Uwierzytelnienie ≠ opatrzenie odpowiednimi klauzulami ?  



SGP Kielce 

40 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia 

To po co dokumenty opatrzone klauzulami a nie uwierzytelnione ? 

Uwierzytelnienie ≠ opatrzenie odpowiednimi klauzulami ?  

PGiK 
PGiK 
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41 Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia  

KOMPLETNOŚĆ 

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 



SGP Kielce 

42 Protokół weryfikacji a licencja 

FAQ-GGK 

Praca wykonana bez licencji jest poprawna ale … ! 



SGP Kielce 

43 Licencja i jej zakres 



SGP Kielce 

44 Zgłoszenie a prawa Wykonawcy 

FAQ-GGK 



SGP Kielce 

45 

EGiB oraz nowe zasady jej 

aktualizacji 



SGP Kielce 

46 Definicja EGiB oraz operatu opisowo-kartograficznego 

PZGiK 



SGP Kielce 

47 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  



SGP Kielce 

48 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  



SGP Kielce 

49 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  

PB 

PB 

PB 
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50 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  



SGP Kielce 

51 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  



SGP Kielce 

52 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  

EGiB 



SGP Kielce 

53 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  



SGP Kielce 

54 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  

EGiB 

ST ST 
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55 Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

GESUT+BDOT+MZ 

GESUT+BDOT+MZ 

Elementy bazy EGiB: 

ST 
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ST 

ST 

ST 

Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 



SGP Kielce 
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ST 

Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

EGiB 

26 atrybutów 

EGiB 



SGP Kielce 
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ST 

Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

ST 
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59 Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

EGiB 



SGP Kielce 

60 Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

• pozwolenie 

na budowę 

• zgłoszenie 

Kartoteka budynku: 
1. Status – projektowany 

2. xxxx 

3. ------ 

4. xxxx 

5. ------ 

…… 

26. …. 

cz. mat.-tech. 

 

Organ EGiB 

• wytyczenie 

• operat 
       (wykaz zmian) 

zgłoszenie 

 

Wykonawca 

Kartoteka budynku: 
1. Status – w trakcie bud. 

2. xxxx 

3. ------ 

4. xxxx 

5. xxxx 

…… 

26. …. 

• pom. powyk. 

• operat 
       (wykaz zmian) 

aktualizacja  

 

istniejący lub w bud. 

Kartoteka budynku: 
1. Status – wybudowany 

2. xxxx 

3. xxxx 

4. xxxx 

5. xxxx 

…… 

26. xxxx 

wniosek / z urzędu 

 

Organ EGiB 

Konieczna modyfikacja systemu i modernizacja 

EGiB do końca 2016 r. 
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61 Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

źródło GUGiK 

Klasa 



SGP Kielce 

62 

PGiK 

Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

zm. EGiB 

źródło GUGiK 



SGP Kielce 

63 Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 

GGK do GIG 



SGP Kielce 

64 Prace geodezyjne a aktualizacja EGiB 



 Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:             /Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych/ 

 określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 
 pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 
 pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami 

i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; 
 pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział 

specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych; 

 parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami 
przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 

 pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; 
 pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia 

rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców 
wsi; 

 zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 
 torfowisk i oczek wodnych; 
 pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.  

 Wyłączenie gruntów z produkcji - rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie 
gruntów … /Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych/ 

 Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, 
urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz 
prawami z wiązanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. /KC art. 553/ 

65 

SGP Kielce 

Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  

EGiB 
Obowiązuje od 05.09.2014 r. 



Grunty  zabudowane  i  zurbanizowane  /EGiB – Załącznik nr 6/ 
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SGP Kielce 

Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  



SGP Kielce 

67 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  



SGP Kielce 

68 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  

  

 

Zmiana w operacie ewidencyjnym /bazie danych EGiB/ 

Wniosek strony (wniosek strony ze wskazaniem dokumentacji PZGiK) 
(właściciel, władający lub gosp. gruntami  SP i jst, samoistny posiadacz) 

 

Zmiana z urzędu 

(przepis prawa, materiał zasobu, wykrycie błędu, dokumenty: odpis aktu notarialny, 

ostateczna decyzje, prawomocne orzeczenia sądowe, odpis zgłoszenia …) 

Wnioskodawca nie jest 
stroną postępowania wg KPA 

 

Analiza wniosku 
 /interes prawny, bez oceny 
złączonych dokumentów/ 

 

Wezwanie strony 
do wykazania interesu prawnego 

(prawny ≠ faktycznego) 

 

Operat techniczny zawierający 
dokumentację geodezyjną (PZGiK) 

 

Wniosek zgodny z art. 24.ust. 
2b pkt. 1h) - (dok. + wszyscy) 

Dokumenty (akty notarialny, 
ostateczna decyzja …) 

Przepisy prawa 

Materiały zasoby, 

wykrycie błędu 

Kompletny wniosek o innym 
charakterze (nie wymaga 
dodatkowych lub kolejnych  

wyjaśnień) - np. ujawnienie aktu 
notarialnego, decyzji, post. sądu… 

 

Postępowanie admin. KPA 
(art. 24.ust.2b pkt 2)  

(analiza dokumentów, 
badanie, stanu faktycznego  
i prawnego – rozprawa, itp.,) 

Czynny udział strony ! 

 

Postanowienie 
o odmowie wszczęcia 

postępowania (art.61a KPA)  
 
 

Wniosek o innym charak.(np. 

post. sądu) lub nie spełniający 
kryteriów art. 24.ust. 2b 1h) 

Zmiana w EGiB 
(cz. materialno – techniczna) 

 

Zawiadomienie stron  
o dokonanej zmianie (§49) 
 

Wezwanie strony  o 
uzupełnienie wniosku (KPA) 

 

Uzupełniony wniosek 
(wymaga dodatkowych 

ustaleń, wyjaśnień, 
lub  nie solidarny (1h)) 

 

Zmiana w EGiB 
(cz. materialno – techniczna) 

 

Zawiadomienie stron  
o dokonanej zmianie (§49) 

Zmiana w EGiB 
(cz. materialno – techniczna) 

 

Postępowanie admin. KPA 
(art. 24.ust.2b pkt 2, §47 ust.3)  

 (analiza dokumentów, 
badanie wpisów w EGiB, itp.,) 

Czynny udział strony ! 

 

Zawiadomienie stron  
o dokonanej zmianie (§49) 

 

Decyzja o wprowadzeniu 
 zmiany w operacie ewid. 

 

Decyzja o 
odmowie 

aktualizacji 
EGiB  

(art. 24 ust.2c) 
 

Zmiana w EGiB 

 

Decyzja o wprowadzeniu 
 zmiany w operacie ewid. 

Zmiana w EGiB 

Decyzja 
o umorzeniu ? 

 postępowania admin. 
(bezprzedmiotowe - brak 
możliwości aktualizacji 
EGiB) - art.105 KPA 

 
 

Decyzja o nałożeniu 
obowiązku opracowania  

dokumentacji lub udzieleniu 
informacji (termin opraco.!) 

 
Wykonanie zastępcze 

(postanowienie, zaliczka, …) 

Wnioskodawca nie uzupełnił 
wniosku o wskazanie 

dokumentacji lub nie udzielił 
informacji (art. 22 ust.3) 

 

Wykonanie dokumentacji 
przez właściwy podmiot  

 

Wezwanie do wyk. doku. ? 

 

Zawiadomienie o zak. 

wykonania zastępczego, 
wykaz kosztów, term. zapł. 

Pisemne upomnienie  
(7 dni) 
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69 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  

PEwA 
PEwA 

PEwA 
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70 Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/  
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71 Udostępnianie danych z EGiB  

EGiB 
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72 Udostępnianie danych z EGiB  

FAQ-GGK 

KOM 

FAQ-GGK 
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73 Modernizacja EGiB  

EGiB 
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74 

GESUT oraz nowe zasady 

uzgadniania projektowanych 

sieci 



SGP Kielce 

75 Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT 
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76 Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT 

FAQ-GGK 

FAQ-GGK 

GGK 

GESUT+BDOT+MZ 
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77 Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT 

Projekt GESUT 
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78 Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT 

UzPGiK 
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79 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

PiZP 
GN 
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80 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

FAQ-GGK 

FAQ-GGK 
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81 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

FAQ-GGK 

FAQ-GGK 
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82 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

PB 

OGKwB 
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83 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

FAQ-GGK 

FAQ-GGK 
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84 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

ŚUDE 
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85 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

PB 

PB 
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86 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

FAQ-GGK 

FAQ-GGK 



SGP Kielce 

87 Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/ 

FAQ-GGK 
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88 

Udostępnianie materiałów PZGiK 



SGP Kielce 

89 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK 



SGP Kielce 

90 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK 

PZGiK 

Zbiór dokumentów” uzasadniających wpis do EGiB i protokół weryfikacji nie stanowią materiałów PZGiK !!! 
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91 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK 

PZGiK 

ŚUDE 

ŚUDE 
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92 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK 

PZGiK 

PZGiK 

PZGiK 
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93 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK 

PZGiK 

Dokumenty wchodzące w skład Operatu Technicznego 
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94 Udostępnienie materiałów PZGiK do zgłoszenia pracy geodezyjnej 



SGP Kielce 

95 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK 
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96 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /IIP/ 

IIP 

IIP 

IIP 
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97 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /IIP/ 

IDPRZP 

IDPRZP 
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98 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /elementy EGiB/ 

EGiB EGiB 

do 2016 

po 2016 
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99 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /elementy EGiB/ 

EGiB 

EGiB 

EGiB 

EGiB 
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100 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /elementy EGiB/ 
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101 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /elementy EGiB/ 



SGP Kielce 

102 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /elementy EGiB/ 



SGP Kielce 

103 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /elementy EGiB/ 

UIoŚ UGN 

UGN 

PE 
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104 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej 

PZGiK 



SGP Kielce 

105 Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów 
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106 Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów 

FAQ-GGK 
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107 Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów 



SGP Kielce 

108 

Ustalanie wysokości opłaty 
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109 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK /wniosek a zgłoszenie/ 
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110 Opłata za wykonanie czynności … /wypis, uzgodnienie usytuowania sieci/ 
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111 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 



SGP Kielce 

112 Dokument Obliczenia Opłaty 
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113 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

UzPGiK 

FP 

FP 

Opłaty 
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114 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 
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115 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 
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116 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 



SGP Kielce 

117 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 



SGP Kielce 

118 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

OG 
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119 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

EGiB 

SWDE Manager 
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120 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

FAQ-GGK 
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121 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

FAQ-GGK 
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122 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

GESUT+BDOT+MZ 
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123 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

K1-PMK (1998) 
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124 Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK 

FAQ-GGK 

FAQ-GGK 
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125 Plan zmiany ustawy PGiK 

GGK 
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126 

Dyskusja i pytania 



SGP Kielce 

127 

Dziękuję za uwagę. 


