
Operaty techniczne w trakcie ewidencjonowania w SIP Geo-Info

Nazwa gminy 

i TERYT

1 2 3 4 5 6

Brzeg

160101_1.1

Skarbimierz

160102_2.0

Grodków 

obszar miejski

160103_4.0

Grodków 

obszar wiejski

160103_5.0

Lewin Brzeski

obszar miejski

160104_4.4

Lewin Brzeski

obszar wiejski

160104_5.0

Lubsza

160105_2.0

Olszanka

160106_2.0

Razem 3 961 2 863 37,05

operaty z lat 1950-1965 z przed 

odnowienia ewidencji grutnów, operaty 

z klasyfikacji gleboznawczej, operaty z 

kontroli terenowych

180 operatów z lat 1955-1965 z przed 

założenia ewid.gruntów, operaty z 

klasyfikacji gruntów, 88 operatów z 

klasyfikacji uzupełniającej

projekty regulacji, wymiany gruntów, 

obliczenia pow. Kontrole terenowe, 

tereny konkurencyjne                                                      

W tym ilość długich rejestrów 16                                             

3

4

2,2

pomiary uzupełniające i inwentaryzacje 

sieci

 operaty z przed założenia EGiB, operaty 

gleboznawcze ,operaty  z klasyfikacji, 

operaty z pomiaru PGR

wymiany, kontrole terenowe, pomiar 

PGR Wróblin pod mapę zasadniczą, 

operaty prawne z lat 1961-1983

4,5

13,5

2

Wyszczególnienie

200 operatów- inwentaryzacje sieci 1983-

1985;  278 operatów-  

podziały,rozgraniczenia;   11 operatów 

kontrola terenowa ewid.gruntów

kontrole terenowe, mapy gleboznawcze

Ilośc mb operatów 

nie zaskanowanych 

łącznie (ilość dla 

operatów z kol. 2 i 4)

4

3,85

250

268

250

20072

358

843

1 399

operaty sytuacyjno-wysokościowe do 

wyłączenia

operaty z klasyfikacji gleboznawczej, 

operaty z kontroli terenowych

operaty glebowo-rolnicze, operaty z 

klasyfikacji gruntów, operaty z kontroli 

terenowej, operaty z pomiaru ALP 

Lubsza, Karłowice, pomiar rz. Odra, 

operaty z założenia bazy Egib w GEO-

Info, operaty do wycofania

Operaty sytuacyjne (w trakcie 

skanowania), operaty gleboznawcze, 

projekty regulacji, wymiany gruntów

Ilość operatów 

zaewidencjonowan

ych ale nie 

zeskanowanych

Ilość operatów 

niezaewidencjon

owanych 

489

73

463

870

400

kontrole terenowe, klasyfikacja 

gleboznawcza, modernizacja EGiB, 

pomiar rzeki Odry

65 operaty różne

operaty ze scaleń i wymian, kontrole 

terenowe, klasyfikacja gleboznawcza, 

operaty różne

45

Wyszczególnienie

779

operaty prawne z lat 1965-1983 z przed 

odnowienia ewidencji, operaty inne w 

układach lokalnych, operty z 

odnowienia EGiB-protokoły 

graniczne,akta prawne, operaty do 

wywłaszczeń
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