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ZAPROJEKTUJ PRZYSZŁOŚĆ

Z MAPAMI NA KLIKNIĘCIE!



JUŻ NIE MUSISZ IŚĆ DO URZĘDU

I STAĆ W DŁUGICH  
KOLEJKACH!



WSZYSTKIE SPRAWY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 

ZAŁATWISZ ŁATWO I SZYBKO,

NIE WYCHODZĄC  
Z DOMU



PEUG – WYGODA I NOWOCZESNOŚĆ
W NAJWYŻSZYM STANDARDZIE E-USŁUGI NA 3 I 4 POZIOMIE

WPROWADZONE E-USŁUGI NA 3 I 4 POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI  

POZWOLĄ NA ZAŁATWIENIE SPRAWY 

ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU, 

BEZ KONIECZNOŚCI OSOBISTEJ WIZYTY W URZĘDZIE, PONIEWAŻ ZAPEWNIĄ 

DWUSTRONNĄ INTERAKCJĘ ZAKOŃCZONĄ TRANSAKCJĄ.



23 powiaty województwa dolnośląskiego

(bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, kłodzki,  kamiennogórski, legnicki, 

lubański, lubiński, lwówecki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, 

świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski)

podjęły się wspólnej realizacji projektu pn. 

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG,

w ramach którego zastosowano rozwiązania zapewniające mieszkańcom, przedsiębiorcom

oraz innym zainteresowanym osobom szybszy dostęp do map, wypisów i wyrysów

oraz innych dokumentów  geodezyjnych przez internet.

AŻ 23 POWIATY



DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST

PLATFORMA PEUG?



DLA PROFESJONALISTÓW
I WSZYSTKICH SZANUJĄCYCH SWÓJ CZAS

PRACOWNICY INSTYTUCJI  BRANŻOWYCH
ZARZĄDZAJĄCYCH  SIECIAMI

PRZEDSIĘBIORCY  
ZAINTERESOWANI INFORMACJĄ  

PRZESTRZENNĄ

PODMIOTY ZWIĄZANE  ZAWODOWO 
Z INFORMACJĄ  PRZESTRZENNĄ

KOMORNICY  SĄDOWI

UŻYTKOWNICY  WEWNĘTRZNIOSOBY  FIZYCZNE

PRACOWNICY JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI

• Pracownicy gminnych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego

• Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

• Pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

• Pracownicy powiatowych i wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego

• Geodeci

• Urbaniści

• Planiści

• Projektanci

pracownicy Starostw Powiatowych
PODGIK

• Prowadzące inwestycje budowlane

• Zainteresowane dostępem  do 
rejestrów publicznych



JAKIE UDOGODNIENIA  
OFERUJE PLATFORMA PEUG?

UDOSTĘPNIENIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ZBIORÓW 
DANYCH ZGODNIE Z ART.40A UST.2 PKT 4 AI B – PGIK

KOORDYNACJA USYTUOWANIAPROJEKTOWANYCH  
SIECI UZBROJENIA TERENU

PRZYJĘCIE WNIOSKU ZGŁOSZENIA ZMIAN  DANYCH 
W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW  ZGODNIE

Z ART.22 UST.2 – PGIK

AKTUALIZACJA INFORMACJI ZAWARTYCH  
W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

ZGODNIE Z ART.24 UST.2B PKT.1, PPKT.H – PGIK

UJAWNIENIE LUB WYKREŚLENIE 
W EGIB  UMÓW DZIERŻAWY

ZGŁOSZENIE LUB UZUPEŁNIENIE 
PRACY GEODEZYJNEJ /KARTOGRAFICZNEJ

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZGŁOSZONYCH PRAC  
GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH

PRZEPROWADZENIE AKTUALIZACJI 
KLASYFIKACJI GRUNTÓW



CO JESZCZE UMOŻLIWIA PEUG?

UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY EGIB

UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY GESUT

UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY RCIWN

PRZYJĘCIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MAPY ZASADNICZEJ

WYDANIE WYPISU LUB WYPISU I WYRYSU LUB WYRYSU  
Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY BDOT500

UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY BDSOG

UDOSTĘPNIENIE MAPY EWIDENCJI  
GRUNTÓW I BUDYNKÓW

UDOSTĘPNIENIE REJESTRÓW, KARTOTEK,  SKOROWIDZÓW, 
WYKAZÓW, ZESTAWIEŃ TWORZONYCH Z BAZ DANYCH EGIB

UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW  OPRACOWANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC 

GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH



JAK KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW PUEG?

TO PROSTE!

WYSTARCZY ZALOGOWAĆ SIĘ NA STRONIE  

WWW.PEUG.PL

OKREŚLIĆ ZAGADNIENIE/USŁUGĘ

PORTAL AUTOMATYCZNIE PRZEKIERUJE CIĘ 

DO 1 Z 4 PORTALI WSPÓŁTWORZĄCYCH 

SYSTEM

COMARCH ERGO GEOBID  

WEBEWID GEOINFO 7

1

2

3

http://www.peug.pl/


CO OFERUJĄ POSZCZEGÓLNE PORTALE  
ZRZESZONE W PEUG?

WEBEWID

COMARCH ERGO GEOBID

PORTAL OŚRODKA DOKUMENTACJI
OBSŁUGA GEODETY.

Przyjazny system zarządzania zasobem 
geodezyjnym i kartograficznym.

Pełni rolę portalu mapowego podzielonego na 3 główne części 
dedykowane do określonych grup zawodowych:

- część/portal geodety

- część/portal rzeczoznawcy

- część/portal komornika

Geoportal publiczny GEOBID
Podstawowe e-usługi:

Przeglądanie mapy
Pozyskanie danych dotyczących wskazanej działki lub budynku na działce

Geokodowanie numeru działki ewidencyjnej
Geokodowanie współrzędnych geograficznych lub geodezyjnych

Geokodowanie adresu

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 
stanowi unikalną na polskim rynku ofertę kompleksowego 

rozwiązania do prowadzenia i udostępniania danych 
zintegrowanego zasobu numerycznego, w którym wszystkie 

dane geometryczne i opisowe gromadzone są w jednej 
(opcjonalnie także w wielu), relacyjnej bazie danych.

GEOINFO 7



Prezentacja
poszczególnych

portali

GEOBID



Geoportal publiczny GEOBID

U.01 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy EGiB
U.02 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500
U.03 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy GESUT
U.04 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDSOG
U.05 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy RCiWN
U.06 Przyjęcie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
U.07 Przyjęcie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej
U.08 Udostępnienie rejestrów i kartotek
U.09 Przyjęcie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b PGiK

U.10 Przyjęcie wniosku o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy
U.11 Przyjęcie wniosku o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

U.12 Przyjęcie wniosku w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
U.13 Przyjęcie wniosku w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/kartograficznej
U.14 Przyjęcie wniosku zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.22 ust.2 – PGiK

U.15 Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
U.16 Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych

U.17 Przyjęcie wniosku o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24 ust.2b pkt.1

U.18 Przyjęcie wniosku o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów
U.19 Usługa udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



Podstawowe e-usługi 



E-usługi dla grup użytkowników



Udostępnienie materiałów dla osób fizycznych



Udostępnienie materiałów dla przedsiębiorców/projektantów



Udostępnienie materiałów dla uprawnionych użytkowników



Portal geodety



Portal rzeczoznawcy



Portal komornika



Portal gminy



Prezentacja  
poszczególnych

portali

WebEWID



Portal Geodety jest jednym z modułów internetowej aplikacji WebEWID służącej do udostępniania przez urząd danych

i usług przestrzennych. Dzięki portalowi mamy możliwość dodawania, edytowania i usuwania prac geodezyjnych.

Podzielono go na dwie części: prace przyjęte oraz prace oczekujące, dostępne odpowiednio w zakładce 1 i 2.

W przypadku zgłoszeń bezpośrednich, widoczna jest tylko zakładka Prace przyjęte.

1. Prace przyjęte

2. Prace oczekujące

http://10.10.1.205/dokuwiki/doku.php?id=nowywebewid:prace_przyjete
http://10.10.1.205/dokuwiki/doku.php?id=nowywebewid:prace_oczekujace


Prace oczekujące

Zakładka „Prace oczekujące” zawiera wykaz wszystkich prac geodezyjnych, które oczekują zatwierdzenia przez ośrodek dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej. W widoku głównym znajduje się spis wszystkich prac geodezyjnych zestawionych tabelarycznie,

posortowanych według daty zgłoszenia. Tabela zawiera informacje dotyczące m.in.: numeru u wykonawcy, oznaczenia

nieruchomości, daty zgłoszenia, przewidywanego zakończenia pracy, zakresu pracy czy informacji przysłanych z PODGiK dla geodety.



Dodanie nowego zgłoszenia

Po kliknięciu przycisku pojawia się okno zgłoszenia pierwotnego. Działanie przycisku i schemat  postępowania jest identyczny 
jak w zakładce Prace przyjęte

Usunięcie zgłoszenia oczekującego

W celu usunięcia dodanej wcześniej pracy, która nie została jeszcze przyjęta służy przycisk. 

Po jeo naciśnięciu pojawi się komunikat z zapytaniem o usunięcie wybranego zgłoszenia.

Po zatwierdzeniu praca zostanie usunięta z listy (konieczne do tego jest uprawnienie do usuwania  prac geodezyjnych, które nadaje 

administrator aplikacji).

Edycja zgłoszenia oczekującego

Edycja złożonego zgłoszenia oczekującego możliwa jest po naciśnięciu przycisku modyfikacji . Możliwa jest zmiana wszystkich 
danych oprócz zmiany zakresu. W przypadku pomyłki w zakresie  należy dokonać ponownego zgłoszenia pracy.

http://10.10.1.205/dokuwiki/doku.php?id=nowywebewid:prace_przyjete


Zamówienia na materiały

- przycisk powoduje wyświetlenie okna do zamawiania materiałów. Formatka jest identyczna jak przy zamawianiu materiałów dla
zgłoszenia pierwotnego. Również sposób zamawiania materiałów jest identyczny.

Komunikator

Narzędzie komunikatora działa tak samo jak w pracach przyjętych (Prace przyjęte)

- wyświetla szczegóły aktualnie zaznaczonej pracy oczekującej

- przyciski służą odpowiednio do podglądu lub wrysowania zakresu pracy oczekującej

- przycisk służący do odświeżenia wyświetlanych danych

http://10.10.1.205/dokuwiki/doku.php?id=nowywebewid:prace_przyjete


Prace przyjęte

Zakładka „Prace przyjęte” zawiera wykaz wszystkich prac geodezyjnych zatwierdzonych do  wykonania przez ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. W widoku głównym znajduje się  spis wszystkich prac geodezyjnych zestawionych tabelarycznie, 

posortowanych wg daty zgłoszenia.  

Tabela zawiera informacje dotyczące m.in: id pracy, oznaczenia nieruchomości, cel pracy, dat:  zgłoszenia, przyjęcia, przewidywanego 

zakończenia pracy czy też statusu. 

Dodatkowo każda praca  oznaczona jest kolorem w zależności od statusu, jaki obecnie posiada:

prace bez wniesionych opłat za materiał

prace z przekroczonym terminem zakończenia

prace z przesłanym wnioskiem o zaniechanie

prace zakończone



Dodanie nowego zgłoszenia

Po kliknięciu przycisku                 pojawia się okno zgłoszenia pierwotnego.





Należy uzupełnić formularz zgłoszenia, pola oznaczone kolorem niebieskim są obowiązkowe.

W celu zdefiniowania zakresu pracy lub wskazania działek, na których będzie się toczyć praca należy użyć paletki:

Istnieje możliwość dodania działki, wyszukując ją w kartotece



lub dodania działki poprzez wskazanie jej na mapie. 
Możemy również narysować zakres, jakim ma być objęta praca ,

a także dokonać jego modyfikacji . Przycisk służy do stworzenia  
zakresu z wybranej działki (istnieje również możliwość stworzenia zakresu
z działki powiększonego o  zadany bufor - wystarczy wpisać wartość bufora
w metrach w przeznaczonym do tego polu).

Przyciskiem lupy możemy podejrzeć wybrany zakres lub działkę, czerwonym 
minusem usuwamy

zaznaczoną pozycję. Przyciski służą odpowiednio do wczytania 
oraz zapisu zakresu do pliku tekstowego w formacie WKT.

UWAGA! Narysowany zakres nie może się przecinać.

Po wypełnieniu formularza klikamy 'Wyślij zgłoszenie'. Może się zdarzyć, że 
na danym obszarze są  już prowadzone inne prace geodezyjne. Wówczas 
pojawi się komunikat „Inne prace na działkach”:



Po wysłaniu zgłoszenia automatycznie 
otworzy się okno zamawiania materiałów 
dla geodety.

Przycisk umożliwia dodanie do listy 
kolejnych materiałów, które chcielibyśmy 

otrzymać z ośrodka.  Pojawia się okno, gdzie 
możemy wskazać odpowiednie materiały, 

na przykład opisy topograficzne szczegółowej
osnowy geodezyjnej:



Po kliknięciu "Dodaj" pojawi nam się Kartoteka punktów osnowy:



pozwala wyszukać nowy punkt osnowy w bazie

pozwala na dodanie na listę punktów poprzez wskazanie na mapie

usuwa zaznaczony punkt osnowy z listy

usuwa wszystkie punkty z listy

zaznacza wszystkie pozycje jednocześnie

powoduje wyświetlenie punktów już zamówionych (pozycje podświetlają się na niebiesko)

pozwala podglądnąć położenie punktu na mapie (zaznaczenie po przesunięciu mapy zniknie)

pozwala wrysować punkt na mapę (opcja podobna do podglądu, z tą różnicą, że zaznaczenie nie
zniknie po przesunięciu mapy)

wyświetla informacje o aktualnym układzie współrzędnych poziomych i wysokości

przyciski pozwalają kolejno na: wyświetlenie szczegółów wybranej pozycji,  

współrzędnych osnowy, wysokości punktów osnowy, punktów kierunkowych, ekscentrów, połączeń  punktów 

(wyświetlanie tych informacji jest uzależnione od informacji zawartych w bazie danych  PODGiK)

pozwala na generowanie raportów: pełnej informacji o punktach
(informacja oraz opis topograficzny) lub zapisania informacji o punktach do pliku tekstowego

uruchamia okno dokumentacji cyfrowej (jeśli taka dokumentacja jest dołączona do wybranego  punktu)



Klikając można wyszukać inne punkty osnowy. 

Pojawia się okno selekcji, gdzie należy ustalić, za  pomocą jakich 

kryteriów będziemy chcieli wyszukać odpowiednie punkty. 

Jeżeli chcielibyśmy, aby do  listy zostały dodane wszystkie 

punkty w określonym buforze od zakresu naszej pracy

geodezyjnej, to musimy określić „wielkość bufora” np: 300 m, 

a następnie klikamy 'Dodaj', który powoduje dodanie punktów

do listy.

Przycisk 'Czyść' powoduje wyczyszczenie wybranych kryteriów.

Po dodaniu pozycji do listy w oknie 

Kartoteki punktów osnowy, zaznaczamy,

które z nich chcemy zamówić.



Klikamy 'Zatwierdź', co powoduje dodanie wybranych punktów do listy zamawianych materiałów.

Innym rodzajem materiałów, które można zamówić są 16.2 - Kopia materiału zasobu innego w postaci  elektronicznej.



Po wybraniu opcji „dodaj” pojawia się okno, w którym pokazują się zeskanowane materiały podpięte  do prac geodezyjnych

oraz dokumenty składowe operatów. Na liście pojawiają się tylko materiały w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej. 

Wykorzystując odpowiednie filtry, można znaleźć odpowiednie dokumenty i je zamówić.



Po zaznaczeniu interesujących nas 

pozycji klikamy 'Zatwierdź', co 

powoduje dodanie wybranych  pozycji 

do listy zamawianych materiałów.

W przypadku materiałów, dla których 

wymagany jest obszar (np. mapa lub podgląd 

zbioru danych  EGiB) mamy możliwość 

edytowania zakresu dla samego materiału (nie 

jest on wówczas dziedziczony  z zakresu pracy). 

Po wybraniu konkretnej pozycji pojawi się okno 

modyfikacji zakresu.



Jeżeli chcemy obecny zakres zmodyfikować, klikamy na ikonę modyfikacji , a następnie "Zatwierdź".

Mając już kompletną listę materiałów w oknie Lista materiałów zasobu do pracy, które chcemy zamówić, klikamy

"Zatwierdź", co powoduje wysłanie zamówienia do PODGiK.

W przypadku zgłoszeń pośrednich: Praca geodezyjna umieszczona jest w zakładce Prace oczekujące. W momencie kiedy 

urzędnik zaakceptuje internetowe zgłoszenie pracy geodezyjnej, zostaje nadany numer KERG oraz praca zostaje 

umieszczona w pracach przyjętych.

W przypadku zgłoszeń bezpośrednich akceptowanie prac następuje automatycznie i od razu  trafiają one do zakładki 

Prace przyjęte, automatycznie zostaje stworzona opłata (zakładka Opłaty/Prot.Uzg. w dolnej części panelu) oraz 

wygenerowane zostają zamówione materiały

http://10.10.1.205/dokuwiki/doku.php?id=nowywebewid:prace_oczekujace
http://10.10.1.205/dokuwiki/doku.php?id=nowywebewid:prace_oczekujace


Przesłanie wniosku o zaniechanie pracy

W  celu zaniechania zgłoszonej wcześniej pracy należy wybrać przycisk . Po jego naciśnięciu  pojawi się komunikat z prośbą
o potwierdzenie. Po jego zaakceptowaniu prośba o zaniechanie zostaje  wysłana do PODGiK.

A następnie w prawym górnym rogu wyświetla się komunikat potwierdzający wysłanie wniosku.

Lista zgłoszeń uzupełniających

Chcąc wyświetlić listę wysłanych zgłoszeń uzupełniających do konkretnej pracy oraz sprawdzić ich  status, klikamy przycisk

Z poziomu okna "Zgłoszenia uzupełniające do pracy" mamy możliwość  dodania nowego zgłoszenia uzupełniającego do danej pracy , 

wydrukowania go (po zatwierdzeniu przez ośrodek) oraz sprawdzenia szczegółów zgłoszenia uzupełniającego.



Dodanie zgłoszenia uzupełniającego

Po kliknięciu czerwonego plusa pojawia nam się okno 'Zgłoszenia uzupełniającego', w którym możemy  dokonać edycji uprawnionego, 

wykonawcy, zakresu, celu pracy oraz terminu zakończenia pracy.

Zmiany zatwierdzamy, klikając "Wyślij zgłoszenie".



Po wysłaniu zmian pozycja powinna się znaleźć na liście 
zgłoszeń uzupełniających.

W przypadku zgłoszeń uzupełniających na zakres po akceptacji zgłoszenia 
uzupełniającego przez PODGiK

należy złożyć zamówienie na materiały ( ).



Zamówienia na materiały

Zgłoszenia uzupełniającego dotyczącego materiałów można dokonać, wybierając "Zamówienie na materiały” . 

Formatka jest identyczna jak przy zamawianiu materiałów dla zgłoszenia  pierwotnego. 
Również sposób zamawiania materiałów jest identyczny.



Opłaty i protokół uzgodnień

Gdy zgłoszenie pracy geodezyjnej zostanie zaakceptowane przez ośrodek, to zostaje nadany numer  KERG dla tej pracy, a urzędnik może 

przygotować materiały oraz na podstawie zamówionych  materiałów stworzyć opłatę. Gdy urzędnik utworzy opłatę, pojawia się ona 

również w zakładce "Opłaty/Prot. uzgod." w dolnej części portalu. W przypadku zgłoszeń bezpośrednich wygenerowanie opłaty

następuje w sposób automatyczny.

pozwala na podgląd protokołu uzgodnienia

jeżeli akceptujemy protokół uzgodnienia, klikamy zielony przycisk, w przypadku kiedy nie  zgadzamy się z wystawioną opłatą
i chcemy anulować zamówienie materiałów, klikamy czerwony przycisk



Jeżeli geodeta odrzuci Protokół Uzgodnienia, to dana opłata zostanie anulowana. Geodeta będzie  zmuszony do złożenia zgłoszenia 

uzupełniającego na materiały, a opłata będzie musiała być wystawiona ponownie. Akceptacja bądź odrzucenie dokumentu obliczenia 

opłaty zostaje zapisana w EKS (ewidencji kontrolnej sprawy).

- pozwala na dołączenie do dokumentacji pracy potwierdzenia przelewu

Opłać materiały

Aby dokonać opłaty za materiały, należy kliknąć przycisk zawierający listę wszystkich opłat. Wyświetla się okno

Zaznacz rachunek/rachunki (gdy chcemy 

zaznaczyć kilka rachunków jednocześnie,

trzymamy klawisz  Ctrl i wybieramy 

pozycje), następnie kliknij Opłać. 

Nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie  

wybierzemy sposób płatności.

W przypadku gdy transakcja

z jakiegoś powodu nie zostanie

zakończona, opłata znajdzie się

w  zakładce „Trwające”.



Aby ją zrealizować, należy ją zaznaczyć, 

a następnie kliknąć Anuluj transakcję,

(wówczas opłata  wróci do zakładki

„Do zapłaty”) i wykonać powyższe 

czynności ponownie.

Dokumenty wychodzące

- przycisk powoduje otwarcie okna, w którym zapisane są wygenerowane dla geodety  dokumenty



Pozycje oznaczone kolorem to dokumenty zablokowane do pobierania, z powodu braku wniesionej  opłaty. Po opłaceniu materiałów 

możliwe jest ich pobranie (zaznaczamy pozycję, a następnie klikamy przycisk ).

Geodeta nie będzie mógł pobierać żadnych materiałów z Portalu Geodety dla danej pracy geodezyjnej, dopóki Protokół Uzgodnienia 

dla tej pracy nie zostanie zaakceptowany przez jego samego oraz przez  pracownika urzędu.



Kartoteka punktów osnowy

Przycisk otwiera nam okno kartoteki punktów osnowy, w którym mamy możliwość podglądu  wszystkich punktów osnowy. 
Funkcjonalność kartoteki została szerzej opisana w instrukcji dodawania  nowego zgłoszenia.

Przycisk powoduje wyświetlenie punktów zamówionych dla danej pracy geodezyjnej.

Znajdź dokumentację poprzez zakres

- przycisk uruchamia okno dokumentacji w zakresie pracy, pozwala odszukać całą zeskanowaną  dokumentację, której zakresy 

przecinają się z zakresem wybranej pracy geodezyjnej. Można odszukać  wybrane dokumenty w ośrodkach, które mają utworzoną 

dokumentację cyfrową wszystkich operatów  w postaci dokumentów składowych tych operatów.

Geodeta może pobierać wyszukane pliki ( ), a następnie ocenić ich 
przydatność dla swojej pracy  geodezyjnej. Wszystkie pliki ściągnięte przez 

geodetę będą opieczętowane znakiem wodnym  mówiącym, iż geodeta
nie posiada na niego licencji, a jego rozpowszechnianie jest zabronione.





Dokumentacja pracy

- dodanie dokumentacji dla pracy umożliwia załączenie zewnętrznego pliku z wybranej przez  nas lokalizacji w okienku widocznym 
poniżej. Z rozwijalnego menu mamy możliwość wyboru rodzaju  załączanej dokumentacji, tj.: akty notarialne, mapy zasadnicze, pliki dgn, 

dwg i inne.

Przycisk              powoduje otwarcie okna dodawania plików.



Przycisk umożliwia wyszukanie plików na dysku i dodanie ich do listy, po dodaniu do listy wybieramy rodzaj dokumentu, 
następnie klikamy przycisk , który powoduje dodanie  go do listy Dokumentacji cyfrowej załączanej do pracy.

Przycisk powoduje usunięcie zaznaczonego dokumentu z listy Dokumenacji cyfrowej.

- umożliwia pobranie zaznaczonego dokumentu

- zaznacza wszystkie rekordy

- przyciski umożliwiają odpowiednio Podgląd zakresu oraz Wrysowanie zakresu



Podglądnij zakres oraz Wrysuj zakres

Przyciski powodują odpowiednio podgląd zakresu pracy oraz wrysowanie zakresu pracy na mapę.

Przy opcji podglądu zaznaczenie obiektu znika po przesunięciu mapy lub zmiany skali, przy opcji  wrysuj jest widoczne mimo zmiany 

widoku mapy.

Szczegóły pracy geodezyjnej

- szczegóły pracy pozwalają wyświetlić dodatkowe informacje danej pracy geodezyjnej, tj.: id  pracy, wykonawca, zakres czy data
zgłoszenia

Usługa podglądu zbioru danych EGiB

- przycisk umożliwia podgląd Zbioru Danych EGiB

Aby uzyskać dostęp do podglądu EGiB, należy opłacić pozycję 9.1 - zbiór danych bazy danych EGiB - dane przedmiotowe i podmiotowe.

Po kliknięciu uruchamia się okno, w którym wyświetlone są dostępne informacje.



- powoduje podgląd wybranej
działki na mapie

- wyświetla dodatkowe informacje
dotyczące wybranej pozycji

- wyświetla informacje na temat
klasoużytków na działce

- wyświetla historię zmian
na danej działce



W dolnej części okna znajdują się dwie zakładki: Władający 

oraz Budynki. Po kliknięciu wybranej  działki w panelu dolnym, 

w zależności na której zakładce się znajdujemy, wyświetlone

zostają dodatkowe informacje o władających oraz budynkach

na działce.

Inne prace trwające w zakresie pracy

- przycisk powoduje wyświetlenie informacji o innych 
pracach prowadzonych na działkach

Po zaznaczeniu konkretnej pozycji mamy możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji o pracy ( ), wyświetlenia dokumentacji 
cyfrowej do pracy ( ), a także podejrzeć lub wrysować na mapę  jej zakres (                 ).



Operaty w zakresie pracy

- znajdowanie operatów przez zakres dostępne jest z poziomu poniższego okna

Po zaznaczeniu konkretnej pozycji mamy możliwość wyświetlić szczegóły danego operatu ( ),

dokumentację cyfrową operatu ( ), dokumentację cyfrową dokumentów składowych operatu ( ), podglądu 

lub wrysowania zakresu operatu ( ) oraz wyszukania innych operatów  według zadanych kryteriów (             ).



Uzgodnienia projektowe w zakresie pracy

- przycisk powoduje wyświetlenie okna z listą uzgodnień projektowych w zakresie pracy

Po zaznaczeniu konkretnej pozycji możemy wyświetlić szczegóły danego uzgodnienia ( ), jego

dokumentację cyfrową ( ) oraz podglądnąć lub wrysować zakres uzgodnienia ( ).



Inne materiały w zakresie pracy

- przycisk powoduje wyświetlenie okna z listą innych materiałów w zakresie pracy

Po zaznaczeniu konkretnej pozycji możemy wyświetlić szczegóły danego materiału ( ), jego

dokumentację cyfrową ( ) oraz podglądnąć lub wrysować zakres materiału ( ).

Po kliknięciu przycisku pojawia się lista dokumentów składowych materiału.



Mamy możliwość pobrać dany materiał ( ) - w przypadku gdy nie jest on opłacony, pojawi się na

nim znak wodny informujący o braku licencji, podglądnąć lub wrysować jego zakres ( ) oraz

dodatkowo dodać dokument do listy materiałów, które chcemy zamówić, używając przycisku



Mapy w zakresie pracy

- przycisk wyświetla listę map 
dostępnych w zakresie pracy

Po kliknięciu przycisku pojawia 

się okno dokumentacji cyfrowej.

Mamy możliwość pobrania danego dokumentu ( ) 

- w przypadku gdy nie jest on opłacony, pojawi się na nim znak 

wodny informujący o braku licencji, podglądnąć lub wrysować

jego zakres ( ) oraz dodatkowo dodać dokument

do listy materiałów, które chcemy zamówić, używając

przycisku



Informacja z Ośrodka

- wyświetla komunikaty ogólne dla portalu, np.:

Komunikator

Narzędzie komunikatora składa się z dwóch elementów:

- oznacza, że użytkownik ma nieprzeczytane wiadomości; 

po kliknięciu wyświetla listę prac,  których one dotyczą.

Po zaznaczeniu pozycji klikamy "Odczytaj" i tym samym przenosimy się 

do oknakomunikatora

- oznacza, że użytkownik nie ma żadnych nowych wiadomości

- wyświetla okno rozmowy dla zaznaczonej pracy; na czerwono 

zaznaczone są wiadomości z  PODGiK, a na niebiesko wiadomości 

wysłane przez geodetę.



Zamówienie pliku KCD do modyfikacji

- przycisk otwiera okno z zamówieniem

Przycisk powoduje złożenie zamówienia.



Zakończenie pracy

- umożliwia przesłanie do PODGiK informacji 
o zakończeniu wybranej pracy

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji klikamy przycisk Wyślij. W prawym 

górnym rogu wyświetli się  komunikat „Wysłano informację o zakończeniu

pracy.”

Wyszukiwanie poprzez kryteria

- przycisk umożliwia selekcję prac geodezyjnych

Znaki „%” umieszczone po obu stronach pół pozwalają na wyszukiwanie
po fragmencie nazwy.

W przypadku prac, które zostały już zakończone (nie wyświetlają się na liście 

wszystkich prac),  możemy je wyszukać zaznaczając opcję:

Po wypełnieniu kryteriów klikamy przyciskSzukaj.



Operat elektroniczny

Narzędzie „Operaty do pracy” umożliwia skompletowanie, a następnie przesłanie do ODGiK operatu w formie elektronicznej.

Procedura działania:

1. Klikamy przycisk , pojawia nam się okno „Operaty do pracy XXXX.XXX.XXXX”

2. Aby dodać nowy operat klikamy przycisk , pojawia nam się okno kompletowania operatu.



3. Kolejnym krokiem jest dodanie dokumentów składowych operatu. W tym celu klikamy przycisk  w oknie

kompletowania operatu. Pojawia się okno pozwalające na wybranie plików z komputera i przesłanie ich do bazy

(klikamy 'Dodaj pliki', następnie wybieramy pliki z komputera, a po pojawieniu  się na liście klikamy "Prześlij").



Pod przyciskiem mamy informacje, w jaki 
sposób nazywać pliki, aby aplikacja na podstawie
nazwy dopasowała rodzaj dokumentu.

Po przesłaniu plików pojawią się one w oknie 
kompletowania operatu.

Po skompletowaniu listy zamykamy okno 

kompletowania, powracając tym samym do listy 

operatów  do pracy.



Nasz operat ma status oczekujący. Jeżeli chcemy go jeszcze zmodyfikować, klikamy przycisk ,  jeżeli uznamy, że jest kompletny,
zaznaczamy go, a następnie klikamy „Wyślij do ODGiK”. Pojawi się  komunikat oznaczenia zakończenia pracy.

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji klikamy „Wyślij”. Nasz operat otrzymuje status 
„złożony”. W tym momencie oczekujemy na weryfikację z ODGiK.
Po przyjęciu do weryfikacji operat trafia do zakładki „Operaty do pracy”
i otrzymuje status „przyjęty do weryfikacji”.

Weryfikacja pozytywna:
W momencie pozytywnej 
weryfikacji status operatu 
zmienia się na 
„zweryfikowany 
pozytywnie”.

Weryfikacja negatywna:
W momencie negatywnej weryfikacji status operatu zmienia się na „zwrócony po weryfikacji”. W oknie dokumentów wychodzących
(tam, skąd pobieramy materiały) przesłany zostaje protokół  weryfikacji, w którym mamy wyszczególnione powody zwrotu.

Operat zwrócony możemy edytować:

1. Zaznaczamy operat i klikamy .
2. Po wprowadzeniu poprawek zamykamy okno kompletowania operatu.
3. Zaznaczamy zwrócony operat, a następnie klikamy „Wyślij po poprawie” (status zmienia się na „złożony po poprawie”).

Po powyższych krokach ponownie następuje procedura weryfikacji. 

Operat w momencie przyjęcia do zasobu otrzyma status „przyjęty do zasobu”.



Portal Komornika jest jednym z modułów aplikacji WebEWID. 

Pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić, czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze

Ewidencji Gruntów i  Budynków. Okno portalu oraz okno zamówień uruchamiamy z poziomu panelu w lewej części okna  przeglądarki.

Portal Komornika

Aby wyszukać osobę fizyczną lub prawną w Ewidencji, należy skorzystać z filtra wyszukiwania w lewej części okna.

Należy wpisać np. imię, nazwisko oraz nr PESEL. Jeżeli taka osoba nie pojawi się na liście, to można spróbować samo imię i nazwisko/nazwa

lub sam PESEL/NIP. Analogicznie dla osób prawnych.



Przed realizacją wyszukiwania otrzymujemy komunikat, który wymaga od nas podania sygnatury sprawy.

Aby złożyć zamówienie na informację z bazy danych EGiB, należy użyć przycisku ,



a następnie uzupełnić odpowiednio poniższy formularz i kliknąć „Składam zamówienie”.



Otrzymamy komunikat potwierdzający złożenie zamówienia:

Jeżeli osoba nie istnieje ,to komornik może wygenerować raport o tym, iż nie znalazł tej osoby w  ewidencji.

Komornik dostaje również informacje na temat osób, które widnieją w ewidencji, ale nie posiadają żadnych nieruchomości.



Historia Zamówień

Zamówienia na informacje z EGiB trafiają do okna zamówień:

Okno jest podzielone na dwie części. 

Część górna zawiera listę złożonych 

wniosków. W części dolnej  natomiast 

znajdują się 3 zakładki (Przedmioty 

wniosku, Opłaty/faktury, Dokumenty

wychodzące).

Znajdziemy w nich informacje dotyczące 

zaznaczonego wniosku. Zakładka pierwsza

i druga mają  charakter informacyjny, 

w trzeciej natomiast znajdują się 

dokumenty przekazane dla komornika, 

które  może pobrać po opłaceniu 

zamówienia (zaznaczamy dany dokument, 

a następnie klikamy przycisk ).



- wyświetla szczegóły danego zamówienia



- umożliwia anulowanie złożonego wniosku

Po zaakceptowaniu nasz wniosek dostaje status „ANULOWANY”.

Opłać materiały

Aby dokonać opłaty za materiały, należy kliknąć przycisk

Wyświetla się okno zawierające listę wszystkich opłat.



Zaznacz rachunek/rachunki (gdy chcemy 

zaznaczyć kilka rachunków jednocześnie,

trzymamy klawisz  Ctrl i wybieramy pozycje), 

następnie kliknij Opłać. Nastąpi przekierowanie 

na stronę, gdzie  wybierzemy sposób płatności.

W przypadku gdy transakcja z jakiegoś 

powodu nie zostanie zakończona, opłata 

znajdzie się w  zakładce „Trwające”.

Aby ją zrealizować, należy ją zaznaczyć, 

a następnie kliknąć Anuluj transakcję

(wówczas opłata  wróci do zakładki „Do 

zapłaty”) i wykonać powyższe czynności

ponownie.

Po opłaceniu zamówienia użytkownik może 

pobrać zamówione materiały, które znajdują 

się w zakładce „Dokumenty wychodzące”.



Portal Rzeczoznawcy

1. Wyszukiwanie transakcji/wyceny

Przycisk

znajdujący się w panelu bocznym po lewej stronie

okna powoduje uruchomienie kartoteki

transakcji/wyceny.

Przyciski służą odpowiednio do dodawania pozycji do listy, usuwania pozycji z  listy, wyczyszczenia wszystkich 
wyszukanych pozycji, zaznaczania/odznaczania wszystkich pozycji.

Po  kliknięciu w przycisk uruchamia się wyszukiwarka. Pozwala na wyszukanie odpowiednich  transakcji/wycen, działek, 
budynków lub lokali w zależności od określonych atrybutów.



Po wybraniu odpowiednich opcji klikamy 

Zastosuj filtr i wyszukane pozycje dodają się 

do listy.  Kolejne wyszukiwania powodują 

zwiększanie obecnej listy o kolejne rekordy.



2. Złożenie zamówienia na zbiór danych/wyciąg

Po wyszukaniu transakcji możemy złożyć zamówienie na zbiór danych lub wyciąg. Zaznaczamy interesujące nas pozycje (kilka rekordów

zaznaczamy, trzymając jednocześnie klawisz Ctrl), następnie

wybieramy przycisk , który przekieruje nas do formularza zamówienia:



Wybieramy zakres uprawnień oraz format (w przypadku zbioru danych), a następnie dokonujemy  zamówienia.

3. Moje zamówienie i opłaty online

Aby zobaczyć swoje zamówienie, klikamy przycisk

w

znajdujący się w lewej części okna aplikacji.



Z pozycji tego okna możemy również dokonać płatności elektronicznej za 

zamówione materiały.  Klikamy przycisk Opłać online - wyświetli się okno 

zawierające listę wszystkich opłat.

Zaznaczamy rachunek/rachunki (gdy chcemy zaznaczyć 

kilka rachunków jednocześnie, trzymamy klawisz Ctrl 

i wybieramy pozycje), następnie klikamy Opłać. Nastąpi 

przekierowanie na stronę, gdzie  wybierzemy sposób 

płatności.

W przypadku gdy transakcja z jakiegoś powodu nie 

zostanie zakończona, opłata znajdzie się w  zakładce

„Trwające”.



Aby ją zrealizować, należy ją zaznaczyć, a następnie 

kliknąć „Anuluj transakcję” (wówczas opłata wróci  

do zakładki „Do zapłaty”) i wykonać powyższe 

czynności ponownie.

4. Pobieranie zamówionych dokumentów

Po opłaceniu zamówienia jego status powinien się 

zmienić z „WYCENIONE” na „ZREALIZOWANE”, a 

w zakładce „Opłaty, faktury” będzie widoczna data

zapłaty.



Po przejściu do zakładki „Dokumenty” możemy pobrać zamówione przez nas materiały, zaznaczając je,  a następnie klikając .

5. Wgląd do zbioru dokumentów

Przycisk
znajdujący się w panelu bocznym po lewej 
stronie otwiera  okno umożliwiające 
wgląd do zbioru dokumentów.



Aby dokonać wglądu do zbioru, należy się upewnić, że nasze saldo jest dodatnie, jeśli tak nie jest, musimy je doładować, klikając 

przycisk Złóż zamówienie, określając przy tym liczbę jednostek, za  które chcemy zapłacić.

Następnie przechodzimy do płatności i dokonujemy zapłaty (tak jak w punkcie 3. Moje zamówienie i  opłaty online).

Po doładowaniu konta zaznaczamy jednostkę ewidencyjną, a następnie Rozpocznij wgląd.



Historia wglądów użytkownika znajduje się pod przyciskiem



Aby rozpocząć przeglądanie zbiorów, należy przejść do okna 'Wyszukiwanie transakcji/wyceny'.  Kolumna 'Wgląd do zbiorów' mówi nam 

o tym, czy wgląd jest aktywny. W kolumnie 'Zbiór' zawarta  jest informacja, czy zbiór danych do danej transakcji/wyceny jest w bazie.



Zaznaczamy interesującą nas transakcję/wycenę, a następnie klikamy przycisk .  

Pojawia się okno z dokumentami, które możemy pobrać za pomocą przycisku 'Pobierz zaznaczone'.
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PORTAL OŚRODKA DOKUMENTACJI 
OBSŁUGA GEODETY



▪ Portal obsługi klienta przyjazny dla użytkownika

▪ Umożliwia założenie konta:
▪ Dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego

▪ Komorników sądowych

▪ Rzeczoznawców majątkowych

▪ Inwestorów/Projektantów

▪ Klienta

▪ Dla wszystkich grup interesantów, w ramach konta użytkownika system  
umożliwia:

▪ Złożenie wniosku o udostępnienie danych pzgik

▪ Podpisanie wniosku profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym

▪ Pobranie i wydruk złożonego wniosku

▪ Wykonanie płatności za udostępnione dane

▪ Pobranie danych

CO OFERUJĄ POSZCZEGÓLNE PORTALE – COMARCH ERGO





COMARCH ERGO

▪ Ergonomia w obsłudze procesów związanych z zarzadzaniem i udostępnianiem 
danych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

▪ Szybki dostęp do zawsze aktualnych danych przestrzennych 
(mapy, zdjęcia, ortofotomapy, mapy tematyczne)

▪ Pełna obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego na każdym etapie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej 

▪ Wsparcie dla komorników sądowych 
▪ Portal rzeczoznawcy majątkowego
▪ Konto Projektanta/Inwestora zapewniające pełną obsługę wniosku  
▪ Konto klienta Ośrodka Dokumentacji



PORTAL OŚRODKA DOKUMENTACJI – Konto Klienta



▪ Składanie wniosków o udostępnienie danych

▪ Opłacenie zobowiązań wynikających z wystawionych
Dokumentów Obliczenia Opłaty

▪ Pobranie zamówionych materiałów

▪ Składanie innych wniosków, w tym:

▪ Wniosek o ujawnienie dzierżawy

▪ Wniosek o zmianę w ewidencji gruntów i budynków

▪ Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków

▪ Inne wnioski realizowane przez urząd

▪ Dostęp do wszystkich wniosków wysłanych do urzędu

▪ Dostęp do powiadomień i historii płatności

Konto Klienta



Konto Komornika



▪ Zapewnia wsparcie realizacji tzw. zapytań komorniczych

▪ Umożliwia automatyczne złożenie wniosku o udostępnienie danych
w  oparciu o pozytywny wynik zapytania komorniczego

▪ Umożliwia złożenie dowolnego wniosku o udostępnienie danych niezależnie
od realizowanego postępowania komorniczego

▪ Umożliwia dokonanie stosownej opłaty za udostępniane dane

▪ Umożliwia nieodpłatne pobranie danych – jeśli wniosek zwolniony z opłat

▪ Umożliwia wgląd we wszystkie wnioski i zapytania komornicze

Konto Komornika



PORTAL OŚRODKA DOKUMENTACJI – Konto Rzeczoznawcy



▪ Umożliwia wyszukiwanie transakcji, wyceny:

▪ Wyszukiwanie atrybutowe

▪ Z poziomu mapy

▪ W oparciu o wynik wyszukiwania umożliwia automatyczne wygenerowanie  
wniosku

▪ Zapewnia dostęp do elektronicznych płatności

▪ Umożliwia pobranie zamówionych danych

▪ Umożliwia złożenie wniosku o dowolne dane pzgik

▪ Platforma zarządzania wszystkimi wnioskami
(roboczymi, aktualnymi,  archiwalnymi)

Konto Rzeczoznawcy



PORTAL OŚRODKA DOKUMENTACJI – Konto Inwestora



▪ Składanie wniosków o uzgodnienie

▪ Dostęp do aktualnych danych zasobu pzgik

▪ Możliwość wizualizacji numerycznej wersji projektu w oparciu o aktualne dane zasobu

▪ Możliwość opłacenia dokumentu obliczenia opłaty związanego z przyjęciem
projektu do uzgodnienia

▪ Możliwość złożenia dowolnego wniosku o dane pzgik

▪ Wgląd we wszystkie wnioski związane z uzgadnianiem projektów

▪ Dostęp do wszystkich złożonych wniosków

▪ Funkcjonalność tzw. prywatnego zasobu przestrzennego
(dane wektorowe,  rastrowe wyświetlane w komponencie mapowym systemu ERGO 
wraz z możliwością ich wizualizacji z danymi pzgik)

Konto Inwestora / Projektanta



Zapraszamy do odwiedzin strony
http://ergo.comarch.pl/

Facebook.com/comarcherp Twitter.com/comarcherp youtube/comarcherp

http://ergo.comarch.pl/


Prezentacja  
poszczególnych
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GEO-INFO 7



System Informacji Przestrzennej GEO-INFO stanowi unikalną na polskim rynku 
ofertę kompleksowego rozwiązania do prowadzenia i udostępniania danych 
zintegrowanego zasobu numerycznego, w którym wszystkie dane 
geometryczne i opisowe gromadzone są w jednej (opcjonalnie także w wielu),
relacyjnej bazie danych. 
Rysunek mapy, stanowiący istotny element opracowań geodezyjnych, 
branżowych i urbanistycznych, jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
i instrukcjami. 

Treść i zakres rysunku mapy generowane są przez system automatycznie
z bazy danych, według bieżących potrzeb użytkownika.



Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Ośrodków Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, ale także do szerokiego grona użytkowników 
Systemów Informacji Przestrzennej i sięga daleko poza środowisko producentów 
wielkoskalowych i topograficznych map geodezyjnych. 

Aby sprostać różnorodnym wymaganiom użytkowników mapy numerycznej, 
SIP GEO-INFO posiada wyspecjalizowane moduły obsługujące zadania z wielu 
dziedzin. Z możliwości systemu mogą korzystać: administracja rządowa 
i samorządowa, geodeci – wykonawcy prac geodezyjnych, projektanci, osoby 
odpowiedzialne za planowanie i gospodarkę przestrzenną, gestorzy sieci 
uzbrojenia terenu, zarządzający zakładami przemysłowymi, 
nauczyciele (SIP w cyklu dydaktycznym).



Aplikacja pozwala Użytkownikom na:
• składanie różnych rodzajów wniosków, m.in. wniosku o materiały – P czy wniosku o wydanie wypisu i wyrysu – EGiB

Portal dla interesantów – GEO-INFO i.Wniosek



• pobranie niezbędnych druków
(formularz Wniosku, druk Licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty)

Portal dla interesantów – GEO-INFO i.Wniosek



• określenie graficznego zasięgu zgłoszenia 

Portal dla interesantów – GEO-INFO i.Wniosek



• wybór materiałów, które przygotowane zostaną w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty 
(w dowolny sposób, również poprzez płatności online) możliwe są do pobrania z poziomu aplikacji internetowej

Portal dla interesantów – GEO-INFO i.Wniosek



Aplikacja pozwala Użytkownikom na:
• składanie wniosków o udostępnienie materiałów w związku z realizacją zadania publicznego

Portal dla podmiotów publicznych – GEO-INFO i.Wniosek



Aplikacja pozwala Użytkownikom na:
• zgłaszanie Prac geodezyjnych oraz ich uzupełnień

• pobranie niezbędnych druków (druku zgłoszenia pracy geodezyjnej, druku Licencji, 
druku Dokumentu Obliczenia Opłaty, druku odpowiedzi na zgłoszenie, druku 
Zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych)

Portal dla geodetów – GEO-INFO i.Kerg



• określenie graficznego zasięgu zgłoszenia na kilka sposobów - poprzez wskazanie geometrii, 
wybór konkretnych obiektów, wczytanie pliku tekstowego oraz wektorowego pliku graficznego 

Portal dla geodetów – GEO-INFO i.Kerg



• wybór materiałów, które przygotowane zostaną w sposób automatyczny 
a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania z poziomu aplikacji

Portal dla geodetów – GEO-INFO i.Kerg



• informowanie geodetów za pośrednictwem poczty e-mail oraz sms o stanie realizacji danej pracy 
• złożenie operatu w formie elektronicznej

Portal dla geodetów – GEO-INFO i.Kerg



Aplikacja pozwala Użytkownikom na: 
• czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą zmian ewidencyjnych 

(metryczek zmian i skanów dokumentów)

Portal dla rzeczoznawców – GEO-INFO i.Rzeczoznawca



• dostęp do danych RCiWN wg zadanych kryteriów - dowolny filtr opisowo-graficzny
oraz wygenerowanie niezbędnych materiałów i dokumentów

Portal dla rzeczoznawców – GEO-INFO i.Rzeczoznawca



Aplikacja pozwala Użytkownikowi na: 
• złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej, pobranie 

potwierdzenia złożenia wniosku, realizację opłat przez system płatności elektronicznych

Portal dla projektantów i branżystów – GEO-INFO i.Projektant



• złożenie zamówienia o przesłanie załącznika z nowymi elementami projektowanymi
• automatyczne informowanie projektantów o prowadzonych pracach geodezyjnych w zakresie złożonego 

wniosku

Portal dla projektantów i branżystów – GEO-INFO i.Projektant



• przekazanie informacji o terminie narady koordynacyjnej, przesłanie odpisu z narady
• przeprowadzenie narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Portal dla projektantów i branżystów – GEO-INFO i.Projektant



Aplikacja pozwala Użytkownikowi na: 
• złożenie zapytania zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom, weryfikację występowania danej 

osoby lub instytucji w bazie danych po numerach PESEL, REGON, NIP oraz po danych osobowych 

Portal dla komorników – GEO-INFO i.Komornik



• złożenie zamówienia o Wypis z bazy danych EGiB oraz innych niezbędnych dokumentów do realizowania 
zadania publicznego

Portal dla komorników – GEO-INFO i.Komornik



Niezależnie czy jesteś specjalistą, przedsiębiorcą,
czy chcesz załatwić sprawę kartograficzno-geodezyjną prywatnie

zrób to przez internet dzięki PEUG  
wejdź na www.peug.pl



www.peug.pl


