
PR.272.3.2.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Powiat Tomaszowski 

ul. Lwowska 68 

22-600 Tomaszów Lubelski 

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego o wartości 

szacunkowej do 130 000 zł na:  

 

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i 

budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina Łaszczów 

 

Zamówienie polega na: 

- analizie dokumentacji geodezyjnej, badaniu stanu prawnego na danym obszarze oraz analizie 
dokumentacji przylegających do danego obszaru z obrębów sąsiednich, 

- wykonaniu dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji 
gruntów i budynków, ustaleniu i wykazaniu podmiotów ewidencyjnych, 

- wykonaniu bazy EGiB w części opisowej i mapowej oraz wykazów zmian danych 
ewidencyjnych działek, mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej. 

- szczegółowy opis zamówienia zawierają Warunki techniczne wykonania dokumentacji 
geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 
Łaszczów - Kolonia gmina Łaszczów, stanowiące załącznik do umowy (projektu umowy) w 
sprawie zamówienia 

 

 

Zatwierdzono, dnia 23 marca 2022 r. 

STAROSTA 

Henryk Karwan 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

Katarzyna Gucz 

............................................................................. 

( podpisy ) 

 

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, których oferta spełnia wymagania 

określone w załączonych istotnych warunkach zamówienia /IWZ/. 

  

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien 

zapoznać się z całością IWZ , których integralną część stanowią załączniki. 



  

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PR.272.3.2.2022 

1 Zamawiający 

Powiat Tomaszowski 
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68 

telefon (084) 664 4641, fax (084) 664 41 11 

  

2 Określenie przedmiotu zamówienia 

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i 

budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina Łaszczów 

Zamówienie polega na: 

- analizie dokumentacji geodezyjnej, badaniu stanu prawnego na danym obszarze oraz analizie 
dokumentacji przylegających do danego obszaru z obrębów sąsiednich, 

- wykonaniu dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i budynków, 
ustaleniu i wykazaniu podmiotów ewidencyjnych, 

- wykonaniu bazy EGiB w części opisowej i mapowej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych działek, 
mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej. 

- szczegółowy opis zamówienia zawierają Warunki techniczne wykonania dokumentacji geodezyjnej do 
wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina 
Łaszczów, stanowiące załącznik do umowy (projektu umowy) w sprawie zamówienia 

Termin realizacji zamówienia w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. 

3 Wymagania dodatkowe: 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności i zapewnią, że prace zostaną wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 
i kartografii. Wykonawca zapewni również wykonanie części zadania dotyczącej gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac 
klasyfikatora gruntów (do oferty należy dołączyć kopię świadectwa ukończenie kursu lub studiów 
podyplomowych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów) 

4 Informacje proceduralne: 

 Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz na stronie internetowej BIP Starostwa. 

 Ofertę, w zaklejonej kopercie,  należy złożyć na załączonym formularzu /załącznik nr 1/. 

 Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy /załącznik nr 2/. 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione. Dopuszcza się złożenie jednej oferty 
przez kilku przedsiębiorców (spółka cywilna). 

 Kryterium oceny oferty będzie w 100% cena oferty brutto. 

 Szczegółowych wyjaśnień w sprawie zamówienia udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim Gustaw 
Suski – pok. 16 lub pod numerem telefonu 84 664 46 41. 

 

5 Zapisy fakultatywne wynikające z rodzaju zamówienia i wymagań Zamawiającego.  

 Oferta powinna określać cenę za wykonanie całości robót objętych zamówieniem. 

6 Informacje: 

 Oferty na całość zamówienia należy składać w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 
przy ulicy Lwowskiej 68 w pokoju nr 31 – Sekretariat. 

 Termin składania ofert upływa z dniem 31 marca 2022 r. godzina 10:00. 

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2022 r. godzina 10:15. 

 Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o zamówienie. 

 Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
 

7 Załączniki: 

 Formularz oferty 

 Projekt umowy  

 



Załącznik nr 1 

Nazwa Oferenta i jego siedziba, tel., fax 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Powiat Tomaszowski 

22- 600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68  

tel. /084/664 4641 fax /084/664 3951 

 

OFERTA 

 
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego /o wartości do 130 000 zł/ na: 

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i 

budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina Łaszczów 

Zamówienie polega na: 
- analizie dokumentacji geodezyjnej, badaniu stanu prawnego na danym obszarze oraz analizie dokumentacji 

przylegających do danego obszaru z obrębów sąsiednich, 
- wykonaniu dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i budynków, 

ustaleniu i wykazaniu podmiotów ewidencyjnych, 
- wykonaniu bazy EGiB w części opisowej i mapowej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych działek, mapy 

ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej. 

- szczegółowy opis zamówienia zawierają Warunki techniczne wykonania dokumentacji geodezyjnej do wykazania 
brakujących działek w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina Łaszczów, stanowiące 
załącznik do umowy (projektu umowy) w sprawie zamówienia 

 

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem 
ofertowym za cenę: 

 

Cena netto Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT Cena brutto 

zł % zł zł 

 

cena brutto słownie:_____________________________________________________ 

 

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, dokonaliśmy wizji lokalnej oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 
4.Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5.Oświadczamy, że prace zostaną wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie do wykonania 
całości zamówienia, uprawnienia zawodowe. 

6.Warunki i okres gwarancji: 36 miesięcy od zakończenia realizacji zamówienia. 
 

Załącznikiem do niniejszej oferty jest 

1.parafowany projekt umowy 
 

 

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

 /miejscowość, data /      /podpis/ 

          



Załącznik nr 2 

UMOWA 
zawarta w dniu 04 kwietnia 2022 r. pomiędzy  

Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, 

w imieniu którego występują Henryk Karwan - Starosta i Jarosław Korzeń - Wicestarosta przy 

kontrasygnacie Grażyny Murjas - Skarbnika, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

firmą __________________________ mającą swoją siedzibę ________________________, zwaną w 

dalszej części umowy Wykonawcą,  

o następującej treści: 

§ 1  
Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie następującego zadania:  

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i 

budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina Łaszczów. 

Zamówienie polega na: 

- analizie dokumentacji geodezyjnej, badaniu stanu prawnego na danym obszarze oraz analizie 
dokumentacji przylegających do danego obszaru z obrębów sąsiednich, 

- wykonaniu dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i 
budynków, ustaleniu i wykazaniu podmiotów ewidencyjnych, 

- wykonaniu bazy EGiB w części opisowej i mapowej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych 
działek, mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej. 

- szczegółowy opis zamówienia zawierają Warunki techniczne wykonania dokumentacji geodezyjnej do 
wykazania brakujących działek w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina 
Łaszczów, stanowiące załącznik do umowy (projektu umowy) w sprawie zamówienia 

§ 2  
Umowa jest zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w trybie zapytania 

ofertowego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ zgodnie art. 2 

ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jej przepisy stosuje się do zamówień klasycznych, których wartość jest równa 

lub przekracza kwotę 130 000 złotych. 

§ 3  
1. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy. 
2. Roboty zostaną zakończone w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. 
3. Przez zakończenie robót rozumie się przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powstałej w 

wyniku realizacji umowy wraz z niezbędnymi do jej wykorzystania uzgodnieniami i klauzulami. 

§ 4  
1. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający istotne warunki zamówienia, 

zobowiązania oraz inne postanowienia w nich zawarte zostają wprowadzone do niniejszej 
umowy. 

2. Integralną część umowy stanowią istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami. 

§ 5  
Wykonawca oświadcza, że prace zostaną wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie 

do wykonania całości zamówienia uprawnienia zawodowe. 

§ 6  
Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane materiały, niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

§ 7  
1. Ustala się następujące wynagrodzenie dla wykonawcy: 

 netto _____ zł, /słownie: ________________________________________________/  

 brutto z ___ % podatkiem VAT _____ zł, /słownie: ___________________________/ 



2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury 
po zakończeniu robót w sposób opisany w § 3 ust. 3.  

§ 8  
1. W razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia prac, zostanie potrącona kara 

umowna w wysokości 0,3% od kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy, zobowiązuje się on do zapłaty 

kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia; za odstąpienie od realizacji umowy 
zostanie  uznana sytuacja, w której Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu dokumentacji 
powstałej w wyniku realizacji umowy wraz z niezbędnymi do jej wykorzystania uzgodnieniami i 
klauzulami w terminie 30 dni licząc od dnia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. W wypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego naliczone zostaną odsetki 
ustawowe.  

§ 9  
Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1. działania siły wyższej, 
2. z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

§ 10  
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich wad 

przedmiotu umowy, wynikłych z wadliwego wykonania, wykrytych przez Zamawiającego w okresie 

36 miesięcy od daty przyjęcia całości dokumentacji powstałej w wyniku wykonania zamówienia. 

§ 11  
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

§ 12  
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

niekorzystne dla Zamawiającego. 

§ 13  
1. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do 

Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w 
terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

2. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w 
terminie. Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

3. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

§ 14  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a 

do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 15  
Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach, po l egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający 

 

 

______________________________________________ 
(Zarząd Powiatu)    (Skarbnik) 

Wykonawca 

 

 

_______________________ 

 



Warunki techniczne wykonania dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących 
działek w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Łaszczów - Kolonia gmina 
Łaszczów 
 
1) Zamówienie polega na: 
 
a) analizie dokumentacji geodezyjnej, badaniu stanu prawnego na danym obszarze oraz 

analizie dokumentacji przylegających do danego obszaru z obrębów sąsiednich, 
b) wykonaniu dokumentacji geodezyjnej do wykazania brakujących działek w ewidencji 

gruntów i budynków, w razie konieczności pomiar geodezyjny poprzedzony 
ustaleniem przebiegu granic, wykazanie powierzchni klas i użytków w działkach, 
ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla danego obszaru oraz ustalenie i 
wykazanie podmiotów ewidencyjnych w charakterze własności lub posiadacza 
samoistnego,  działek w obrębie Łaszczów-Kolonia gmina Łaszczów, 

c) wykonaniu bazy EGiB części opisowej i geometrycznej oraz wykazów zmian danych 
ewidencyjnych działek, mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej. 

 
2) Realizacja zamówienia 

 
W ramach przedmiotowego zamówienia publicznego należy: 
a) dokonać analizy dokumentacji przylegających do danego obszaru brakujących działek. 

Analizą należy objąć operaty prawne znajdujące się w PZGiK Tomaszów Lubelski, 
dotyczące obszaru jak również zbiory dokumentów ewidencji gruntów i budynków, 
oraz dokonać bania czy dla danego obszaru są założone księgi wieczyste, 

b) wykonać dokumentację do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, poprzez 
wykazanie brakujących podmiotów, granic działek ewidencyjnych, ustalić 
gleboznawczą klasyfikację gruntów, rodzaj użytków działek (zawierającą m.in. wykazy 
zmian danych ewidencyjnych, oraz mapę ewidencyjną i mapę klasyfikacyjną, projekt 
ustalenia klasyfikacji gruntów itp.), przeprowadzić czynności klasyfikacyjne w terenie o 
których mowa w  rozporządzeniu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, 

c) wykonać analizę stanu prawnego nieruchomości co do charakteru własności, a w 
przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 
dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, należy 
wykazać osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami - posiadacza 
samoistnego (Protokół – Załącznik nr 1) 

d) przy wykazywaniu nowo projektowanych działek, należy mieć na uwadze przepis § 30 
rozporządzenia w sprawie egib. Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o 
których mowa w § 30, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie 
położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dane dotyczące 
położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów 
geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic § 32-33 
rozporządzenia. (Obowiązek analizy § 7 rozporządzenia w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego), 

e) zaprojektować drogę na danym obszarze a jej przebieg uzgodnić z Urzędem Miejskim 
w Łaszczowie, tak aby każda nowo wydzielona działka rolna miała dostęp do drogi 
publicznej (projektowana droga stanowić będzie przedłużenie drogi o numerze 
ewidencyjnym 706 położonej w obrębie Wólka Pukarzowska), 

f) odszukać (zidentyfikować) w terenie istniejące znaki graniczne granicy obrębów i 
znaki osnowy (ewidencyjnej, scaleniowej) i pomierzyć je w oparciu o osnowę 
geodezyjną, (jeżeli istnieją na danym obszarze), 

g) w oparciu o analizę dokumentów oraz pomiary terenowe, stanu posiadania 



samoistnego, ustalić jednoznaczny przebieg granic projektowanych działek 
ewidencyjnych, 

h) wykonać analizie danych państwowego rejestru granic (PRG), wzdłuż granic obrębów  
na zadanym obszarze, a w razie niezgodności zaktualizować dane PRG. Wykonawca 
przygotuje dane do zaktualizowania bazy państwowego rejestru granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju, 

i) całość dokumentacji zawierającej wyniki opracowania skompletować w postaci 
operatu technicznego. Dokumentacja ta oprócz standardowej treści określonej w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.  w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinna zawierać: kserokopie pozyskanych 
i wykorzystanych materiałów źródłowych, badania ksiąg wieczystych i innych 
dokumentów dotyczących stanu prawnego,  pisemną analizę dokumentacji źródłowej i 
opisane wnioski wynikające z tej analizy, protokoły władających tymi gruntami na 
zasadach posiadania samoistnego – Załącznik nr 1. Dokumentacja powinna składać 
się z części dotyczącej projektu klasyfikacji gruntów, części aktualizacji ewidencji 
gruntów i budynków obrębu Łaszczów – Kolonia, zawierająca dane przedmiotowe i 
podmiotowe oraz ewentualnie część zawierająca aktualizację danych rejestru PRG. W 
celu aktualizacji części graficznej bazy EGiB należy przygotować pliki w formacie gml, 
txt. 

j) wszelkie wątpliwości związane z wykonaniem prac należy na bieżąco uzgadniać z 
pracownikami Wydziału GKKiN Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, 

k) wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 

l) wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną pracę na okres nie mniej niż 36 miesięcy, 
licząc od daty przyjęcia całości prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. Usterki ujawnione w okresie gwarancji czy rękojmi Wykonawca 
zobowiązuje się usunąć w ciągu do dwóch miesięcy od daty ich wykazania. 

   

3) Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz dokumentów znajdujących się  
 w zasobie PODGiK 
 
a) Dane podstawowe: 
 powiat tomaszowski, jednostka ewidencyjna 061806_5 Łaszczów – obszar wiejski, 

obręb 061806_5.0010 Łaszczów -Kolonia, 
Liczba działek projektowanych do ujawnienia w bazie:  ok. 12 (działki użytkowane 
rolniczo – „R” - grunty orne, „Ł” - łąki trwałe, „W-…” - grunty pod rowami, „dr” - drogi), 
Powierzchnia obszaru do wykazania w bazie egib: ok. 8,5 ha, 
Liczba działek sąsiednich, graniczących z brakującym obszarem: ok. 14, 
 

b) Opracowaniami  źródłowymi  do wykorzystania są m.in.: 
 numeryczne opracowanie granic obrębów z gminy Łaszczów operaty techniczne nr: 

P.0618.2011.459 - Hopkie, P.0618.2011.454 - Wółka Pukarzowska, P.0618.2011.453 
– Łaszczów-Kolonia, P.0618.2011.476 – Zimno, 

 mapy glebowo rolnicze – operat nr 1800-1/2012, (jedyne pokrycie na danym 
obszarze), 

 brak danych geometrycznych, bazy na danym obszarze, obszar bez pokrycia 
mapowego, 



 dokumentacja geodezyjna z terenu sąsiedniego, otaczającego przedmiotowy obszar 
bez pokrycia mapowego (z obrębów sąsiednich takich jak: Wólka Pukarzowska, 
Hopkie, Zimno, Łaszczów-Kolonia): 

 mapy ewidencji gruntów w skali 1:5000, 

 operaty techniczne z pomiarów do celów prawnych, 

 szkice przeglądowe osnów geodezyjnych wraz z bazą punktów założenia 
i prowadzenia w systemie Bank Osnów, 

 operaty techniczne z założenia ewidencji gruntów dla obrębów sąsiednich: 
Wólka Pukarzowska – operat 2875.2-4/70 scalenie z 1969r., opracowanie 
numeryczne granic Lasów Państwowych, Pukarzów Osada – operat 
254/4/8/63 reambulacja z 1963 r., Łaszczów-Kolonia – operat 2875.2-5/73 
scalenie gruntów, Hopkie – operat z założenia ewidencji gruntów z 1963r., 
Zimno – operat 
2876.3-1/63, 

 pomiar do klasyfikacji gruntów, 

 rejestry papierowe ewidencji gruntów, 

 baza numeryczna ewidencji gruntów i budynków występuje na gruntach 
otaczających dany obszar, 

 obecnie  w operacie ewidencji gruntów i budynków działki nie są wykazane, 

 obszar objęty postępowaniem przedstawia - Załącznik nr 2, 

 przykładowy zakres obszaru do wykazania w bazie egib (współrzędne 
punktów wielokąta): 

5597851.37 8477509.00 

5597825.34 8477243.61 

5598086.08 8477079.08 

5598120.47 8477508.07 
 

4) Warunki udziału w postępowaniu 
  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności i zapewnią, że prace zostaną 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe do wykonywania 
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 
43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U 
z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). Wykonawca zapewni również wykonanie części zadania 
dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania prac klasyfikatora gruntów (do oferty należy dołączyć kopię 
świadectwa ukończenie kursu lub studiów podyplomowych z zakresu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów). 

 

5) Najistotniejsze przepisy  prawa 

 
a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1990 z późń. zm.), 
b) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 214 ), 
c) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781), 
d) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 742), 
e) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.), 



f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r. poz. 1246), 

h) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.), 

i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2021r. poz. 820), 

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego 
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1373),      

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w 
sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1341), 

l) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 
1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1357), 

m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów 
zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych 
prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1316), 

n) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 
2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1517). 

 
 

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w 

trakcie realizacji zamówienia a w przypadku wprowadzenia zmian w obowiązujących 

przepisach prawa, bądź wejścia w życie nowych przepisów mających znaczenie i 

wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

sposób postępowania. Przepisy o których mowa powyżej, nie stanowią zamkniętego 

katalogu aktów normatywnych. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 Zał cznik Nr 6 do OPZ  

 
Protokół 

 
czynno ci i ustale  dotycz cych gruntów, dla których ze wzgl du na brak ksi gi wieczystej, 
zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie mo na ustali  ich wła ciciela.  
 
1. Miejsce poło enia i oznaczenie gruntów, których dotycz  czynno ci opisane w protokole:  

województwo ………………………………………, 

powiat …………………………………………………………………,  

jednostka ewidencyjna ………………………………………………………., 

obr b ewidencyjny ………………………………………, 

działki ewidencyjne …………………………………………………………………..  

 
2. Analiza dokumentacji pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonej w 

Starostwie Powiatowym w ……………………………, wpisów w ksi gach wieczystych oraz zbioru 

dokumentów prowadzonego w S dzie Rejonowym w ……..……………………………. 

przeprowadzona w okresie od ……………………………… do ………………….. wykazała, e dla 

gruntów, o których mowa w ust. 1, nie jest prowadzona ksi ga wieczysta, a tak e brak jest innych 

dokumentów umo liwiaj cych ustalenie ich wła ciciela.  

3. W wyniku ogl dzin, przeprowadzonych w dniu ……………………….., oraz informacji 

uzyskanych od …………………………………………………………………………………………… 

ustalono, e:  

1) grunty, o których mowa w ust. 1, s  u ytkowane jako 

…………………………………………………………………………………………………………  

2) na gruntach, o których mowa w ust. 1, znajduj  si  budynki: ………………………………………, 

budowle…………………………………………..,  

urz dzenia ……………………………………………………………  

3) gruntami, o których mowa w ust. 1, włada (pełne dane osobowe lub dane instytucji) 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

4. W sprawie okoliczno ci, w jakich obj te zostały we władanie grunty, o których mowa w ust. 1, 

………………………………………………………………………………………., legitymuj cy si  

dowodem osobistym nr ………………………………………………………………………., 

wydanym przez …………………………………………………… zło ył nast puj ce o wiadczenie:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

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

……….……………….  

/data i podpis/  

5.…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………., legitymuj cy si  dowodem nr …………………………, 

wydanym przez …………………………………………… potwierdził, e o wiadczenie zawarte w 

ust. 4 jest zgodne z prawd .  

 

…………….………………….  

/data i podpis /  

6. Inne ustalenia/wyja nienia/ o wiadczenia 

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Obj tych protokołem czynno ci i ustale  dokonał oraz protokół sporz dził 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………….  

/data i podpis / 



Sporządził: Rafał Droś dnia 2022.03.23. 


