Zobrazowania lotnicze
na terenie powiatu dąbrowskiego
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Powiat dąbrowski przystąpił do realizacji projektu „E-usługi
w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Założeniem projektu jest rozwój cyfrowych rejestrów publicznych
zasobie
geodezyjnym
gromadzonych
w
państwowym
i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazy
danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz narzędzi informatycznych do
ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych,
służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji
i upowszechnianiu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest modernizacja
ewidencji gruntów i budynków, dzięki której
mapy
analogowe(papierowe) zostaną zastąpione mapami cyfrowymi.

W pierwszym etapie planuje się przeprowadzenie nalotów
fotogrametrycznych, w wyniku których wykonane zostaną zdjęcia
lotnicze terenu powiatu.
Zdjęcia lotnicze wykonane w najbliższym czasie posłużą jako
materiały pomocnicze nie tylko dla potrzeb modernizacji
ale również innych prac geodezyjnych.
Jedną z informacji, dostarczoną przez zobrazowania terenu, może
być położenie istniejących w terenie znaków geodezyjnych, jednak
aby było to możliwe, znaki graniczne musiałyby zostać
odpowiednio oznaczone, tak aby były widoczne na zdjęciach.
Takie działania mają na celu zminimalizowanie ewentualnych
wątpliwości właścicieli nieruchomości co do przebiegu granic,
ustalonych podczas przeprowadzanej modernizacji ewidencji
gruntów i budynków.

Oznaczenie dotyczy położenia znaków granicznych wykonanych z
trwałego materiału, np.: granicznik betonowy, słupek metalowy,
kamień bądź inny element zagospodarowania znajdujący się w tym
punkcie (róg ogrodzenia, budynku, podmurówki).
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku dokonywać znakowania,
jednak należy zaznaczyć, iż ułatwi to przeprowadzenie ustalenia
granic nieruchomości.
Ponadto, znakowanie może być wykonane tylko w tych
miejscach, gdzie przebieg granicy nieruchomości nie budzi
żadnych wątpliwości i jest bezsporny.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Art. 277 Kodeksu Karnego
„Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub
czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

OZNACZANIE ZNAKÓW GRANICZNYCH

Znak musi być odpowiednio duży i wykonany w
kontrastującym z tłem (proponowany kolor biały).
●

kolorze

Znak powinien mieć kształt przecinających się elementów liniowych,
ułożonych w taki sposób, aby miejsce przecięcia się tych elementów
znajdowało się dokładnie na środku znaku granicznego - proponuje się
aby znak wykonany był w kształcie krzyża o rozpiętości ramion
min. 1m i grubości ramion ok. 20cm.
●

Znak powinien być zaznaczony w sposób trwały, być odporny
na działanie warunków atmosferycznych i widoczny na gruncie przez
ok. 1-2 tygodnie.
●

Teren wokół znaku powinien być oczyszczony, aby trawa bądź krzewy
nie zasłaniały znaku.
●

Znak może być wykonany np. :
- z elementów drewnianych (deski, sklejka), cegieł, plastiku lub innych
tworzyw, w jasnym kolorze, kontrastującym z podłożem, bądź
pomalowanych na biało, oznakowania powinny być przytwierdzone
do podłoża, aby nie uległy przesunięciu,
- poprzez namalowanie na gruncie znaku białą farbą bądź wapnem.
●

MALOWANIE ZNAKU BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE
Przed oznakowaniem ważne jest oczyszczenie z trawy bądź innych zarośli terenu wokół znaku granicznego
na taką odległość aby można było na gruncie namalować krzyżujące się linie o grubości
min. 20cm i długości 50 cm(liczone od środka znaku granicznego do końca linii – w rezultacie długość
całego elementu ma wynosić 1m). Do tego sposobu znakowania można wykorzystać białą farbę, gips bądź
wapno.

ZNAKOWANIE
ZA
POMOCĄ
ELEMENTÓW
DREWNIANYCH
Do znakowania można wykorzystać zwykłe deski bądź kawałki sklejki, pod warunkiem
iż są w jasnym kolorze, który będzie wyraźnie odcinał się od podłoża, bądź po wymalowaniu
ich na kolor biały. Minimalna długość elementów – 1 m, szerokość – ok. 20 cm. Dwa elementy należy
ułożyć na krzyż w taki sposób aby środek krzyża znajdował się dokładnie nad znakiem granicznym.
Dodatkowo takie oznaczenie należy bezwzględnie zabezpieczyć przed przesunięciem.

ZNAKOWANIE ZA POMOCĄ CEGIEŁ
Do znakowania można użyć cegieł, po wcześniejszym pomalowaniu ich na biało. Należy jednak pamiętać
o odpowiednim wymiarze takiego oznaczenia.

W przypadku kiedy nie ma możliwości ułożenia 4 elementów na krzyż, można ułożyć 3 bądź 2 elementy,
pod kątem prostym, o długości ok.1m i szerokości ok. 20 cm każdy, tak aby miejsce łączenia elementów
znajdowało się na środku znaku granicznego.

Przykładowe, proponowane rozmieszczenie krzyży znakujących położenie znaków granicznych na gruncie.

Przykładowe zdjęcie pokazujące widoczne, poprawnie wykonane oznakowanie
punktów granicznych (zaznaczone żółtymi strzałkami).

Ortofotomapa posłuży w kolejnym etapie projektu tj. modernizacji ewidencji gruntów
i budynków. Prace będą obejmowały m.in. ustalenie przebiegu granic nieruchomości,
aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie między innymi
budynków i użytków gruntowych.
W rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 1034) możemy znaleźć zapis, że:
„Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających
je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zdjęcia lotnicze lub ortofotomapę,
jeżeli zapewniają one wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć
znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.” (§ 37. pkt.2 )

Zgodnie z § 39.Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) :
„1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia
wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie
zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób
władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich
zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych.
2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu
granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,
przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów
granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania,
jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych
dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.
3. W
przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie
można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych
dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek
ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice
punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów
granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów,
zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń
zainteresowanych podmiotów i świadków”

W przypadku sporu, wykonawca prac modernizacyjnych zaznacza punkt graniczny
jako sporny, wówczas właściciele nieruchomości mogą na własny koszt dokonać
rozgraniczenia nieruchomości.
Właściciele nieruchomości będą indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu
czynności ustalenia granic z wykorzystaniem zdjęć lotniczych.
W interesie każdego właściciela jest przybycie i złożenie oświadczenia
do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych tak by własnoręcznym
podpisem potwierdzić położenie punktów granicznych lub wnieść ewentualne uwagi.

Z przeprowadzonych prac zostanie sporządzony przez wykonawcę projekt operatu
opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do wglądu właścicieli
nieruchomości na okres 15 dni roboczych.
O terminie i miejscu przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowokartograficznego, zawiadamia się za pośrednictwem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego i właściwego Urzędu Gminy oraz ogłoszenia w prasie
o zasięgu krajowym, na co najmniej 14 dni przed planowanym wyłożeniem.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że uczestnictwo w wyłożeniu nie jest
wymagane, ale leży w interesie właścicieli, gdyż w tym okresie mogą zgłaszać uwagi
do danych, które zostały zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu
projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu
uwag zgłoszonych do projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie
ich rozpatrzenia.
Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia do wglądu projektu operatu
opisowo-kartograficznego dane zawarte w projekcie stają się danymi ewidencji
gruntów i budynków i zostają ujawnione w bazie danych EGiB. Informację o tym
starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa i Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ewidencji gruntów
i budynków, zawarte w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty
do tych danych w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
województwa informacji o ujawnieniu w bazie danych EGiB danych z wyżej
wymienionego operatu.
O tym, czy zarzuty zostały uwzględnione czy odrzucone, Starosta rozstrzyga
w drodze decyzji. Do momentu,w którym postępowanie zostanie ostatecznie
zakończone, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, dotyczące
gruntów, budynków lub lokali których dotyczą zarzuty – nie są wiążące.
Zarzuty, które zostały zgłoszone po terminie 30 dni od daty ogłoszenia w dzienniku
urzędowym województwa informacji o ujawnieniu w bazie danych EGiB, traktuje się
jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

