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Kartuzy, dnia 8 października 2018 r.

Wykonawcy prac geodezyjnych

KOMUNIKAT nr 4/2018

W nawiązaniu do spotkania z wykonawcami prac geodezyjnych, które odbyło
się 5 października 2018 r. przekazujemy poruszone tematy oraz wspólne ustalenia:

1. Możliwość połączenia działek ewidencyjnych.
Przedstawiono prezentację dotyczącą łączenia działek ewidencyjnych, których
granice zostały zatwierdzone decyzjami administracyjnymi. 
Starostwo  Powiatowe,  Wydział  Geodezji  udostępni  informację,  w  tym
organom  wydającym  decyzje  zatwierdzające  podział,  dotyczącą  łączenia
działek ewidencyjnych.

2. e-Operat – traktowany priorytetowo.
Przez okres przejściowy tzn. do końca 2018 r. przyjmujemy jedną kolejkę na
weryfikację  wszystkich  opracowań  przekazanych  przez  wykonawców
geodezyjnych. Powyższe nie dotyczy opracowań prawnych oraz opracowań
bez pomiaru. 
Pisma i prośby dotyczące przyspieszeń nie będą uwzględniane. 

3. Zasady przekazywania dokumentacji geodezyjnej zgodnie z rozporządzeniem
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów (…).
Pliki  roboczych  baz  danych  przekazywane  w  formie  i  w  zgodności  z
rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów (…).

4. Sprawy bieżące i inne tematy zgłoszone przez uczestników.

Zakłada się, że termin weryfikacji operatów prawnych do końca października
2018 r. będzie wynosił do 2 tygodni.

Od początku 2019 r. termin weryfikacji wszystkich opracowań będzie wynosił
od 2 do 3 tygodni.

Od  stycznia  2019  r.  przyjmujemy,  że  e-Operaty,  będą  weryfikowane
priorytetowo.
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Na następnym spotkaniu, planowanym na styczeń 2019 r.,  należy poruszyć
temat:

 aktualizacji map przez wykonawców geodezyjnych na potrzeby RUDP,

 „drugi etap” podziału. 

Należy zgłosić do Geomatyki Kraków:

 konieczność  zmiany  w systemie  wyświetlania  na  potwierdzeniu  numerów
opłaty przy opłacaniu kilku rachunków jednocześnie,

 powiększenie okna podglądu składu e-Operatów,

 możliwość generowania i wydruku potwierdzenia złożenia e-Operatu,

 przy przeglądaniu operatów dodać kolumnę, której działki dotyczy operat,

 na zgłoszeniu widoczny nr TERYT.

Powyższe ustalenia obowiązywać będą od 9 października 2018 r.

Z poważaniem.                          

...............................................              
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