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1. Logowanie do aplikacji COMARCH ERGO – Konto geodety 

 

Aplikacja CCOMARCH ERGO – Konto geodety jest dostępna z każdego miejsca, w którym mamy 

dostęp do sieci Internet. Wystarczy znać odpowiedni adres, aby za pomocą przeglądarki internetowej 

połączyć się ze stroną logowania do systemu. Aby zalogować się do aplikacji należy wprowadzić 

poprawne dane logowania, czyli Użytkownika i Hasło w oknie logowania. Następnie należy kliknąć 

na przycisk [Zaloguj]. 

 

Rys. Strona logowania do aplikacji COMARCH ERGO – Konto geodety 

 

Jeżeli wprowadzone zostaną niewłaściwe dane logowania pojawia się komunikat o błędnie podanych 

parametrach logowania. Należy jeszcze raz wprowadzić poprawne dane. 

 

1.1. Rejestracja nowego użytkownika 

 

W przypadku nowego użytkownika, aby możliwa była praca z aplikacją COMARCH ERGO – Konto 

geodety, musi nastąpić jego rejestracja, oraz jego dodanie przez pracownika PODGiK w module 

COMARCH ERGO – Ośrodek. 

Aby dokonać rejestracji nowego użytkownika należy w oknie strony logowania do aplikacji, w sekcji 

Informacja, wybrać przycisk [Rejestracja]. 

Wyświetlony zostanie formularz rejestracji, w którym pola oznaczone symbolem [*], są polami 

obligatoryjnymi. 
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Rys. Okno z formularzem rejestracji nowego użytkownika 

 

Po wypełnieniu danych w formularzu, należy wybrać przycisk: 

 

- [Anuluj] – aby przerwać proces rejestracji 

- [Zapisz] – aby zakończyć proces rejestracji. 

 

Po wybraniu przycisku [Zapisz], użytkownik otrzymuje informacje o pomyślnie zakończonym procesie 

rejestracji. Aby dokończyć proces rejestracji należy wybrać przycisk [Pobierz umowę] . 
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Wygenerowany zostanie plik .pdf z treścią umowy, którą należy podpisać i dostarczyć do siedziby 

PODGiK. 

Po nadaniu dostępu przez pracownika PODGiK, aby zalogować się do aplikacji należy wprowadzić 

poprawne dane logowania, czyli Użytkownika i Hasło w oknie logowania. Nazwą użytkownika 

(loginem) jest adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji. Podobnie hasło – użytkownik nadaje 

je w trakcie procesu rejestracji.  

W przypadku utraty hasła, na stronie logowania istnieje możliwość jego odzyskania. Po wyborze 

przycisku [Odzyskiwanie hasła], przez system generowane jest nowe hasło, które zostaje wysłane 

emailem na adres użytkownika. 

2. Funkcjonalność ogólna. 

Moduł COMARCH ERGO Konto Geodety umożliwia kompleksową obsługę wykonawcy prac 

geodezyjnych, polegającą miedzy innymi na: 

 Zgłoszeniu pracy geodezyjnej, 

 Monitorowaniu statusów utworzonej pracy geodezyjnej, 

 Obsłudze zobowiązań, w tym pobraniu DOO i licencji, oraz dokonaniu opłaty za pośrednictwem 

internetowego systemu płatności, 

 Pobraniu wszelkich danych do pracy geodezyjnej  

 Aktualizacji baz danych BDOT500 i GESUT. 

 

 

Rys. Okno aplikacji COMARCH ERGO Konto Geodety 

 



Comarch S.A 

Al. Jana Pawła II 39a 

31-864 Kraków 

Tel. +48(54)413 99 99 

 

W lewym górnym rogu wyświetlonej strony znajduje się baner z informacją, w jakiej aplikacji 

użytkownik systemu COMARCH ERGO znajduje się w danej chwili. 

 

W prawym górnym rogu znajdują się polecenia: 

 Dane firmy – zawierające dane zalogowanego użytkownika, 

 Zmień hasło – umożliwia zmianę aktualnego hasła na nowe , 

 Wyloguj - umożliwia wylogowanie z aplikacji. 

 

Po wybraniu polecenia Dane firmy, wyświetlone zostaje okno z danymi podmiotu gospodarczego. 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość aktualizacji zawartych tam wpisów.  

 

Wybranie przycisku [Zapisz i zamknij] powoduje aktualizacje danych i powrót do okna głównego 

aplikacji. 

Wybranie przycisku [Anuluj] – powoduje powrót do okna głównego aplikacji bez zapisywania 

wprowadzonych zmian. 
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Poniżej w/w poleceń znajdują się zakładki kategoryzujące dane zawarte w aplikacji Konto Geodety 

systemu COMARCH ERGO. Aktywna zakładka prezentowana jest kolorem niebieskim. Przełączanie 

pomiędzy zakładkami następuje poprzez kliknięcie na żądaną zakładkę. 

 

 

Rys. Zakładki aplikacji Konto Geodety 

 

Poniżej raportu interaktywnego na szarym pasku po lewej stronie znajduje się informacja o aktualnie 

zalogowanym użytkowniku. Po prawej stronie znajduje się informacja o aktualnej wersji 

oprogramowania. 

                                                                                                           

Rys. Pasek informacyjny aplikacji 

 

3. Zakładka Zgłoszenia 

 

Domyślnie wyświetlaną zakładką w aplikacji Konto Geodety są Zgłoszenia umożliwiające dostęp do 

wszystkich zgłoszonych przez wykonawcę prac geodezyjnych. 

 

 

 

Rys. Zakładka Zgłoszenia 

 

W zakładce  Zgłoszenia dostępne są następujące elementy: 

 przycisk Dodaj - umożliwia utworzenie nowego zgłoszenia pracy geodezyjnej, 

 przycisk Statusy - wyświetla okno  Prace geodezyjne, gdzie istnieje możliwość monitorowania 

statusów dla zgłoszonej  pracy geodezyjnej, 
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 pasek wyszukania zarejestrowanych w systemie zgłoszeń prac geodezyjnych po atrybutach 

opisowych zgłoszeń oraz wyświetlenia widoków/raportów, prezentowania zgłoszeń prac 

geodezyjnych (domyślnych), zarejestrowanych w systemie, takich jak: 

o Raport główny (wyświetlany domyślnie) – prezentujący wszystkie zgłoszenia prac 

geodezyjnych, zarejestrowanych w systemie, od najnowszych do najstarszych 

 

W raporcie głównym wykorzystano również podświetlenie kolorem zgłoszeń prac geodezyjnych: 

 

 Kolor zielony – zgłoszenia, dla których nie dokonano opłaty za udostępnione materiały 

 Kolor czerwony – zgłoszenia prac geodezyjnych, którym minął planowany termin zakończenia. 

 

Rys. Pasek wyszukania 

W systemie COMARCH ERGO istnieje możliwość zdefiniowania własnych widoków/raportów, które 

użytkownik ma możliwość zapisania. Raporty, jeśli jest to wymagane, posiadają możliwość 

parametryzowania, umożliwiając użytkownikowi wykonanie raportu o żądanej treści. 

 

3.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej 

 

Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej pola oznaczone symbolem [*], są polami 

obligatoryjnymi. 

Dodawanie zgłoszenia pracy geodezyjnej , można podzielić na dwa etapy: 

 Podanie atrybutów opisujących zgłaszaną pracę geodezyjną, 

 Wskazanie zakresu pracy geodezyjnej, który może nastąpić na dwa sposoby: 

o Poprzez dodanie działek ewidencyjnych i ewentualnie wygenerowanie bufora wokół 

działek, bądź 

o Poprzez narysowanie zakresu przestrzennego na mapie. 

W celu ułatwienia i przyśpieszenia pracy użytkownikowi, system umożliwia: 

 utworzenie, na mapie, zakresu przestrzennego zgłaszanej pracy geodezyjnej, na podstawie listy 

wskazanych działek ewidencyjnych, 

 przypisanie do zgłaszanej pracy geodezyjnej działek ewidencyjnych, na podstawie 

narysowanego na mapie zakresu przestrzennego zgłaszanej pracy geodezyjnej. 
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Aby utworzyć nowe zgłoszenie pracy geodezyjnej, w zakładce Zgłoszenia, należy wybrać przycisk 

[Dodaj]. W oknie przeglądarki wyświetlony zostaje formularz zgłoszenia. 
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Rys. Formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

 

Atrybuty opisowe nowego zgłoszenia 

Nazwa Atrybutu Opis Atrybutu 

Sprzedawca/Oddział  Podmiot sprzedający usługę  

Rodzaj sprawy  

Tryb obsługi W zgłoszeniu pracy geodezyjnej występują dwa tryby obsługi.  

 PODGiK – w którym geodeta zgłasza pracę geodezyjną,  

a pracownicy urzędu muszą przygotować wszystkie potrzebne 

dokumenty,  

 Konto Geodety- w którym geodeta sam przygotowuje potrzebne mu 

dokumenty dokonuje za nie opłaty i pobiera licencję, która pojawia 

się w momencie zarejestrowania opłaty w systemie. 

 

Rodzaj 

zleceniodawcy 

informacje o podmiocie, na którego zlecenie realizowane będą zgłaszane 

prace geodezyjne. Wybieramy właściwego zleceniodawcę z rozwijalnej 

listy 

Sposób zapłaty określenie sposobu zapłaty za zgłaszaną pracę geodezyjną - do wyboru: 

gotówka, przelew, karta 

Jednostka 

ewidencyjna 

pole, w którym należy wskazać jednostkę ewidencyjną, na obszarze której 

mam mieć miejsce zgłaszana praca geodezyjna. Po wybraniu ikony   

otrzymujemy rozwijalną listę dostępnych jednostek do wyboru. 

Nazwa obiektu Nazwa/oznaczenie obiektu/obiektów położonych na obszarze zgłoszenia 

lub dodatkowe informacje o tych obiektach. Wykorzystując polecenie: 

Wypełnij z listy działek istnieje możliwość automatycznego wstawienia 

numerów działek wskazanych w zakresie  zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

Sposób określenia 

położenia 

pole, w którym należy wskazać sposób określenia położenia obszaru, gdzie 

mam mieć miejsce zgłaszana praca geodezyjna. Po wybraniu ikony   

otrzymujemy rozwijalną listę dostępnych wartości. 

Opis położenia dane określające położenie obszaru. Wykorzystując polecenie: Wypełnij  

z listy działek istnieje możliwość automatycznego wstawienia numerów 

działek wskazanych w zakresie  zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

Charakter obiektu do wyboru jeden z atrybut ów opisujących charakter obiektu: 

powierzchniowy, liniowy lub punktowy. 



Comarch S.A 

Al. Jana Pawła II 39a 

31-864 Kraków 

Tel. +48(54)413 99 99 

 

Rodzaj pracy 
Po wybraniu ikony   otrzymujemy rozwijalną listę dostępnych wartości. 

Cel pracy wybieramy interesujący nas cel pracy i za pomocą przycisków 

nawigacyjnych: 

- wybór wszystkich pozycji 

 - wybór pojedynczych pozycji 

 

Rys. Wybrany cel pracy 

Za pomocą przycisków nawigacyjnych:  można usunąć wybrany cel pracy. 

Data zakończenia 

(planowana) 

Planowana data zakończenia pracy geodezyjnej 

Nr pisma pole opcjonalne, w którym można podać sygnaturę zgłoszenia, jeśli się na 

nim znajduje 

Propozycja 

etapowania 

pole opcjonalne, w którym można podać propozycję etapowania 

Opis rezerwacji pole opcjonalne, w którym można podać opis rezerwacji 

Informacje 

dodatkowe 

pole opcjonalne, w którym można podać dodatkowe informacje dotyczące 

zgłaszanej pracy geodezyjnej 

Wykonawca 

 

Rys. Wykonawcy 

Wykonawcę zgłaszanej pracy możemy wybrać: 

wpisując bezpośredni numer uprawnień i wybierając przycisk [Dodaj], 

wybrać wykonawcę z dostępnej listy po wyborze przycisku [Dodaj z listy]. 

Po odnalezieniu szukanego podmiotu wybieramy go klikając na nazwę znajdująca się w kolumnie 

Nazwisko. 

Otrzymujemy listę wybranych wykonawców, w której przypisać możemy zakresy czynności. 
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Rys. Lista wybranych wykonawców 

Przycisk Usuń z listy usuwa nam wybrany podmiot z listy wykonawców dla danej pracy geodezyjnej 

Pola oznaczone symbolem [*], są polami obligatoryjnymi. 

 

3.1.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w trybie „PODGiK” 

 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej w trybie PODGiK to standardowe zgłoszenie, w którym wykonawca po 

przygotowaniu formularza zgłoszenia i wysłaniu go do odpowiedniego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej w celu pobrania dokumentów do ww. zgłoszenia musi udać się od odpowiedniego ośrodka. 

Po odebraniu zgłoszenia od wykonawcy prac geodezyjnych pracownicy ośrodka mają kilka dni na 

uzgodnienie i przygotowanie dokumentów. Wykonawca prac geodezyjnych w momencie wysłania 

zgłoszenia w celu jego rejestracji i przygotowania dokumentów ma swoim profilu aplikacji Konto 

geodety widzi podstawowe informacje i polecenia dotyczące swojego zgłoszenia.  

 

 

 Informację dotyczące uzgodnienia listy materiałów potrzebnych do realizacji 

pracy geodezyjnej w momencie zgłoszenia w trybie PODGiK ustala 

pracownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
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3.1.1.1. Prezentacja przestrzenna zgłaszanej pracy geodezyjnej 

 

Warunkiem niezbędnym zapisania zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie COMARCH ERGO jest 

określenie zakresu tej pracy poprzez: 

A. Wybranie działek ewidencyjnych w obszarze zgłaszanej pracy geodezyjnej i wygenerowanie 

zakresu przestrzennego na podstawie wybranych działek (polecenie Działki ewidencyjne), lub 

B. Wrysowanie zakresu przestrzennego zgłaszanej pracy geodezyjnej i na jego podstawie przypisanie 

działek ewidencyjnych (polecenie Zakres przestrzenny). 

 

Ad. A. Wybranie działek ewidencyjnych. 

 

W celu przypisania działek ewidencyjnych do realizowanego zamówienia, należy z sekcji Polecenia 

formularza zamówienia, wybrać polecenie: Działki ewidencyjne, 

Wyświetlone zostanie okno Lista działek, w którym można dokonać wyszukania i wyboru 

działki/działek ewidencyjnych. 

 

Rys. Okno Lista działek 

 

W oknie Lista działek w sekcji przeznaczonej do wyszukiwania (Wyszukiwanie), należy wyszukać 

działkę/działki ewidencyjne, które mają być przypisane do realizowanego zgłoszenia.  

Po wskazaniu jednostki ewidencyjnej, oraz zawężeniu kryteriów wyszukiwania do obrębu, poniżej 

sekcji Wyszukiwanie, wyświetlona zostaje lista działek, które spełniają kryteria. 
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Rys. Lista działek z wynikami wyszukiwania 

 

Jeśli wynik wyszukiwania w dalszym ciągu zwraca zbyt wiele pozycji, użytkownik ma możliwość 

dalszego zawężania kryteriów wyszukiwania. Można ograniczyć wyniki, wybierając arkusz oraz 

podając numer lub część numeru działki z symbolem ‘%’. 

 

Rys. Lista działek z zawężonym kryterium wyszukiwania 

 

Wybranie działki/działek ewidencyjnych następuje w chwili, gdy: 

 Zostanie wybrany numer działki z wyników wyszukiwania, lub 

 Zostanie podany numer działki w polu Nr działki w sekcji Dodaj działkę, i wybrany przycisk 

[Dodaj] lub poprzez kliknięcie przycisku [Enter] na klawiaturze. 
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Rys. Wybrana działka ewidencyjna w oknie Lista działek – sekcja Wybrane działki 

 

 

Rys. Lokalizacja sekcji Wybrane działki w oknie Lista działek. 

 

Po wybraniu numeru działki ewidencyjnej pojawia się ona w sekcji Wybrane działki, jednocześnie 

zostaje usunięta z sekcji Wyniki wyszukiwania 

W przypadku wybrania błędnej działki, istnieje możliwość usunięcia wybranej działki poprzez wybranie 

ikony. 

Jeśli użytkownik chce wyczyścić całą listę wybranych działek, powinien wybrać przycisk [Wyczyść], 

znajdujący się w sekcji Wybrane działki. 

Aby utworzyć zakres przestrzenny na podstawie geometrii działek, należy w oknie Lista działek w sekcji 

Zakres przestrzenny z działek wybrać Przycisk [Generuj zakres przestrzenny].  

Znajduje się tam również pole Bufor wokół działek (domyślnie 30 m), w którym można określić bufor,  

z jakim ma zostać wygenerowana geometria zakresu na podstawie geometrii działek. 

 

Rys. Sekcja Zakres przestrzenny działek 

Po wykonaniu operacji generowania zakresu na podstawie działek, w lewym górnym rogu okna Lista 

działek, zostaje wyświetlony komunikat o utworzeniu zakresu. a 
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 Rys. Lista Okno działek z informacją o wygenerowanym zakresie przestrzennym 

Pojawia się nowa sekcja Działki z zakresu przestrzennego, w której można dodać do listy wybranych 

działek, działki z wygenerowanego zakresu przestrzennego za pomocą operatorów przestrzennych: 

 Wewnątrz – wybiera działki, których geometria w całości zawiera się wewnątrz 

wygenerowanego zakresu przestrzennego, 

 Wewnątrz i przecina – wybiera działki, których geometria w całości zawiera się wewnątrz, oraz 

które przecinają się z wygenerowanym zakresem przestrzennym 

Po wybraniu przycisku [Wykonaj] działki dopisują się do listy wybranych działek. 

Listę działek można pozyskać również z pliku tekstowego. Po wybraniu przycisku [Wczytaj z pliku 

tekstowego] należy wskazać plik tekstowy z listą identyfikatorów ewidencyjnych działek. Następnie 

wczytać wskazany wybierając przycisk [Wczytaj plik], po czym dodać działki z wczytanego pliku 

wybierając przycisk [Wczytaj działki]. 

 

 

Rys. Przykładowy format pliku z numerami działek do wczytania 

 

Plik powinien zawierać listę działek z pełnym numerem TERYT. 
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W przypadku, gdy na liście działek znajdzie się działka, która nie ma swojego odpowiednika w bazie 

opisowej, system daje informację zwrotną, która z działek nie występuje w bazie danych EGB. 

 

Rys. Wczytaj z pliku tekstowego – informacja zwrotna o działce w pliku, która nie występuje w części 

opisowej. 

Po wygenerowaniu zakresu przestrzennego, można zamknąć okno Lista działek, za pomocą przycisku 

[Zamknij] lub wyświetlić okno Mapa z wygenerowanym zakresem, wybierając polecenie Pokaż mapę 

z sekcji Zakres przestrzenny z działek. 
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Rys. Okno Mapa z wygenerowanym zakresem 

 

B. Rysowanie zakresu przestrzennego zgłaszanej pracy geodezyjnej 

 

Zakres przestrzenny zgłaszanej pracy geodezyjnej można narysować ręcznie.  

W takim wypadku w formularzu zgłoszenia, należy wybrać polecenie Zakres przestrzenny. Zostanie 

wyświetlone okno Mapa, gdzie za pomocą dostępnych narzędzi należy zlokalizować obszar, gdzie ma 

się znaleźć zakres pracy geodezyjnej, a następnie go narysować.  

Po wybraniu polecenia otrzymujemy okno mapy 
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Rys. Okno mapy 

 

Rys. Pasek ikon do obsługi mapy 

Narzędzie Opis narzędzia 

 - znajdź na mapie 
Umożliwia zlokalizowanie obszaru według następujących 

kryteriów: 

praca geodezyjna – po podaniu numeru KERG 

operat – po podaniu numeru ewidencyjnego 

sprawa ZUDP – po podaniu numeru sprawy 

działka – po podaniu: jednostki, obrębu, arkusza i numeru 

działki 

adres EGBIL – po podaniu miejscowości, ulicy i numeru 

domu/lokalu 

współrzędne – po podaniu współrzędnych X,Y 

sekcja – po podaniu godła sekcji mapy 
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Rys. Lokalizowanie obszaru po działce 

Po wybraniu przycisku [Szukaj] otrzymujemy okno mapy z wybraną działką. 

 

 - pokaż informację o obiekcie 
wyświetla informacje o obiektach znajdujących się, we 

wskazanym  przez użytkownika, punkcie na mapie. 

 - zmierz obszar 
służy do wykonywania przybliżonych pomiarów 

powierzchniowych 

- zmierz odległość 
służy do wykonywania przybliżonych pomiarów liniowych 

 - usuń wszystkie obiekty 

służy do usunięcia wszystkich wrysowanych zakresów 

 - usuń obiekt 
służy do usunięcia wskazanego przez użytkownika zakresu 

 - edytuj obiekt 
służy do edycji narysowanej geometrii 

- snapowanie do rysowanej 

warstwy 

służy do snapowania kolejnego rysowanego obszaru do już 

istniejącego  

- odczytaj geometrię  

z pliku shp 

służy do wczytania plik shp z zapisaną geometrią 

 - rysuj obszar 
służy do rysowania geometrii obszarowej 
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- rysuj linię służy do rysowania geometrii liniowej 

 - rysuj punkt 
służy do rysowania geometrii punktowej 

 - oddal maksymalnie 
wyświetla w oknie mapy treść z maksymalnym oddaleniem 

 - powiększ obszar służy do powiększania obszaru poprzez zaznaczenie 

 - oddal 
służy do oddalania mapy poprzez pojedyncze kliknięcie  

o ustaloną automatycznie odległość 

 - przybliż 
służy do przybliżania mapy poprzez pojedyncze kliknięcie  

o ustaloną automatycznie odległość 

 - nawigacja służy do przewijania treści wyświetlonej w oknie mapy 

 - zapisz geometrię i zamknij 

okno mapy 

służy zapisaniu geometrii utworzonej za pomocą narzędzi 

edycyjnych i zamknięciu okna mapy 

 - zamknij okno mapy 
służy zamknięciu okna mapy, bez zapisywania zmian 

dokonanych za pomocą narzędzi edycyjnych. 

 - wyświetl rastry 
służy do wgrywania plików przestrzennych w formacie .tif  

i .shp 

Tab. Opis ikon w oknie Mapy 

Po zlokalizowaniu obszaru, na którym ma zostać narysowany zakres zamówienia, należy wybrać 

narzędzie Rysuj obszar. Geometrię zakresu tworzymy klikając lewym klawiszem myszy, w miejscach 

jego załamania. Zakończenie rysowania geometrii następuje poprzez: 

 dwukrotne szybkie kliknięcie lewego klawisza myszy, lub 

 poprzez kliknięcie prawego klawisza myszy. Otrzymujemy wówczas rozwijalne menu,  

z którego wybieramy interesującą nas czynność : Zakończ, Anuluj, Usuń ostatni punkt. 
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Rys. Okno Mapa podczas rysowania geometrii obszarowej zakresu realizowanego zgłoszenia. 

 

System COMARCH ERGO: 

 pozwala na tworzenie wieloobszarowych zakresów przestrzennych zamówień. Po narysowaniu 

jednego obszaru, istnieje możliwość narysowania kolejnych, 

 sprawdza, czy geometria zakresu przestrzennego zamówienia nie zawiera błędów geometrii (np. 

nakładanie w przypadku zakresów wieloobszarowych). 

 

Jeśli geometria zakresu realizowanego zamówienia jest narysowana, w celu jej zapisania, należy wybrać 

polecenie Zapisz geometrię i zamknij okno mapy (dyskietka). W oknie mapy wyświetlone zostanie okno 

z pytaniem, czy zapisać zmiany. Po potwierdzeniu zapisania zmian, okno mapy jest zamykane. 

Po wrysowaniu zakresu zamówienia, należy przypisać działki z powstałego zakresu przestrzennego.  

W tym celu z sekcji Polecenia wybieramy Działki ewidencyjne. Otrzymujemy okno z Listą działek. 
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Rys. Okno z Listą działek 

 

Z sekcji Działki z zakresu przestrzennego wybieramy odpowiedni operator przestrzenny: 

 Wewnątrz – wybiera działki, których geometria w całości zawiera się wewnątrz 

wygenerowanego zakresu przestrzennego, 

 Wewnątrz i przecina – wybiera działki, których geometria w całości zawiera się wewnątrz, oraz 

które przecinają się z wygenerowanym zakresem przestrzennym i wciskamy przycisk [Wykonaj] 

W sekcji Wybrane działki pojawią się wybrane, na podstawie narysowanego zakresu przestrzennego, 

działki ewidencyjne. 

 

 

Rys. Okno z wybraną, na podstawie wrysowanego zakresu przestrzennego, działką. 

 

Wybranie przycisku [Zamknij] –zamyka okno z Listą działek. Następuje powrót do formularza 

zgłoszenia. 

3.1.1.2. Utworzenie/Zapisanie zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

Po uzupełnieniu atrybutów opisowych, oraz wskazaniu zakresu pracy geodezyjnej, aby zgłoszenie 

zaistniało w systemie, należy wybrać przycisk: 

 [Zapisz] – zgłoszenie pracy geodezyjnej jest tworzone/zapisywane w systemie, a w oknie 

przeglądarki nadal jest wyświetlany formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej; 

 [Zapisz i zamknij] – zgłoszenie pracy geodezyjnej jest tworzone/zapisywane w systemie,  

a w oknie przeglądarki wyświetlany jest widok Zgłoszenia, przedstawiający listę wszystkich 

zgłoszeń prac geodezyjnych. 

 [Anuluj] - powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych informacji w formularzu 

zgłoszenia pracy geodezyjnej i wyświetlenie w oknie przeglądarki widoku Zgłoszenia. 



Comarch S.A 

Al. Jana Pawła II 39a 

31-864 Kraków 

Tel. +48(54)413 99 99 

 

Należy zwrócić uwagę, że po utworzeniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie, w sekcji Polecenia 

pojawią się nowe polecenia, jakie można wykonać dla zgłoszenia. Spowodowane jest to tym, iż system 

COMARCH ERGO posiada polecenia kontekstowe, które pozwalają na wykonanie tylko tych 

czynności, jakie użytkownik może w danej chwili wykonać na danym obiekcie w systemie. 

Oprócz nowych poleceń, w formularzu zgłoszenia pracy geodezyjnej pojawi się nowa sekcja o nazwie 

Raporty. Znajduje się w niej polecenie umożliwiające wygenerowanie raportu Formularz zgłoszenia 

pracy geodezyjnej. 

Pod sekcją Raporty znajduje się informacja o powierzchni zakresu zgłoszenia. 

W lewym dolnym rogu formularza znajduje się sekcja: Prace w toku w zakresie zgłoszenia pracy 

geodezyjnej. 

 

Rys. Sekcja Prace w toku 

3.1.1.3. Lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu 

W poleceniu tym należy dodać materiały zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są 

potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych. 

 

Rys. Formularz zbiorów danych lub innych materiałów zasobu 

W sekcji Dodawanie/Edycja opłaty definiujemy: 

 cennik 

 tabelę opłat 

 rodzaj udostępnianego materiału z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 liczbę jednostek rozliczeniowych 

 współczynniki korygujące 
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Rys. Sekcja Dodawanie/Edycja materiału zasobu 

 

W przypadku gdy, przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynnik korygujący Lr - ze względu 

na liczbę jednostek rozliczeniowych, po rozwinięciu sekcji Informacje o współczynnikach korygujących 

LR, otrzymujemy  szczegółowe dane dotyczące ilości jednostek rozliczeniowych  

w danym przedziale. 

Po uzupełnieniu wszystkich informacji związanych z ustaleniem rodzaju materiału zasobu wybranie 

przycisku [Zapisz materiał zasobu] powoduje ustalenie Listy zbiorów danych lub innych materiałów 

zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac 

geodezyjnych. 

Wybór przycisk [Anuluj] zamyka okno z sekcją dodawania materiału zasobu nie zapisując zmian 

związanych z ustaleniem materiału zasobu. 

 

Rys. Lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych. 

Wybierając ikonę  otrzymujemy możliwość edycji wybranej pozycji. 

Wybranie przycisku [Usuń wszystkie] – usuwa wszystkie pozycje z listy. 

Po utworzeniu zgłoszenia pracy geodezyjnej istnieje możliwość wygenerowania raportu – Zgłoszenie 

prac geodezyjnych. W tym celu w sekcji Raporty należy wybrać polecenie – Formularz zgłoszenia. 
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Rys. Wygenerowany formularz zgłoszenia prac geodezyjnych 

3.1.1.4. Statusy pracy geodezyjnej 

Statusy związane z obsługą pracy geodezyjnej w systemie COMARCH ERGO pozwalają w łatwy 

sposób monitorować stopień zaawansowania prac związanych z daną pracą geodezyjną. Widoczne są 

po wybraniu przycisku [Statusy] w zakładce Zgłoszenia. 

W systemie COMARCH ERGO dostępne są następujące statusy prac geodezyjnych: 
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Status Opis 

Nowo zarejestrowana Informacja o nowo utworzonej pracy geodezyjnej 

Przygotowano dane Informacja o przygotowaniu materiałów dla geodety w ramach pracy 

geodezyjnej 

Pobrano dane Informacja o pobraniu/przekazaniu materiałów dla pracy geodezyjnej 

geodecie. 

Zakończono bez operatu Informacja o zakończeniu pracy geodezyjnej bez operatu 

Operat wpłynął do kontroli Informacja o przekazaniu operatu do kontroli 

Operat zwrócono do 

poprawy 

Informacja o zwróceniu geodecie operatu do poprawy 

Operat wpłynął do kontroli 

po poprawie 

Informacja o przekazaniu operatu do kontroli po poprawie 

ujawnionych błędów.  

W aktualizacji GESUT i 

BDOT500 

Informacja o przekazaniu wyników pracy geodezyjnej do aktualizacji 

baz danych GESUT i BDOT500 

Zakończenie aktualizacji 

GESUT i BDOT500 

Informacja o zaktualizowaniu baz danych GESUT I BDOT500  

o przekazane wyniki pracy geodezyjnej 

W aktualizacji EGBiL Informacja o przekazaniu wyników pracy geodezyjnej do aktualizacji 

baz danych EGBiL 

Zakończenie aktualizacji 

EGBiL 

Informacja o zaktualizowaniu baz danych EGBiL o przekazane wyniki 

pracy geodezyjnej 

Zarejestrowano operat w 

Archiwum Zasobu 

Informacja o przyjęciu operatu do archiwum zasobu 

Anulowana Informacja o anulowaniu pracy geodezyjnej 

 

Tab. Statusy prac geodezyjnych w systemie COMARCH ERGO 

 

Po wybraniu przycisku przycisk [Statusy], w zakładce Zgłoszenia, wyświetla się okno  Prace 

geodezyjne, gdzie użytkownik ma  możliwość monitorowania statusów dla zgłoszonej  pracy 

geodezyjnej. 

 

3.1.1.5. Dokument Obliczenia Opłaty, Licencja 

 

Po przyjęciu zgłoszenia w PODGiK, w interaktywnym Raporcie w zakładce Zgłoszenia, w kolumnie 

Sprawa, pojawia się nadany zgłoszonej pracy geodezyjnej numer sprawy 
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Rys. Okno z nadanym numerem sprawy 

Po wybraniu ikony  wyświetlone zostaje okno formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, gdzie  

w sekcji Dokument Obliczenia Opłaty , oraz Licencje, znajdują się dokumenty (DOO i Licencja) 

wygenerowane przez pracownika PODGiK gotowe do pobrania. 

 

Rys. Sekcja DOO i Licencje 

 

3.1.2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w trybie „Konto geodety”  

 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej w trybie „Konto geodety” w fazie początkowej czyli wypełniania  

formularza zgłoszenia nie różni się niczym od zgłoszenia w trybie „PODGiK”. Różnica w tym trybie 

pracy wynika z możliwości wyboru przez geodetę dokumentów do zgłoszenia pracy geodezyjnej 

osobiście za pośrednictwem swojego konta w aplikacji. Po uzupełnieniu i zapisaniu zgłoszenia po 

prawej stronie okna zostaną wyświetlone dodatkowe opcje.  
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W interaktywnym wierszu poleceń po zapisaniu formularza zgłoszenia pracy 

geodezyjnej pojawił się nowy wiersz „ Wydawanie danych – informacja”.  

W wierszu tym znajduję się informacja upominająca wykonawcę że znajduję się 

w trybie obsługi : Konto geodety” : „ Niniejsze zgłoszenie jest obsługiwane trybem 

„ Konto geodety”, dlatego materiały zasobu potrzebne do wykonania prac 

geodezyjnych mogą być wydawane bez udziału pracowników PODGiK. Wydawane 

materiały dostępne są poprzez polecenie „Koszyk”. Każdy wydany materiał jest 

powiązany z opłatą i licencją. Kliknięcie „Uzgodnij” powoduje udostępnienie 

Dokumentu Obliczenia Opłaty. Po odnotowaniu opłaty w systemie zostanie 

udostępniona licencja na wykorzystanie materiałów zasobu w niniejszej pracy 

geodezyjnej.”    

 

 

 

 

W celu przejścia do dalszej pracy nad zgłoszeniem wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest do 

potwierdzenia zapoznania się z powyższą informacją poprzez wybór przycisku „ Potwierdź”. Po 

potwierdzeniu informacji w oknie pojawi się nowy wiersz „Wydawanie danych”.  
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W wierszu znajdują się następujące polecenia:  

Polecenie  Opis polecenia  

Koszyk  Po wybraniu polecenia „koszyk” system otworzy okno, w  którym znajdują się 

wszystkie wydane materiały wybrane przez wykonawcę pracy geodezyjnej  

Opłaty  Tabela z naliczonymi opłatami za wydane materiały do prac geodezyjnej  

Licencja  Licencja na znajdujące się w koszyku opłacone materiały do pracy geodezyjnej  

Zadania 

zlecone  

Zadania znajdujące się w kolejce – w momencie generowania dokumentów 

użytkownik może kontynuować wybór materiałów bez konieczności oczekiwania 

na każdy z nich.  

Osnowa 

pozioma  

Umożliwia wykonawcy wybór na mapie punktów osnowy poziomej, które są 

niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej. Po wybraniu polecenia „Osnowa 

pozioma” zostaje otworzone nowe okno, w którym wykonawca ma tylko jedną 

opcję wyboru tj. „ Wybierz punkty na mapie”.  

  

Klikając w ww. polecenie zostaje otworzona mapa zlokalizowana na zakres 

przestrzenny pracy geodezyjnej z wyświetlonymi punktami osnowy poziomej.  
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Automatycznie zostaje także otworzone okienko „Koszyka” , w którym 

wyświetlone zostaną wybrane przez użytkownika punkty poziomej osnowy 

geodezyjnej. Wybór następuje poprzez kliknięcie na punkt. Wybrany punkt 

automatycznie trafia do „Koszyka”.  

  

Po kliknięciu na nr punktu zostanie otworzone okno z atrybutami.  
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Każdy punkt z koszyka można usunąć poprzez wybór ikony . Po zapisaniu 

punktów w koszyku użytkownik zostanie przeniesiony do nowego okna w którym 

może pobrać wykaz współrzędnych punktów osnowy, opisy topograficzne czy 

plik GML.  

 

Wybierając np. polecenie „Wykaz współrzędnych” aplikacja wyświetli okno  

w którym użytkownik musi określić parametry generowanego raportu.  

 

Po określeniu parametrów zostanie wyświetlona opłata za wybrane punkty. 

Wygenerowany plik wygląda następująco:  

 

 

Osnowa 

wysokościowa  

Umożliwia wykonawcy wybór na mapie punktów osnowy wysokościowej, które 

są niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej. Proces wyboru punktów  

i generowania wykazu jest taki sam jak podczas wydawania punktów osnowy 

poziomej.  

Operaty  Umożliwia wykonawcy wybór dokumentów potrzebnych do pracy geodezyjnej. 

Po wyborze polecenia „Operaty” zostaje otworzone nowe okno.  



Comarch S.A 

Al. Jana Pawła II 39a 

31-864 Kraków 

Tel. +48(54)413 99 99 

 

 

Wyświetlone okno podzielone jest na trzy wiersze tj.  wyszukiwanie, raport 

znalezionych dokumentów i koszyk. W celu wyszukania dokumentów należy 

rozwinąć wiersz parametry wyszukiwania klikając na ikonę +.  

 

Należy określić zakres przestrzenny oraz rodzaj dokumentów, które ma wyszukać 

aplikacja. Wszystkie wyszukane dokumenty zostaną wyświetlone poniżej wiersza 

wyszukiwania.  
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Po kliknięciu nazwy dokumentu jego skan zostanie wyświetlony do wglądu przez 

użytkownika. Poprzez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” dokumenty trafiają 

do koszyka.  

 

Po prawej stronie okna znajduję się polecenie „Zapisz do pliku zip” dzięki 

któremu wszystkie wybrane dokumenty zostają zapisane w pliku zip i trafiają do 

koszyka zamówienia.  

  

 

EGBiL W poleceniu EGBiL znajdują się wszystkie dane dotyczące ewidencji gruntów  

i budynków, które mogą zostać wydane do celów zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

Po wybraniu ww. polecenia zostaje otworzone nowe okno aplikacji COMARCH 

ERGO.  

 

Po prawej stronie okna znajduję się wiersz poleceń natomiast po lewej działki 

ewidencyjne ze zgłoszenia. Użytkownik może dodać działki sąsiednie poprzez 

wybór przycisku „Dodaj sąsiednie”. W wierszu poleceń dostępne są następujące 

dane:  
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Wydruk mapy 

ewidencyjnej 

oraz Wydruk 

mapy 

zasadniczej  

Dzięki poleceniu „Wydruk mapy ewidencyjnej” i „Wydruk mapy zasadniczej” 

użytkownik ma możliwość wygenerowania mapy kolejno ewidencyjnej  

i zasadniczej. Po wybraniu polecenia zostanie otworzone okno w którym 

użytkownik ma możliwość określenia parametrów generowanej mapy. Dla 

przykładu zostanie omówiony proces generowania mapy zasadniczej.  

 

W wyświetlonym oknie użytkownik określa m.in. rodzaj mapy. Dodatkowo 

system umożliwia zmianę parametrów wydruku. Klikając na opcję „ Zmień 

parametry wydruku” zostanie wyświetlone nowe okno.  
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W momencie wyboru opcji „zakres wydruku: Zakres z mapy” użytkownik 

dostanie możliwość określenia zakresu wydruku na mapie. Klikając opcję „określ 

zakres na mapie” zostanie wyświetlone okno mapy zlokalizowane na zakres 

przestrzenny zgłoszonej pracy geodezyjnej.  

 

Dzięki narzędziu „Dodaj zakres na mapie”  i kliknięciu na mapę 

wyświetlona zostanie kartka w formacie określonym w parametrach wydruku. 

Użytkownik w każdym momencie może edytować parametry określając ich 

wartości w oknie „Parametry wydruku zlokalizowanym w prawym dolnym rogu 

mapy.   
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Po określeniu zakresu i wybraniu ikony [zapisz] zakres wydruku mapy zostanie 

zapisany i system automatycznie powróci do okna określenia parametrów 

wydruku, w którym wyświetli się informacja o wydruku.  

 

 

Po zatwierdzeniu wszystkich parametrów wydruku aplikacja wyświetli opłatę za 

generowaną mapę. Wygenerowany plik z mapa pojawi się w koszyku 

zamówienia. W każdym momencie użytkownik może pobrać przygotowany plik.  
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W momencie gdy użytkownik wybierze wszystkie dokumenty do zgłoszenia pracy geodezyjnej musi on 

za pomocą przycisku „Uzgodnij” przesłać zamówienie do ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej. Od momentu wybrania przycisku „Uzgodnij” wykonawca(użytkownik) traci 

możliwość dodawania nowych dokumentów. W celu dodania innych dokumentów po uzgodnieniu, 

wykonawca(użytkownik) musi dodać kolejny etap do zgłoszenia pracy geodezyjnej.  

 

3.2. Aktualizacja Mapy zasadniczej przez wykonawcę geodezyjnego – Moduł 

COMARCH ERGO Mapa Zasadnicza 

 

Wykonawca, który uzyskał możliwość aktualizacji mapy zasadniczej otrzymał jednocześnie 

uprawnienia do pracy na aktualnej bazie. Otwierając zgłoszenie pracy geodezyjnej, w wierszu poleceń 

znajduje się polecenie „Pokaż pracę geodezyjną”. Dzięki założonej zmianie i udostępnieniu wykonawcy 

możliwości aktualizacji mapy zasadniczej, na koncie geodety w pracy geodezyjnej pojawiło się nowe 

polecenie „Przejdź do aktualizacji mapy zasadniczej (EGiB, GESUT, BDOT500).  

 

Wybierając ww. polecenie zostanie otworzone okno mapy, zlokalizowanie na zakres przestrzenny ze 

zgłoszenia pracy geodezyjnej.    
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Okno zostało podzielone na 3 sektory.  

 

Wiersz zmiany, w którym znajdują się główne polecenia związane z transakcją. Po prawej stronie 

znajduję się informacja z numerem zmiany. Po wybraniu ikony   zostanie rozwinięty wiersz 

poleceń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustaw zakres mapy – centruje okno mapy w zakresie wybranej pracy geodezyjnej, dla której  została 

utworzona zmiana; 

Przejdź do formularza – przenosi użytkownika do formularza pracy geodezyjnej, dla której utworzona 

została zmiana; 

Aktualizuj bazy danych ( Otwórz transakcję – polecenie w starszych wersjach oprogramowania) – 

otwiera zmianę, w celu aktualizacji baz danych; 

1 

2

 
 

3 

1 
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Przekaż zmianę do weryfikacji ( Zatwierdź transakcję –– polecenie w starszych wersjach 

oprogramowania)  zamyka otwartą zmianę i przekazuje do weryfikacji; 

Odłóż transakcję – odkłada aktualizację baz danych nie powodując utraty wprowadzonych zmian; 

Wycofaj transakcję – wycofuje zmianę wraz z usunięciem, wszystkich wprowadzonych jeszcze nie 

zatwierdzonych zmian; 

Analiza zmian – analiza wszystkich dodanych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektów w ramach 

zmiany. Dokładny opis polecenia w rozdziale 3.14 

Obiekty – interaktywny raport obiektów znajdujących się w bazie danych pogrupowany według klas 

obiektów. 

Raporty  

 

Warstwy mapy zasadniczej.  

 

Okno mapy zasadniczej  

 

Opis ikon dostępnych w oknie mapy 

 

Rys. Pasek ikon do obsługi mapy 

 

 

Narzędzie Opis narzędzia 

 - znajdź na mapie 
Umożliwia zlokalizowanie obszaru według następujących 

kryteriów: 

działka – po podaniu: jednostki, obrębu, arkusza i numeru działki 

adres EGBIL – po podaniu miejscowości, ulicy i numeru 

domu/lokalu 

współrzędne – po podaniu współrzędnych X,Y 

droga – po podaniu numeru drogi (o ile jest wpisany w bazie) 

2 

3 
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Rys. Lokalizowanie obszaru 

 

 - pokaż informację  

o obiekcie 

wyświetla informacje o obiektach znajdujących się, we 

wskazanym  przez użytkownika, punkcie na mapie. 

 - zmierz obszar 
służy do wykonywania przybliżonych pomiarów 

powierzchniowych 

- zmierz odległość 
służy do wykonywania przybliżonych pomiarów liniowych 

 - oddal maksymalnie 
wyświetla w oknie mapy treść z maksymalnym oddaleniem 

 - powiększ obszar służy do powiększania obszaru poprzez zaznaczenie 

 - oddal 
służy do oddalania mapy poprzez pojedyncze kliknięcie o ustaloną 

automatycznie odległość 

 - przybliż 
służy do przybliżania mapy poprzez pojedyncze kliknięcie  

o ustaloną automatycznie odległość 

 - nawigacja służy do przewijania treści wyświetlonej w oknie mapy 

 - zapisz geometrię  

i zamknij okno mapy 

służy zapisaniu geometrii utworzonej za pomocą narzędzi 

edycyjnych i zamknięciu okna mapy 

 - lokalizowanie plików 

przestrzennych  

Narzędzie pomocne w celu zlokalizowania czy na danym obszarze 

zostały wczytane pliki przestrzenne  

 - wyświetl rastry 
służy do wgrywania plików przestrzennych w formacie tif i shp 

 

 

W celu edycji mapy zasadniczej konieczne jest otwarcie transakcji poprzez wybór opcji z paska zmiany 

„Aktualizuj bazy danych”. W momencie otworzenia transakcji nr zmiany zostanie podświetlony na 

czerwono.  
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Dodatkowo w oknie mapy pojawił się dodatkowy pasek narzędzi. Jest to pasek narzędzi edycyjnych.  

 

 

Opis ikon dostępnych w trakcie otwartej zmiany 

 

 
dodawanie nowego obiektu obiekt 

 
edycja geometrii obiektu 

 
usuwanie obiektu 

 
obliczenia geodezyjne 

 

snapowanie 

 

 
wspólna edycja węzłów 

 
rysuj używając bieżącej geometrii 

 
podświetlenie obiektu snapowanego 

 
wczytanie liku tekstowego z punktami roboczymi 

 

 

W trakcie pracy z obiektami, po wykonaniu żądanej operacji wciśnięcie prawego przycisku myszy 

wywołuje dostępne polecenia możliwe do wykonania w ramach aktualnie obsługiwanej operacji – menu 

kontekstowe.  

Po wprowadzeniu nowego obiektu, aby wyjść z trybu edycji należy wybrać klawisz [Esc]. 

 

3.2.1. Pikiety robocze  

 

Pikiety robocze pozyskuje się z przygotowanego pliku tekstowego –  polecenie [Pikiety]. 
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Po wybraniu polecenia [Pikiety] otwiera się okno, w którym wykorzystując przycisk [Wybierz plik] 

wskazuje się  plik tekstowy z listą punktów roboczych. 

 

Rys. Okno Pikiety. 

 

 

 

 

 

Aby zapisać wczytane pikiety robocze do bazy należy wybrać ikonę  znajdującą się w prawym 

dolnym rogu okna mapy. 

W celu wyszukania punktu na mapie należy wybrać ikonę , wpisać numer szukanego punktu i 

wcisnąć przycisk OK. UWAGA: należy wybrać przycisk OK (enter w tym przypadku nie działa) 

 

Rys. Lokalizacja punktu. 

3.2.2. Obliczenia geodezyjne.  

 

W przypadku braku w pliku tekstowym wyliczonych współrzędnych , użytkownik wykorzystując polecenie 

 - obliczenia geodezyjne, sam nalicza brakujące punkty wykorzystując następujące metody pomiarów: 

Ortogonalną, 

Biegunowa, 
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Wcięcia liniowe 

 

 

Rys. Obliczenia geodezyjne 

W przypadku obliczeń metoda ortogonalna w pierwszej kolejności należy wskazać linie bazową – 

klikając myszką w pierwszy wiersz pola Nr w celu wskazania początku linii. W celu wskazania końca 

linii należy myszką kliknąć w drugi wiersz pola Nr. Następnie użytkownik wpisuje numer, miary 

bieżące i domiary naliczanych punktów. Wybranie polecenia Wstaw punkt, wstawia punkt roboczy na 

mapie, który potem można zapisać w bazie danych wykorzystując procedurę opisana w rozdziale 3.3. 

 

3.2.3. Dodanie nowego obiektu.  

Aby wstawić nowy obiekt, należy wybrać z paska poleceń ikonę  - dodaj obiekt , lub 

wybierając „n” z klawiatury.  

Uaktywnia się wybieralna lista z dostępnymi klasami obiektów, na której należy zaznaczyć obiekt który 

będzie wstawiany, następnie należy wybrać metodę wstawiania obiektu.  

W przypadku obiektów punktowych należy określić w jaki sposób realizowany będzie obrót punktu po 

jego wstawieniu: 

Kat dynamiczny – użytkownik sam określa na mapie kąt pod jakim wstawiony będzie punkt. 

Przykład: wstawienie punktu o określonej wysokości terenu w przypadku jezdni ( opis równolegle do 

osi jezdni) 
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Rys. Kąt dynamiczny 

 

Kąt wpisany – użytkownik, ręcznie może wpisać kąt pod jakim wstawiony ma być obiekt. W przypadku 

pozostawienia wartości „0” – obiekt wstawiony będzie bez obrotu. 

 

Rys. Kąt wpisany 

W przypadku obiektów liniowych jedyną metodą wprowadzenia nowego obiektu jest połączenie 

punktów ciągiem linii. 

W przypadku obiektów powierzchniowych użytkownik ma do wyboru następujące metody: 

 - rysuj punktami – połączenie punktów za pomocą linii 

 - rysuj okręgiem – połączenie trzech punktów na okręgu 

 - rysuj okręgiem – środek i średnica ( średnicę należy wpisać w metrach np. 1.2) 

Po dodaniu nowego obiektu należy uzupełnić okno z atrybutami opisowymi. 

 

Przykład nr 1: Wprowadzenie osi przewodu kanalizacyjnego 
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Po wczytaniu pliku z punktami roboczymi, aby wprowadzić oś przewodu kanalizacyjnego należy 

wybrać z paska poleceń ikonę  - dodaj obiekt , lub wybierając „n” z klawiatury. 

Uaktywnia się wybieralna lista z dostępnymi klasami obiektów, na której należy zaznaczyć Przewody 

kanalizacyjne (linie). Po połączeniu pikiet należy zakończyć operację ( prawy przycisk myszy – 

Zakończ lub dwuklik lewego przycisku myszy) i uzupełnić atrybuty opisowe obiektu: 

 

Rys. Okno z atrybutami opisowymi przewodu kanalizacyjnego 

Przycisk [Anuluj] – anulowanie bieżącej operacji 

Przycisk [Zapisz i zamknij] – zapis danych opisowych związanych z przewodem kanalizacyjnym  

i zamknięcie okna. 

 

Przykład nr 2: Wstawienie punktu wysokościowego na przewodzie 

Aby wstawić punkt wysokościowy na przewodzie należy wybrać z paska poleceń ikonę  - dodaj 

obiekt , lub wybierając „n” z klawiatury. 

Uaktywnia się wybieralna lista z dostępnymi klasami obiektów, na której należy zaznaczyć Punkty  

o określonej wysokości. 

 

Rys. Wstawienie nowego obiektu 

Należy określić w jaki sposób realizowany będzie obrót punktu po jego wstawieniu – za pomocą : 

Kąta dynamicznego – użytkownik sam wskazuje kierunek wstawienia punktu 

Kąta wpisanego – użytkownik wpisuje kąt obrotu, jeśli jest on znany. 
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Następnie uzupełniamy atrybuty opisowe. 

 

Rys. Okno z atrybutami opisowymi Punktu o określonej wysokości. 

 

W przypadku wprowadzania nowych elementów, w systemie skonfigurowane jest snapowanie – do 

których obiektów nowe elementy maja być dosnapowane. Na przykład, jeżeli użytkownik wprowadza 

przewód kanalizacyjny, będzie się on dosnapowywał do budynku.  

Jeżeli użytkownik stwierdzi, że zachodzi potrzeba dodania innego obiektu do skapowania istnieje 

możliwość ręcznej konfiguracji. 

W tym celu z pozycji legendy należy wybrać interesującą klasę obiektów i włączyć skapowanie (lewym 

przyciskiem myszy należy kliknąć w ikonę . Gdy jest ona wyszarzona oznacza, że do obiektu nie 

będzie można skapować. Kolor czarny oznacza możliwość skapowania. 
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Rys. Legenda 

3.2.4. Edycja istniejącego obiektu.  

 

W celu edycji geometrii istniejącego  obiektu należy zaznaczyć obiekt a następnie wybrać ikonę . 

Podświetlą się wówczas wszystkie punkty węzłowe obiektu (kolor żółty). 
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Rys. Obiekt w edycji 

W celu zmiany położenia punktu węzłowego należy lewym przyciskiem myszy przytrzymać punkt  

i przeciągnąć w nowe miejsce. 

Aby wstawić nowy punkt węzłowy, należy lewym przyciskiem myszy wybrać punkt leżący w środku 

odcinka między punktami węzłowymi (kolor jasnożółty). 

Zmianę należy zatwierdzić wybierając polecenia Zakończ edycję (pod prawym przyciskiem myszy). 

 

W celu edycji atrybutów opisowych istniejącego obiektu, należy zaznaczyć obiekt i pod prawym 

przyciskiem myszy wybrać polecenie Informacja. Wyświetli się okno z atrybutami opisowymi a po 

zmianie należy wybrać przycisk [Zapisz i zamknij]. 

 

Edycja obiektów mapy w przypadku „nakładania” się wielu obiektów. 

 

W celu wybrania do edycji jednego z obiektów należy równocześnie trzymając naciśnięty na 

klawiaturze klawisz [Alt], kliknąć lewym przyciskiem myszy. Uaktywni się wtedy rozwijalna lista 

wszystkich obiektów dostępnych w tym miejscu.  

 

 

Rys. Wybór jednego obiektu z wielu 
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Następnie należy wskazać obiekt, który ma podlegać edycji – zostanie on podświetlony, a następnie po 

jego wyborze zostanie zaznaczony w oknie mapy. Teraz wszystkie komendy, które będą wywoływane 

dotyczą tego obiektu. 

 

 

Rys. Zaznaczenie wybranego obiektu 

 

Wspólna edycja  węzłów 

 

Kolejnym sposobem edycji geometrii obiektu jest wykorzystanie funkcji „wspólna edycja węzłów”. 

Funkcja ta powoduje zmianę geometrii wszystkich obiektów o wspólnych punktach węzłowych. 

 

Przykład: edycja położenia słupa, wraz z latarnią i przewodem napowietrznym. 

W celu edycji geometrii za pomocą funkcji „wspólna edycja węzłów” należy wybrać ikonę  

 ( kolor biały-  funkcja nie jest aktywna, kolor szary - funkcja aktywna). 

Po włączeniu funkcji należy wskazać jeden z obiektów ( warunek – obiekty musza mieć wspólne punkty 

węzłowe), a następnie wybrać tryb edycji. 
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Rys. Tryb edycji 

 

W celu zmiany położenia punktu węzłowego należy lewym przyciskiem myszy przytrzymać punkt  

i przeciągnąć w nowe miejsce. 

 

 

Rys. Edycja położenia 

Po uzyskaniu efektu jak na rysunku powyżej należy zaakceptować zmianę. 

W przypadku obiektów, dla których wymagane jest wygenerowanie wypełnienia, po edycji geometrii 

należy wypełnienie wygenerować ponownie. 

 

Rysuj używając bieżącej geometrii  
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Następną funkcją edycji obiektów w systemie COMARCH ERGO jest funkcja „Rysuj używając 

istniejącej geometrii” oznaczona ikoną .  

Funkcja ta pozwala użytkownikowi przejąć geometrie obiektu już istniejącego. W momencie 

kartowania obiektu, który musi mieć wspólną topologie z innym obiektem już istniejącym dzięki fukcji 

rysuj używając istniejącej geometrii użytkownik nie musi klikać w każdy wspólny węzeł.   

 

W przypadku wykorzystania tej funkcji należy zaznaczyć pierwszy i ostatni werteks obiektu a pozostałe 

werteksy pomiędzy nimi zostają automatycznie wczytane do nowego obiektu.  

 

3.2.5. Usunięcie istniejącego obiektu.  

W celu usunięcia, należy wskazać obiekt i wybrać ikonę  i potwierdzić operację przyciskiem  [OK]. 

 

3.2.6. Przeniesienie obiektu do innej warstwy 

 

W celu przeniesienia obiektu do innej warstwy ( w ramach jednej klasy obiektów) należy go 

wskazać i pod prawym przyciskiem myszy wywołać polecenie Przenieś do innej warstwy, a następnie 

wskazać z wybieralnej listy docelową klasę obiektu 
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Rys. Przenieś do innej warstwy 

 

 

Rys. Warstwa docelowa 

Po przeniesieniu na nową warstwę, poprzedni obiekt należy usunąć. 

 

3.2.7. Wydzielenie poprzez opcję obiektu.  
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 Narysować dwa obiekty, które będą się nakładały – w tym przykładzie chodnik i trawnik. Za-

danie polega na wydzieleniu części trawnika spod chodnika. 

 

 

Rys. Nakładające się obiekty 

 Zaznaczmy chodnik i pod prawym przyciskiem myszy należy wywołać polecenie Wydziel. 

Efektem operacji będzie wycięcie części trawnika, która znajduje się pod chodnikiem. 

 

 

Rys. Funkcja Wydziel 

 

 

3.2.8. Wydzielenie poprzez wrysowanie nowego obiektu.  
 

 Wykorzystanie funkcji Wydziel podczas rysowania nowego obiektu. Sytuacja jak w przykładzie 

powyżej. Istniejącym obiektem na mapie jest trawnik. Zadaniem użytkownika jest wkartowanie 

chodnika, który będzie w części pokrywał się z trawnikiem.  
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Rys. Trawnik – istniejący obiekt na mapie 

 

 Po wybraniu ikony – dodaj obiekt, należy włączyć funkcję Wydzielenie  ( kolor biały-  

funkcja nie jest aktywna, kolor szary - funkcja aktywna) 

 

 

Rys. Lokalizacja przycisku funkcji wydzielenie w oknie mapy. 
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Rys. Wprowadzenie nowego obiektu – chodnik z wykorzystaniem funkcji – Wydzielenie 

 

 

Rys. Funkcja Wydziel 

 

Efektem operacji będzie wycięcie części trawnika, która znajduje się pod chodnikiem. 

 

3.2.9. Podział obiektu 

 

Aby podzielić obiekt należy go zaznaczyć i spod prawego przycisku myszy wywołać polecenie Podziel obiekt. 
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Rys. Podziel obiekt 

Przeprowadzić linię podziału ( w podanym przykładzie miedzy pikietami 4 i 5), zakończyć podwójnym 

kliknięciem myszy i zatwierdzić operację wywołując polecenie spod prawego klawisz myszy. 

 

Rys. Linia podziału obiektu 

Po wykonaniu podziału obiektu, należy ponownie wygenerować wypełnienie. 

 

3.2.10. Scalenie obiektu  

 

Aby scalić dwa obiekty należy je zaznaczyć z klawiszem Ctrl. Następnie wywołać polecenie Scal 

obiekty, pod prawym przyciskiem myszy. Dawcą atrybutów dla nowego obiektu scalonego jest obiekt 

zaznaczony jako pierwszy. 
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Rys. Wybór obiektów do scalenia 

3.2.11. Analiza zmian  

 

Analiza wszystkich dodanych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektów w ramach zmiany. 

 

 

Rys. Okno z analizą zmian 

W celu przeanalizowania konkretnej klasy obiektów należy ja wskazać 
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Rys. Okno – analiza zmodyfikowanego przewodu kanalizacyjnego 

Wybór ikony  powoduje wyświetlenie okna z atrybutami obiektu przed zmianą i po zmianie. 

Wszelkie różnice zaznaczone są kolorem niebieskim. 
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Rys. Porównanie wersji 

W przypadku zmiany geometrii obiektu w tym samym oknie znajduje się sekcja Porównanie 

współrzędnych, gdzie na mapie można zobaczyć geometrie obiektu przed zmianą, po zmianie oraz 

wyświetlić różnicę w przebiegu. 
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Rys. Porównanie współrzędnych 

Wybierając ikonę  każda z wersji zostanie wyświetlona w oknie mapy. 

 

Rys. Graficzne porównanie wersji przed zmianą i po zmianie 

 

3.2.12. Zamknięcie zmiany  

 

Po zakończeniu aktualizacji  należy zamknąć zmianę w celu przekazania do weryfikacji wykorzystując polecenie 

Przekaż zmianę do weryfikacji ( Zatwierdź transakcję –– polecenie w starszych wersjach oprogramowania). 

 

Rys. Przekaż zmianę do weryfikacji ( Zatwierdź transakcję) 
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4. Zakładka zobowiązania  

W zakładce Zobowiązania znajdują się informację dotyczące wszystkich zobowiązań finansowych 

wykonawcy w stosunku do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Okno Zakładki zostało 

podzielone na dwa segmenty.  

 

 

 Segment „Płatności” w której znajdują się wszystkie zaległe płatności użytkownika  

 

 

 

 

Segment „Pozostałe” w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące pracy geodezyjnej  

i wypożyczonych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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5. Zakładka Administracja  

W zakładce „Administracja” użytkownik może dodawać i usuwać subkonta.  

 

Dodatkowo użytkownik ma możliwość w każdym momencie edytować sowje dane oraz dane subkont, 

które zostały przez niego dodane do konta głównego. Dzięki ikonie  zostanie aktywowany tryb 

edycji konta.  
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6. Zakładka Mapa  

Po wybraniu przez użytkownika zakładki „Mapa” zostanie otworzone okno mapy. Mapa wyświetlona 

w zakładce pochodzi jest importowana z geoportalu i służy głownie do celów poglądowych dla 

wykonawcy prac geodezyjnych.  

 

 

Po prawej stronie okna mapy znajduje się rozwijalna lista.  

 

Użytkownik dzięki temu rozwiązaniu ma możliwość wyświetlić dane na dowolnie wybranym 

podkładzie mapowym m.in. na ortofotomapie. 
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7. Mapa zasadnicza – klasy obiektów  

- Adresy 

- Arkusze 

- Budowle hydrotechniczne (linie): 

1) inna budowla hydrotechniczna, 

2) jaz ruchomy lub zastawka piętrząca, 

3) jaz stały, 

 

-  Budowle hydrotechniczne (obszary): 

1) inna budowla hydrotechniczna, 

2) jaz ruchomy lub zastawka piętrząca, 

3) jaz stały, 

4) śluza, 

5) zapora, 

 

- Budowle inżynierskie (obszary): 

1) estakada, 

2) inna budowla inżynierska, 

3) kładka, 

4) most, 

5) wiadukt, 

 

- Budowle podziemne (obszary): 

1) inna budowla podziemna, 

2) komora podziemna, 

3) osadnik, 

4) przejście poziemne, 

5) tunel drogowy, 

6) tunel kolejowy, 

7) tunel metra, 

8) tunel tramwajowy, 

 

- Budowle sportowe (obszary): 

1) basen, 

2) bieżnia, 
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3) inny obiekt sportowy, 

4) kort tenisowy, 

5) plac gier i zabaw, 

6) plac sportowy, 

7) skocznia narciarska, 

8) sztuczny stok, 

9) tor saneczkowy, 

10) tor żużlowy, 

- Budowle ziemne (linie): 

1) grobla, 

2) inna budowla ziemna, 

3) nasyp, 

4) skarpa nieumocniona, 

5) skarpa umocniona, 

6) wał przeciwpowodziowy, 

7) wykop, 

 

- Budowle ziemne (obszary): 

1) grobla, 

2) inna budowla ziemna, 

3) nasyp, 

4) skarpa nieumocniona, 

5) skarpa umocniona, 

6) wał przeciwpowodziowy, 

7) wykop, 

 

 

- Budynki, 

- Ciągi ruchu pieszego i rowerowego (obszary), 

- Cmentarze (obszary), 

- Działki, 

- Inne bloki budynku, 

 

- Inne budowle (linie): 

1) inna budowla, 
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2) murek oporowy, 

3) przepust, 

4) reklama lub tablica informacyjna, 

 

- Inne budowle (obszary): 

1) estrada, 

2) inna budowla, 

3) murek oporowy, 

4) peron, 

5) podpora, 

6) przepust, 

7) rampa, 

8) reklama lub tablica informacyjna, 

9) śmietnik, 

10) trybuna, 

11) wiata przystankowa, 

- Inne budowla (punkty): 

1) inna budowla, 

2) podpora 

3) reklama lub tablica informacyjna, 

 

- Inny obiekt związany, 

- Jednostki ewidencyjne, 

- Jezdnie (obszary), 

- Kondygnacje nadziemne, 

- Kondygnacje podziemne, 

- Kontury klasyfikacyjne, 

- Korytarze przesyłowe (obszary), 

- Krawężniki (linie), 

- Łącznik, 

- Maskowanie rastrów (obszary), 

 

- Mokradła (obszary): 

1) bagno, 

2) teren podmokły, 
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- Napisy: 

1) nazwa gminy, dzielnicy, 

2) nazwa państwa, 

3) nazwa powiatu, miasta, 

4) nazwa ulicy, 

5) nazwa własna, 

6) nazwa województwa, 

7) tekst dodatkowy duży, 

8) tekst dodatkowy mały, 

 

- Nawis, 

 

- Obiekty o znaczeniu orientacyjnym w terenie (linie): 

1) inny obiekt, 

2) mur historyczny, 

 

- Obiekty o znaczeniu orientacyjnym w terenie (obszary): 

1) figurka, kapliczka lub krzyż przydrożny, 

2) fontanna, 

3) inny obiekt, 

4) mur historyczny, 

5) pomnik, 

6) pomost lub molo, 

7) ruina zabytkowa, 

 

 

- Obiekty o znaczeniu orientacyjnym w terenie (punkty): 

1) figurka, kapliczka lub krzyż przydrożny, 

2) fontanna, 

3) inny obiekt, 

4) pomnik, 

 

- Obiekty przyrodnicze (linie): 

1) inny obiekt, 
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2) wodospad, 

 

- Obiekty przyrodnicze (obszary): 

1) inny obiekt, 

 

- Obiekty przyrodnicze (punkty): 

1) drzewo iglaste, 

2) drzewo liściaste, 

3) inny obiekt, 

4) źródło, 

 

- Obiekty związane z komunikacją (linie): 

1) bariera drogowa, 

2) brama, 

3) ekran akustyczny, 

4) furtka, 

5) ogrodzenie trwałe, 

 

- Obiekty związane z komunikacją (obszary): 

1) ogrodzenie trwałe, 

2) schody w ciągu komunikacyjnym, 

 

- Obręby, 

- Obudowy przewodów, 

- Place (obszary), 

- Podjazd dla osób niepełnosprawnych, 

- Podpora, 

- Powiaty, 

- Projektowane działki, 

- Projektowane punkty graniczne, 

- Przejazd przez budynek, 

 

- Przeprawy (linie): 

1) bród, 

2) przeprawa łodziami, 
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3) przeprawa promowa, 

 

- Przewody benzynowe, 

- Przewody ciepłownicze, 

- Przewody elektroenergetyczne, 

- Przewody gazowe, 

- Przewody inne, 

- Przewody kanalizacyjne, 

- Przewody naftowe, 

- Przewody niezidentyfikowane, 

- Przewody telekomunikacyjne, 

- Przewody wodociągowe, 

- Punkt roboczy w zmianie, 

- Punkty graniczne, 

- Punkty o określonej wysokości, 

- Punkty o określonej wysokości rzeźby terenu, 

- Rampa, 

 

- Rowy (linie): 

1) obszar objęty drenowaniem, 

2) rów melioracyjny, 

3) rów przydrożny, 

 

- Rowy (obszary): 

1) obszar objęty drenowaniem, 

2) rów melioracyjny, 

3) rów przydrożny, 

 

- Schody, 

- Słupy i maszty (linie), 

1) słup łączony, 

 

- Słupy i maszty (obszary): 

1) inny słup lub maszt, 

2) maszt telekomunikacyjny, 
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3) słup, 

4) słup kratowy, 

5) słup łączony, 

6) turbina wiatrowa, 

7) wieża telekomunikacyjna, 

 

- Słupy i maszty (punkty): 

1) inny słup lub maszt, 

2) latarnia, 

3) maszt oświetleniowy, 

4) maszt telekomunikacyjny, 

5) słup, 

6) słup trakcji kolejowej, 

7) słup trakcji tramwajowej, 

8) słup trakcji trolejbusowej, 

9) turbina wiatrowa, 

10) wieża telekomunikacyjna, 

 

- Symbole liniowe (linie): 

1) inny słup lub maszt, 

2) jaz, 

3) linia niewidoczna, 

4) most, 

5) murek oporowy, 

6) peron, 

7) punkt zmiany cech przewodu benzynowego, 

8) punkt zmiany cech przewodu ciepłowniczego, 

9) punkt zmiany cech przewodu elektroenergetycznego, 

10) punkt zmiany cech przewodu gazowego, 

11) punkt zmiany cech przewodu innego, 

12) punkt zmiany cech przewodu kanalizacyjnego, 

13) punkt zmiany cech przewodu naftowego, 

14) punkt zmiany cech przewodu niezidentyfikowanego, 

15) punkt zmiany cech przewodu telekomunikacyjnego, 

16) punkt zmiany cech przewodu wodociągowego, 



Comarch S.A 

Al. Jana Pawła II 39a 

31-864 Kraków 

Tel. +48(54)413 99 99 

 

17) rów melioracyjny – oś, 

18) rów melioracyjny – wypełnienie, 

19) rów przydrożny, 

20) schody w ciągu komunikacyjnym, 

21) skarpa, 

22) słup kratowy, 

23) suwnica – oś, 

24) suwnica – szyna, 

25) ściana oporowa, 

26) śluza, 

27) śmietnik, 

28) weranda, ganek, 

29) wiatrołap, 

30) wieża telekomunikacyjna, 

31) wypełnienie schodów, 

 

- Symbole powierzchniowe (obszary): 

1) maskowanie rastra, 

2) most, 

3) taśmociąg, 

 

- Symbole punktowe (punkty): 

1) inna budowla sportowa, 

2) kierunek przewodu najwyższego napięcia, 

3) kierunek przewodu niskiego napięcia, 

4) kierunek przewodu średniego napięcia, 

5) kierunek przewodu telekomunikacyjnego, 

6) kierunek przewodu wysokiego napięcia, 

7) kort tenisowy, 

8) plac gier i zabaw, 

9) plac sportowy, 

10) podjazd dla osób niepełnosprawnych, 

11) pomnik, 

12) przeprawa łodziami, 

13) przeprawa promowa, 
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14) punkt zmiany cech przewodu benzynowego, 

15) punkt zmiany cech przewodu ciepłowniczego, 

16) punkt zmiany cech przewodu elektroenergetycznego, 

17) punkt zmiany cech przewodu gazowego, 

18) punkt zmiany cech przewodu innego, 

19) punkt zmiany cech przewodu kanalizacyjnego, 

20) punkt zmiany cech przewodu naftowego, 

21) punkt zmiany cech przewodu niezidentyfikowanego, 

22) punkt zmiany cech przewodu telekomunikacyjnego, 

23) punkt zmiany cech przewodu wodociągowego, 

24) strzałka kierunku wjazdu do podziemia, 

25) wiata, 

 

- Szuwary (obszary), 

- Taras, 

 

- Tereny leśne, zadrzewione lub zakrzewione (obszary): 

1) las iglasty, 

2) las liściasty, 

3) las mieszany, 

4) zadrzewienie, 

5) zakrzewienie, 

 

- Tereny upraw trwałych i trawniki (obszary): 

1) ogród działkowy, 

2) trawnik, 

3) uprawa sadownicza, 

 

- Tory linie: 

1) tor kolejowy, 

2) tor metra, 

3) tor tramwajowy, 

 

- Ulice (linie), 

- Ulice (obszary), 
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- Umocnienia kolejowe, drogowe lub wodne (linie): 

1) ostroga, 

2) ściana oporowa, 

 

- Umocnienia kolejowe, drogowe lub wodne (obszary): 

1) ostroga, 

2) ściana oporowa, 

 

- Urządzenia techniczne związane z siecią (linie): 

1) inne urządzenie techniczne, 

2) niezidentyfikowane urządzenie techniczne, 

3) odwodnienie liniowe, 

4) wywietrznik, 

 

- Urządzenia techniczne związane z siecią (obszary): 

1) dystrybutor paliw, 

2) hydrofornia, 

3) inne urządzenie techniczne, 

4) kontener telekomunikacyjny, 

5) niezidentyfikowane urządzenie techniczne, 

6) osadnik kanalizacji lokalnej, 

7) przepompownia, 

8) stacja gazowa, 

9) stacja transformatorowa, 

10) studnia, 

11) studnia głębinowa, 

12) studzienka, 

13) szafa elektroenergetyczna, 

14) szafa gazowa, 

15) szafa telekomunikacyjna, 

16) właz, 

17) wywietrznik, 

18) zbiornik, 

19) złącze kablowe, 
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- Urządzenia techniczne związane z siecią (punkty): 

1) dystrybutor paliw, 

2) hydrant, 

3) inne urządzenie techniczne, 

4) kratka ściekowa, 

5) niezidentyfikowane urządzenie techniczne, 

6) osadnik kanalizacji lokalnej, 

7) słupek telekomunikacyjny, 

8) słupowa stacja transformatorowa, 

9) studnia, 

10) studnia głębinowa, 

11) studzienka, 

12) sygnalizator świetlny, 

13) szafa elektroenergetyczna, 

14) szafa gazowa, 

15) szafa telekomunikacyjna, 

16) trójnik, 

17) właz, 

18) wylot kanału, 

19) wywietrznik, 

20) zasuwa lub zawór, 

21) zbiornik, 

22) zdrój uliczny, 

23) złącze kablowe, 

 

 

- Urządzenia transportowe (linie): 

1) inne urządzenie, 

2) kolej linowa, 

3) taśmociąg, 

4) wyciąg narciarski, 

 

- Urządzenia transportowe (obszary): 

1) inne urządzenie, 
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2) suwnica, 

3) taśmociąg, 

 

- Urządzenia transportowe (punkty): 

1) inne urządzenie, 

2) odbój lub dalba, 

3) poler, 

 

- Użytki gruntowe, 

- Warstwice (linie), 

- Weranda, ganek, 

- Weryfikacja danych – błędy, 

- Wiatrołap, 

- Wjazd do podziemia, 

 

- Wody powierzchniowe (obszary): 

1) woda morska, 

2) woda płynąca, 

3) woda stojąca, 

4) woda w urządzeniu wodnym, 

 

- Wysokie budowle techniczne (obszary): 

1) chłodnia kominowa, 

2) inna wysoka budowla techniczna, 

3) komin przemysłowy, 

4) wieża ciśnień, 

5) wieża przeciwpożarowa, 

6) wieża szybu kopalnianego, 

7) wieża widokowa, 

 

- Zbiorniki techniczne (obszary): 

1) inny zbiornik techniczny, 

2) zbiornik na ciecz, 

3) zbiornik na materiały sypkie. 

 


