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art. 43 Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obejmującej położenie na gruncie podlegają obiekty budowlane wymagające:
-pozwolenia na budowę,
-zgłoszenia właściwemu organowi w tym; budowa
przyłączy do budynków: elektroenergetycznych,
wodociągowych kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych.

-pozwolenia na budowę
-zgłoszenia właściwemu organowi, w tym;
a)wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne
( warunek - obszar oddziaływania zawiera sią w
całości na działce lub działkach na których zostały
zaprojektowane),
b) wolno stojące parterowe budynki stacji
transformatorowych i kontenerowych stacji
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35
m2 ,
c) sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1kV, sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne,
d) przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
e) telekomunikacyjne linie kablowe
f) kanalizacja kablowa
*/

*/ Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia nie podlega przyłącze, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce
co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

art.57 Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć m.in.:
-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

-dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informację o zgodności obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub
odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez
osobę:
a) wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii
b) posiadającą odpowiednie uprawnienia
zawodowe
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utworzony przez
przez obiekty
obiekty opisane
opisane atrybutami
atrybutami ii
BIM
wzajemnymi relacjami
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