Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczące wykonania na terenie powiatu ostrołęckiego opracowania dokumentacji
geodezyjnej i zmian danych ewidencyjnych w zakresie:


gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla 20 działek ewidencyjnych;



wyłączenie z klasyfikacji terenów zurbanizowanych dla 20 działek ewidencyjnych

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.
U. poz. 1246).
Prace należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami zawartymi w :
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12
września 2012 r. (Dz.U. poz. 1246);
4. Rozporządzenie 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 (Dz.U. poz. 1429 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Zakres prac
I.

Zmiana klasyfikacji gruntów:

Analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów i klasyfikacji.
Wykonanie pomiarów zmienionych klas i użytków.
Poinformowanie zainteresowanych o wynikach klasyfikacji gruntów.
Opracowanie mapy uzupełniającej klasyfikację gruntów i użytków.
Sporządzenie i przekazanie do organu administracji państwowej dokumentów
niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej.
6. Skompletowanie operatu i przekazanie do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
1.
2.
3.
4.
5.
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II.

Wyłączenie z klasyfikacji gruntów zurbanizowanych:

1. Analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów i budynków.
2. Wykonanie pomiaru zasięgu terenu zurbanizowanego, a w przypadku gdy istniejące
w terenie budynki nie są wprowadzone do bazy wykonać pomiar budynków w celu
wprowadzenia do ewidencji.
3. Sporządzenie szkicu służącego do wprowadzenia użytku i budynków do części
graficznej ewidencji gruntów i budynków (program Ewmapa).
4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych.
5. Skompletowanie operatu i przekazanie do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Podpisano przez
Zastępcę Dyrektora
Wydziału Geodezji
Panią Edytę Rydel
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