
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 

                      Milanówek, dnia 11.08.2015 r. 
 

TOM.271.1.4.2015 

                                                            

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/14/GNPP/15 na „Opracowanie Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka” 
 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 sierpnia 2015 roku wpłynęło zapytanie w sprawie ww. 
postępowania o niniejszej treści: 

 
 

„Nawiązując do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwa „opracowanie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka” (znak sprawy: 
ZP.271/14/GNPP/15) – wnosimy następująca kwestię: 

 
W istotnych warunkach zamówienia w: 
- w ust. 7 – Zamawiający napisał, iż „Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a nie udostępnionych przez 
Zamawiającego – w tym m.in. aktualnych materiałów i danych pochodzących z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. 
- ust. 5 ppkt. 51. ppkt 5.5.1. – Zamawiajacy napisał, iż „W ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego: rysunek w skali 1:5000…” 

 

Zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

„projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na kopii wojskowej mapy 

topograficznej w skali od 1:5000 do 1”25000”. 

 

Według uzyskanych informacji, Powiatowy Ośrodek Geodezyjny w Grodzisku Mazowieckim nie 

posiada dla miasta Milanówka mapy topograficznej w skali 1:5000. Czy w związku z 

powyższym Zamawiajacy dopuszcza przeskalowanie mapy ze skali 1:10000? 

 

Jednocześnie wnosimy o pozyskanie i udostępnienie Zamawiającemu mapy ewidencyjnej dla 

obszaru opracowania. 

 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa w tym: 

- art. 12 ust. 1 i 2 , art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r o 

infrastrukturze informacji przestrzennej, 



 

 
                                                                        05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 

tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 
e-mail: miasto@milanowek.pl 

 
 
 

- art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, 

- art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014r. 

poz. 897), 

gmina realizując zadania publiczne, jakim jest opracowanie studium, otrzymuje wszelkie 

potrzebne mapy do realizacji zadania nieodpłatnie” 

 

 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
 

Odnosząc się do pytania dotyczącego możliwości wykonania studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka w skali 1:5000 w oparciu  

o mapę topograficzną w skali 1:10000, informuję, iż działanie tego typu jest jak najbardziej 

dopuszczalne przez Zamawiającego – dopuszcza się przeskalowanie opracowania źródłowego 

opracowanego w skali 1:10000 do skali 1:5000 właściwej dla opracowania docelowego 

(SUiKZP). 

 

W zakresie pozyskania danych z ewidencji gruntów i budynków, informuję, iż Urząd 

Miasta Milanówka udostępni Wykonawcy dane tego typu o ile sam będzie nimi dysponował (na 

wskazany we wniosku cel) w okresie opracowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że 

możliwość udostępnienia danych Wykonawcy zależy od rozpatrzenia stosownego wniosku, 

który został złożony do Starosty Powiatu Grodziskiego. 

Ponadto informuję, że Urząd Miasta Milanówka wystąpił już w pierwszej połowie marca 

tego roku do Starosty Grodziskiego z wnioskiem o udostępnienie danych zawartych  

w ewidencji gruntów i budynków m.in. na cele związane z planowaniem przestrzennym, w tym 

na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 

dzisiejszego przedmiotowy wniosek pozostał bez rozpatrzenia. 

 

 
 
 

Z poważaniem 

                                  Członek  Komisji Przetargowej 

                                                             /-/ 

                                                  Piotr Obrębski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


