
NOWE ŚCIĄGANIE AKTÓW Z PORTALU I.RZECZOZNAWCA, AKTY BEZ NADANYCH NR ZMIAN 

 

Szanowni   Sygnatariusze, 

W bieżacym roku odczuwamy brak aktualnych aktów norialnych sprzedaży nieruchomości w portalu 

i.rzeczoznawca. Po rozmowach z Łodzkim Ośrodkiem Geodezyjnym okazało się, że wynika to z awarii 

systemu skanowania aktów oraz brakami kadrowymi w Ośrodku.  

Udostępniono nam skany aktów notarialnych, ale nie posiadają one numerów zmian. Co za tym idzie 

nie są umieszczone w Rejestrze Cen Nieruchomości. 

Żeby ściągnąć skany wybieramy : Skany dowodów zmian 

Następnie w oknie filtr wybieramy: Dokumenty 

W oknie oznaczenie wpisujemy z ręki numer obrębu, np. W-5 i wciskamy Szukaj 

Dobrze będzie jeszcze sprawdzić ilość aktów dostępnych z naniesionymi numerami zmian, żeby nie 

pozbawiać się tej informacji. 

 

 

 

 

Wyświetla nam się lista (tabela) aktów notarialnych. 

W kolumnie nr 3 tabeli klikamy lewym klawiszem myszy strzałeczkę w dół i w ten sposób akty 

notarialne układają nam się chronologicznie od najmłodszego do najstrszego. Robimy PrintScreen 



(klawisz w prawej górnej części klawiatury) obrazu tabeli zapisujemy w pliku word albo bierzemy 

kartkę na notatki i spisujemy kolejno, najlepiej w pionie sygnatury aktów z pierwszej kolumny. 

Otwieramy tablicę z aktem, klikając lewym klawiszem myszy w obojętnie które pole wiersza aktu: 

 

Czytamy „Tytuł”, sprawdzamy czy jest to transakcja rynkowa ( transakcja sprzedaży, przeniesienie 

prawa własności, itp.) transakcji „darowizna” nie ściagamy. 

Wchodzimy w tablicę z aktem i otwieramy akt, lewym klawiszem myszy: 

 

Zapisujemy akt na swoim dysku, w folderze danego obrębu,  ikona kartki po prawej stronie, na górze: 



 

Plik zapisujemy jako:  dwie cyfry roku, minus, pięć cyfr na nr aktu, np.:    22-00389, enter 

 

 

 

Skreślamy numer sygnatury aktu z listy z notatkami. 

 

 



 

Powrót do listy: 

 

 

 

Analogicznie postępujemy z następnymi aktami z obsługiwanego obrębu. 



 

 

Kartkę z notatkami, numerami sygnatur aktów, zachowujemy, po to aby w przyszłym kwartale nie 

ściągać powtórnie tych samych aktów. 

U mnie wygląda to tak: 



 

W razie pytań, proszę o telefon do mnie. 

Pozdrawiam serdecznie 

Blanka Krzemińska 



Łódź, 12.09.2022r 


