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Informacje o przekazywaniu za pomocą portalu GEO-OŚRODEK Serwis Geodety wyników 
zgłoszonych prac tj. operatu technicznego oraz plików do aktualizacji baz danych zasobu 
  
 
Wypełnienie i zatwierdzenie przez Wykonawcę prac geodezyjnych formularza zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac oraz przekazanie 
elektronicznego operatu technicznego wraz z plikami do aktualizacji baz danych zasobu spełnia obowiązek wynikający z art. 12a ust. 1 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
1. Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych należy przekazać w postaci: 

− elektronicznego operatu technicznego,  
− plików do aktualizacji baz danych zasobu (w formacie txt), 
− mapy wynikowej do aktualizacji bazy danych (tylko w formacie dxf), 
− innych plików. 

 
2. Operat techniczny należy sporządzić w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac 

geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Maksymalna wielkość przesyłanego pliku to 100 MB.  
 

3. Pliki do aktualizacji baz danych zasobu należy przygotować w formacie TXT o rozmiarze nie większym niż 10MB o strukturze: 
 
− do aktualizacji bazy danych egib: 

 
Nr 

punktu 
Współrzędna 

X 
Współrzędna 

Y 
Kod  

wg EGiB Osnowa Kod 
stabilizacji 

Błąd położenia 
względem osnowy 

Sposób 
pozyskania Obr_kod 

228 5572259.17 6571756.17 EGPG 3 3 1 13 1 
W kolumnie „Osnowa” dla wszystkich punktów wpisać wartość  3. 
Lista wartości dla „Kod stabilizacji”: 1 - brak informacji, 2 - niestabilizowany, 3 - znak naziemny, 4 - znak naziemny i podziemny,  5 - znak podziemny,  

6 – szczegół terenowy I grupy dokładnościowej; 
Lista wartości dla „Błąd położenia względem osnowy”: 0 - brak informacji, 1 - 0.00-0.10, 2 - 0.11-0.30, 3 - 0.31-0.60, 4 - 0.61-1.50, 5 - 1.51-3.0; 
Lista wartości dla „Sposób pozyskania”: 13 - Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową poprzedzone       

rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych 
lub ustaleniem ich położenia w innym trybie, 14 - Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS 
powiązane z osnową dla pozostałych przypadków; 

 
Kolumna „Obr_kod”: powinna być uzupełniona o wartości: 11 - dla punktów na granicy powiatu, 51 - dla punktów na granicy obrębów,  
dla punktów na granicy działki właściwy numer obrębu zgodnie z tabelą: 
 

1 Dz. Śródmieście Załęże 8 Mysłowice Las 18 Tysiąclecie 
2 Dz. Bogucice Zawodzie 9 Janów  
3 Dz. Ligota 11 Podlesie 
4 Dąbrówka Mała 12 Piotrowice 
5 Roździeń 13 GLP 
6 Szopienice 14 Zarzecze 

− do aktualizacji bazy danych BDOT500 i GESUT: 
 

Nr 
punktu 

Współrzędna  
X 

Współrzędna  
Y 

Współrzędna  
H 

Kod   
BDOT500/GESUT 

Kod 2  
BDOT500/GESUT 

100 5572259.17 6571756.17 268.88 OTDA OTOO 
 Kolumny w pliku powinny być oddzielone pojedynczym znakiem spacji. W przypadku braku wartości należy wpisać symbol gwiazdki *. 
 Kolumnę „Kod 2 BDOT500” (ewentualnie kolejne kolumny) należy uzupełnić gdy punkt reprezentuje różne obiekty należące do tej samej bazy danych.  
 Jeżeli punkt reprezentuje obiekty należące do różnych baz danych to należy go wykazać osobno w każdym z plików. 
 Jeżeli przekazywane są karty studzienek wówczas należy wpisać numer studzienki a nie numer pikiety pomiarowej (np. K-33). 

− do aktualizacji danych dot. studzienek kanalizacyjnych: 
 

Nr 
punktu 

Współrzędna  
X 

Współrzędna  
Y 

Współrzędna  
H1 

rzędna góry obiektu 

Kod   
GESUT 

Współrzędna  
H2 

rzędna dołu obiektu 

Nr studzienki * 
 

100 5572259.17 6571756.17 268.88 SUKS 267.00 K-33 
* - dot. studzienek kanalizacyjnych, dla których już został zarezerwowany w ośrodku nr i została opracowana karta informacyjna.  
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4. Pozostałe pliki:  
− mapa wynikowa w formacie DXF, plik nie może być większy niż 10 MB. 
− inne dokumenty w formatach .pdf, .doc, .docx, .txt., .jpg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .csv, .dxf, .dwg. Plik nie może być większy niż 10 MB. 

 
5. Nazewnictwo plików – nazwy plików nie powinny przekraczać 40 znaków. Nazwy plików powinny zawierać identyfikator zgłoszenia pracy 

geodezyjnej, a w przypadków plików służących do aktualizacji baz danych także skróconą nazwę bazy danych zasobu: 
 
− operat techniczny: id-zgłoszenia_EOT.pdf np. G-III.6642.4.3000.2022_EOT.pdf 
− pliki do aktualizacji bazy danych: id-zgłoszenia_baza-danych.TXT, np.: G-III.6642.4.3000.2022_EGIB.TXT,  

G-III.6642.4.3000.2022_BDOT500.TXT, G-III.6642.4.3000.2022_GESUT.TXT, 
− mapa wynikowa w formacie DXF: id-zgłoszenia_MP.DXF, np. G-III.6642.4.3000.2022_MP.DXF,  
− inne pliki o nazwach wskazujących na rodzaj dokumentu.  

 
6. Wraz z operatem elektronicznym można złożyć przez portal dokumenty przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac 

geodezyjnych wykonał prace geodezyjne. Dokumenty należy przekazać w postaci pliku PDF. Pojedynczy plik nie może być większy niż 
50MB. 
 

7. Przesyłanych dokumentów nie należy pakować tj. nie mogą być przekazywane jako skompresowany folder o rozszerzeniu ZIP, RAR, 7Z. 
 

8. Warunkiem bezpiecznego przesyłania dokumentów elektronicznych jest posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.  
 
 
 


