Załącznik nr 3 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych
Kod

Nazwa materiału zasobu

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)
1.1
Pełny zbiór danych BDOT10k
1.2

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)

Jednostka rozliczeniowa

km2

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3,
w postaci rastrowej
Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000
w postaci rastrowej
Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3,
w postaci wektorowej
Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000

arkusz mapy oznaczony
jednym godłem

w postaci wektorowej
Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3,
w postaci drukowanej
Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000
w postaci drukowanej

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11
3.1
zdjęcie
Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze
3.2

Ortofotomapa

3.3

Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu

3.4

Numeryczny model rzeźby terenu

3.5

Numeryczny model pokrycia terenu

3.6

Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej

km2

fotopunkt

Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)
4.1
Zbiór danych PRPOG
4.2

Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy

4.3

Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

4.4

Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

4.5
4.6

Punkt osnowy

Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej
lub magnetycznej
Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
5.1
Zbiór danych BDSOG
5.2

Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej

5.3

Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej.

5.4

Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)
6.1
Zbiór danych K-GESUT
6.2

Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów)

Punkt osnowy

km2

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
7.1

Pełny zbiór danych GESUT

7.2

Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)

ha

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
8.1

Pełny zbiór danych BDOT500

8.2

Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)
9.1
Zbiór danych bazy danych EGiB
9.2

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych

9.3.1

Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków

9.3.2

Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali

9.4

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych

9.5

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych

9.6

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków

9.7
Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6)
Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB
10.1
Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej
Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach
10.2
tego samego zamówienia, w postaci drukowanej
10.3
Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej
10.4
Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej
10.5
Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej
10.6
Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej
10.7
Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej
10.8
Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej
10.9
Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej
10.10
Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

ha

ha
punkt graniczny
działka ewidencyjna albo
budynek
lokal
kontur użytku gruntowego
kontur klasyfikacyjny
Podmiot - osoba lub
jednostka organizacyjna
Obiekt bazy danych EGiB

Arkusz formatu A0

ha

10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej
Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej
Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej
Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

10.19

Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

10.20

Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Obręb ewidencyjny

Działka ewidencyjna w
granicach jednego obrębu
Osoba lub inny podmiot
Gmina

10.21

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej

Powiat
Województwo
Kraj
Gmina

10.22

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

Powiat
Województwo
Kraj

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

11.9

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

11.10

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

11.11

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

11.12

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

Jednostka rejestrowa
gruntów

Jednostka rejestrowa
budynków albo jednostka
rejestrowa lokali
Pozycja kartoteki budynków
albo pozycja kartoteki lokali

Rejestr cen i wartości nieruchomości
12.1

Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej

12.2

Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego

nieruchomość będąca
przedmiotem transakcji albo
wyceny

Mapa zasadnicza
13.1

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej

13.2

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

13.3

Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej

13.4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3

ha
Arkusz formatu A0

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne
14.1
14.2
14.2

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,
inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej
Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,
inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej

arkusz mapy

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,
inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS”
15.1

Opracowane satelitarne dane obserwacyjne

Punkt sytuacyjny

Udostępnianie materiałów zasobu innych niż oznaczonych kodami 1.1 - 15.1
16.1

Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej

16.2

Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej

karta formatu A4
dokument

