Informacja PODGK do wykonania pracy geodezyjnej –
podział, wznowienie granic i rozgraniczenie
1. Niezbędne prace polowe i kameralne:
a. Pomiar, opracowanie i przekazywanie wyników pomiaru do PODG-K oraz
skompletowanie operatu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
b. Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS
wykonać zgodnie z ZALECENIAMI TECHNICZNYMI Głównego Geodety Kraju z
2011 roku.
c. Przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację oraz ocenić stan techniczny znaków
osnowy, a wyniki przedstawić na kopii opisu topograficznego geodezyjnej osnowy
poziomej.
d. Szkic polowy zaleca się sporządzić łącznie ze szkicem podstawowym.
e. W protokole z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
sporządzić szkic graniczny zachowując identyczną numerację jak na szkicu
podstawowym i polowym.
f. Szkic polowy i graniczny powinien zawierać rysunek rzutu poziomego trwałych
elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia położenia
znaku granicznego.
g. Obliczenie powierzchni, użytków i klas wykonać ze współrzędnych.
h. Operat skompletować w formie skoroszytu wraz z dyskietką zawierającą wykaz
współrzędnych opisany jako plik o nazwie zgodnej z identyfikatorem zgłoszenia pracy
geodezyjnej w następującym układzie: numer (spacja) X (spacja)
Y(spacja)BPP(spacja)STB(spacja)ZRD(spacja) CECHA. Istnieje możliwość
przekazania wykazu współrzędnych drogą elektroniczną na adres e-mail:
Jedrzej.Rozkwitalski@powiatstarogard.pl lub
Lucyna.Pawlowska-Klej@powiatstarogard.pl
Wszystkie karty wchodzące w skład operatu opisać w prawym górnym narożniku
numerem zgodnym z identyfikatorem zgłoszenia pracy geodezyjnej.
i. Sprawozdanie techniczne - pełny opis czynności z podaniem podstaw prawnych wraz z analizą
materiałów pozyskanych z PODG-K pod względem dokładności, aktualności i kompletności w
zakresie niezbędnym dla zgłoszonej pracy.
j. Uzgodnić numery działek powstałych w wyniku podziału, scalenia i połączenia działek – tel.
58 7673547 i 58 7673546
o. Do każdego operatu technicznego, którego pracę zgłoszono drogą elektroniczną,
należy dołączyć luzem drugie zgłoszenie roboty
2. Po odbiór dokumentów z Ośrodka zgłaszają się osoby upoważnione w zgłoszeniu.
3.Wszystkie zmiany dotyczące zakresu, rodzaju i terminu zakończenia
prac, przerwanie lub zaniechanie ich wykonania należy niezwłocznie
zgłaszać do tut. Ośrodka.

