
 

 

 

 

SPIS DOKUMENTÓW OPERATU  TECHNICZNEGO 

(dla opracowań do celów prawnych) 

 

1) Sprawozdanie techniczne 

2) Postanowienie o wszczęciu postepowania rozgraniczeniowego (tylko w przypadku operatów 

z rozgraniczenia nieruchomości) 

3) Mapa wywiadu terenowego 

4) Dzienniki pomiarowe i obliczenia, szkic osnowy pomiarowej, szkic lokalizacji GPS 

5) Protokoły badania księgi wieczystej oraz inne dokumenty potwierdzające własność nieruchomości 

6) Analityczne obliczenie powierzchni działek oraz analityczne rozliczenie klasoużytków 

7) Zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień/wezwań  wraz z kopią treści zawiadomień 

8) Szkic polowy z pomiaru na gruncie  -   luzem w koszulce 

9) Wykaz zmian danych ewidencyjnych  - luzem w koszulce 

10) Protokoły graniczne, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, 

ustalenia granic, akty ugody, protokoły czynności przyjęcia granic - luzem w koszulce 

11) Mapy powstałe w ramach opracowania  -  luzem w koszulce 

 

Uwaga:  

- wszystkie dokumenty operatu oraz strony tych dokumentów w operacie powinny być kolejno 

ponumerowane 

- dla opracowań skutkujących zmianą ewidencyjną zaleca się złożenie podpisanego przez strony 

wniosku o ujawnienie zmian danych ewidencyjnych zgodnie z przedłożoną dokumentacją 

- dokumenty wykorzystane przez Wykonawcę (takie jak np. materiały pozyskane z PZGiK,  

uzgodnienie mianowników, inwentaryzacja osnowy geodezyjnej i inne dokumenty mające wpływ na 

opracowanie) należy przedłożyć jako odrębną „zszywkę”, której nie należy włączać do spisu 

dokumentów operatu technicznego. 

 

 

                         
Dane Wykonawcy 
(np. pieczęć) 



SPIS DOKUMENTÓW OPERATU  TECHNICZNEGO 

(dla asortymentu „inwentaryzacja powykonawcza” oraz „ mapa do celów projektowych”) 

  

1) Sprawozdanie techniczne. 

2) Mapa wywiadu terenowego. 

3) Dzienniki pomiarowe i obliczenia, szkic osnowy pomiarowej, szkic lokalizacji GPS 

4) Szkic i obliczenia powierzchni konturów aktualizowanych użytków 

5) Szkic polowy – luzem w koszulce 

6) Wykaz zmian danych ewidencyjnych działki – luzem w koszulce 

7) Arkusz danych ewidencyjnych budynków lub wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku – luzem 

w koszulce 

8) Odbitka mapy z inwentaryzacji powykonawczej/Odbitka mapy do celów projektowych – luzem 

w koszulce 

 

 

 

Uwaga:  

- wszystkie dokumenty operatu oraz strony tych dokumentów w operacie powinny być kolejno 

ponumerowane 

- dla opracowań skutkujących zmianą ewidencyjną zaleca się złożenie podpisanego przez strony 

wniosku o ujawnienie zmian danych ewidencyjnych zgodnie z przedłożoną dokumentacją 

- dokumenty wykorzystane przez Wykonawcę (takie jak np. materiały pozyskane z PZGiK, decyzja o 

wyłączeniu z produkcji rolnej, inwentaryzacja osnowy geodezyjnej i inne mające wpływ na 

opracowanie) należy przedłożyć jako odrębną „zszywkę”, której nie należy włączać do spisu 

dokumentów operatu technicznego. 

 

 

 


