
          Załącznik nr 1 

 

 

Opis przedmiotu  zamówienia 

 

Zamówienie dotyczące wykonania gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych 

z rolnych na leśne obejmujących 181 działek położonych gminie Troszyn  obręby ewidencyjne: 

Łątczyn – 107 działek, Żyźniewo – 33 działki, Kleczkowo – 41 działek. 

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 

         W zakresie wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy:  

1. Dokonać analizy i oceny dokumentów ewidencji gruntów i klasyfikacji użytków 

gruntowych z uwzględnieniem zapisów zawartych w planie zagospodarowania 

przestrzennego, w planie urządzania lasu  oraz stanu faktycznego na gruncie. 

2. Wykonać pomiar zmienionych klas i użytków w obecności właścicieli. 

3. Sporządzić protokół z klasyfikacji gruntów opisując stan faktyczny na gruncie. 

4. Opracować mapy uzupełniające klasyfikacji gruntów leśnych. 

5. Sporządzić wykazy zmian gruntowych w formacie A4 oraz mapy po zmianie klasyfikacji 

w wersji papierowej niezbędne do zawiadomienia stron. 

6. Sporządzić i przekazać do organu administracji państwowej dokumenty w postaci 

papierowej niezbędne do wydania decyzji administracyjnej. 

7. Wykazy zmian gruntowych sporządzić do jednostki rejestrowej. 

8. Skompletować operat i przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 
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