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1. Podstawowe cele oraz funkcje rozporządzenia, na tle delegacji ustawowej.
1.1  Podstawa prawna  tworzenia  rozporządzenia. 

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 1 pkt 6 projektu nowelizacji 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt określa obowiązki i sposób postępowania organów 
służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawców związanych Uregulowania techniczne zawarte w 
rozporządzeniu obejmują zakres przedmiotowy dotychczasowych standardów technicznych wymienionych 
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U. nr 30, poz. 297). Poniżej podano tekst delegacji ustawowej dotyczącej zakresu 
omawianego rozporządzenia:

 „Minister właściwy do spraw administracji publicznej, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności 
opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i 
aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i interoperacyjność 
zawartych w nich zbiorów danych, określi w drodze rozporządzenia standardy techniczne wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych prac wykonywanych na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowa i sądowych 
i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi 
inwestycji budowlanych”. 



1.2  Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące standardów technicznych 1.2  Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu gik.państwowego zasobu gik.

Uregulowania techniczne zawarte w projekcie rozporządzenia obejmują zakres przedmiotowy Uregulowania techniczne zawarte w projekcie rozporządzenia obejmują zakres przedmiotowy 
dotychczasowych standardów technicznych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra dotychczasowych standardów technicznych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.-  w sprawie standardów technicznych Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.-  w sprawie standardów technicznych 
dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30, poz. 297),dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30, poz. 297),
W rozporządzeniu więc uwzględniono aktualne zapisy dotychczas stosowanych instrukcji W rozporządzeniu więc uwzględniono aktualne zapisy dotychczas stosowanych instrukcji 
technicznych:O-1, O-2, O-3, O-4, G-3, G-4, G-7, K-1 z 1998 r., oraz wytycznych technicznych:  G-3-technicznych:O-1, O-2, O-3, O-4, G-3, G-4, G-7, K-1 z 1998 r., oraz wytycznych technicznych:  G-3-
1::2007, G-4.1:2007, G-1.10: 2001, G-1.12:2009: G-5:2003., dotyczących standaryzacji prac 1::2007, G-4.1:2007, G-1.10: 2001, G-1.12:2009: G-5:2003., dotyczących standaryzacji prac 
pomiarowych Istotną zaletą niniejszego rozporządzenia jest zebranie w jednym akcie prawnym pomiarowych Istotną zaletą niniejszego rozporządzenia jest zebranie w jednym akcie prawnym 
problematyki związanej z:problematyki związanej z:

4)4)  wykonywaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na potrzeby: ewidencji wykonywaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na potrzeby: ewidencji 
gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, 
typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, 
budownictwa;budownictwa;
5)5)  geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych;geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych;
6)6)  opracowywaniem wyników pomiarów geodezyjnych oraz sporządzaniem dokumentacji na potrzeby: opracowywaniem wyników pomiarów geodezyjnych oraz sporządzaniem dokumentacji na potrzeby: 
ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów 
nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania 
przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych;przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych;
7)7)  przekazywaniem wyników pomiarów i opracowań geodezyjnych, o których mowa w pkt 1-3, do przekazywaniem wyników pomiarów i opracowań geodezyjnych, o których mowa w pkt 1-3, do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.



2.  Zakres treści rozporządzenia2.  Zakres treści rozporządzenia
2.1  Ogólne założenia do  treści projektu rozporządzenia obejmują :2.1  Ogólne założenia do  treści projektu rozporządzenia obejmują :

4) Wprowadzenie uregulowań dotyczących zakładania pomiarowych osnów  poziomych , 
wysokościowych, dwufunkcyjnych, oraz osnów  realizacyjnych, z zastosowaniem  technik 
pomiarów fotogrametrycznych i satelitarnych GNSS.

5) Przyjęcie do powszechnego zastosowania w pomiarach sytuacyjno –wysokościowych metod 
pomiarowych tj.: 
 tachimetrii elektronicznej – w geodezyjnych pomiarach bezpośrednich;
 technik satelitarnych  GNSS, opartych na systemie ASG EUPOZ;
 fotogrametrii cyfrowej,
z wykorzystaniem nowoczesnych, o odpowiedniej dokładności elektronicznych instrumentów 
pomiarowych, odbiorników GNSS, fotogrametrycznych kamer cyfrowych, fotogrametrycznych 
stacji cyfrowych, umożliwiających automatyczną rejestrację wyników pomiarów oraz 
automatycznego sporządzania dokumentów pomiarowych.

6) Złagodzenie kryteriów dokładności wszędzie tam, gdzie zakładana dokładność jest 
wystarczająca, umożliwia zastosowanie w pomiarach sytuacyjnych, szczególnie w pracach 
związanych z inwentaryzacją sieci uzbrojenia  terenu i w pracach realizacyjnych,  w 
przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych,  technik satelitarnych, fotogrametrii cyfrowej, 
tachimetrii elektronicznej oraz skaningu laserowego.



44)  Uporządkowanie zasad wykonywania i dokumentowania  prac związanych z przygotowaniem 
sprzętu geodezyjnego do pomiaru zgodnie z następującymi normami PN: PN-ISO 17123  ( PN-
ISO 17123-1 teoria, PN-ISO 17123-2-niwelatory, PN-ISO 17123-3- teodolity, PN-ISO 17123-4:-
dalmierze elektrooptyczne , PN-ISO 17123-5-tachimetria:, PN-ISO 17123-6- lasery wirujące ,: PN-
ISO 17123-7- pionowniki optyczne); PN-ISO 12 858-1- inwarowe łaty; PN-ISO 12 858-2- statywy; 
PN-ISO 9849- terminologia,

4) Wykorzystanie zasad normalizacyjnych stosowanych w budownictwie w postaci norm PN:       
e) PN - ISO 4463-1- Metody pomiarowe w budownictwie; Tyczenie i pomiar. Część1. „Planowanie i 

organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji”;  
f) PN - ISO 4463-2 – Metody pomiarowe w budownictwie; Tyczenie i pomiar. Część2. „Cele i 

stanowiska pomiarowe”;
g) PN - ISO 4463-3 - Metody pomiarowe w budownictwie ; Tyczenie i pomiar. Część3. „Wykazy 

sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług  pomiarowych”; 
h) PN-ISO7976 -1 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i `przyrządy.
i) PN - ISO 1803 – Budownictwo. Tolerancje dokładności wymiarowej Zasady  terminologia 

(zastąpiła   normę  4464/1994).



1) Przyjęcie w pracach pomiarowych jednostek miar zgodnych z układem SI, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. 
zm.);

2) Zastosowanie wspólnego dla tworzonych  w rezultacie wykonanych prac pomiarowych baz 
danych, sposobu definiowania i opisu obiektów w języku UML, określonych w następujących 
Normach Europejskich serii PN-EN ISO:  19101:2005, TS 19103, 19107:2005, 19109:2005, 
19110:2005, 19111:2005, 19112:2006, 19115:2006, 19116:2006. 

8)   Zastosowanie  formatu GML/XML  w tworzeniu transferu danych pomiarowych.

Projekt określa również obowiązki i sposób postępowania organów służby geodezyjnej 
i kartograficznej oraz wykonawców, związanych  z wykonywaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
 i wysokościowych na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, 
zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i przekazywaniem wyników pomiarów i opracowań 
geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sposób, umożliwiając tym 
samym  wyeliminowanie wielu kontrowersyjnych interpretacji i rozbieżności  wymagały rozstrzygnięć na 
szczeblu inspektorów wojewódzkich, a niejednokrotnie   Głównego Geodety Kraju.



3.  Propozycja  zakresu oraz  systematyki treści rozporządzenia.

3.1  Dział I : podstawowe standardy techniczne dotyczące wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu gik; procedury wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych,  obejmuje:

3) charakterystykę układu odniesienia, poprawki odwzorowawcze, zasady przeliczenia z okładu „1965” lub lokalnego do 
układu „2000”;

4) zakładanie pomiarowej osnowy sytuacyjnej i wysokościowej, w tym: projektowanie, opis metod pomiarowych (pomiary 
bezpośrednie, fotogrametryczne, metodami satelitarnymi GNSS , pomiary  kartometryczne),  standardy dokładności, 
opracowanie wyników;

5) metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (pomiary bezpośrednie, fotogrametryczne, metodami satelitarnymi 
GNSS); kryteria dokładności; zakresy zastosowania, dokumentacja pomiarowa, format przekazu danych;

6) charakterystyka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego;

7) załączniki w postaci:
► Załącznik nr 1 - Ogólne zasady realizacji pomiarów geodezyjnych metodami satelitarnymi GNSS ,
► Załącznik nr 2 -   Poprawki odwzorowawcze, 
► Załącznik nr 3  – Przykład kształtów i rozmiary znaków sygnalizacyjnych,
► Załącznik nr 4 -   Zasady zastosowania metody transformacji do przeliczania punktów z układu „1965” lub lokalnego 

do układu „2000,” 
► Załącznik nr 5  - Procedury przygotowania sprzętu i wyposażenia do pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

będących przedmiotem rozporządzenia,
► Załącznik nr 6  -.  Wykaz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z wykonania pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych, przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
► Załącznik nr 7 - Wykaz powiatów z podaniem numerów pasów odwzorowawczych w układzie współrzędnych „2000”. 



Załącznik Nr 5 zawiera:

1) prace związane z przygotowaniem instrumentów geodezyjnych do pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych;

2) prace związane z przygotowaniem sprzętu do pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych z zastosowaniem technologii GNSS;

3)prace związane z przygotowaniem sprzętu do prac związanych z lokalizacją 
uzbrojenia podziemnego;

4) prace związane z przygotowaniem instrumentów geodezyjnych i  pomiarowych do 
prac związanych z realizacją obiektu budowlanego;

5) wykazy norm : PN-ISO porządkujące procesy przygotowania sprzętu do 
poszczególnych rodzajów prac;

6) zasady dokumentowania czynności sprawdzających, w sposób który eliminuje 
dotychczasowe , różne interpretacje tego obowiązku.

Załącznik nr 5: Procedury przygotowania sprzętu i wyposażenia do 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych będących przedmiotem 

rozporządzenia 



Załącznik Nr 6 zawiera: 
1) ogólne uwagi porządkowe, które obejmują:
    a) kompletowanie dokumentacji,
    b) sprawozdanie techniczne,
    c) dzienniki pomiarowe,
    d) komputerowe wyniki pomiarów,
    e) szkice polowe,
    f) protokół przekazania danych.
2) wykaz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z wykonania pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego;

3) wykaz dokumentacji technicznej z pomiarów satelitarnych wykonanych  z 
wykorzystaniem serwisu POZGEO D systemu ASG-EUPOS: 

4) wykaz dokumentacji technicznej z pomiarów satelitarnych wykonanych z 
wykorzystaniem punktów osnowy podstawowej i/lub szczegółowej jako punktów 
nawiązania;

5) wykaz dokumentacji technicznej z pomiarów satelitarnych wykonanych z 
wykorzystaniem serwisu POZGEO systemu ASG-EUPOS;

6)  wykaz  dokumentacji technicznej z pomiarów metodą RTK;

Załącznik nr 6:  Wykaz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
z wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



Załącznik Nr 6 zawiera (cd.):

7) wykaz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powstałej w toku zakładania, 
     modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej i innych standardowych opracowań w 
     skalach 1:500 – 1:5000 oraz bazy danych obiektów topograficznych; 
8) wykaz dokumentacji wynikowej z fotogrametrycznych pomiarów sytuacyjnych          

      
     i wysokościowych;
9) wykaz .dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  ewidencji gruntów i 
     budynków - operat ewidencyjny;
10) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  podziału nieruchomości;
11) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  scalania i podziału 
      nieruchomości;
12) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  pomiarów  i ewidencji   
      uzbrojenia terenu;
13) wykaz dokumentacji na potrzeby związane z geodezyjną obsługą inwestycji 
      budowlanych.

Załącznik nr 6:  Wykaz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
z wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



3.2 Dział II: procedury organizacyjne i techniczne wykonywania pomiarów 
        sytuacyjnych   dotyczących ewidencji gruntów i budynków obejmuje:

5) wykaz obiektów geometrycznych bazy danych ewidencji gruntów i budynków; 
stanowiących przedmiot pomiarów sytuacyjnych, zasady identyfikacji;

6) metody pomiarowe pozyskiwania danych ewidencyjnych ; specyfika pomiarów 
(pomiary  bezpośrednie, fotogrametryczne, metodami satelitarnymi GNSS 
pomiary kartometryczne); kryteria dokładności; zakresy zastosowania, 
dokumentacja pomiarowa, format przekazu danych;

7) przetwarzanie danych pomiarowych, obliczenie pól powierzchni obiektów 
obszarowych, kryteria dokładności;

8) formaty przekazu danych ewidencyjnych (SWDE, GML/XML);
9) charakterystyka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przekazywanej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
      załączniki w postaci:



Załącznik nr 8  -  Wzór  opisu pozaramkowego arkusza mapy ewidencyjnej;



Załącznik nr 9  -    Przykład mapy ewidencyjnej 



Załącznik nr 10 -  Przykład mapy przeglądowej punktów granicznych 



Załącznik nr 11 -  Przykład szkicu polowego pomiarów do celów ewidencji gruntów i budynków 



Załącznik nr 12  - Przykład wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów 



Załącznik nr 13  - Przykład wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków 



3.3 Dział III: typowe opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonywane na  
potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych oraz umów cywilno- 
prawnych:

1) charakterystyka typowych opracowań gik wykonywanych na potrzeby 
postępowań sądowych, administracyjnych oraz umów cywilno-prawnych;

2)   zasady sporządzania projektów podziałów nieruchomości: 
3)   metodyka, kryteria dokładności prac pomiarowych dokumentacja pomiarowa;
4) charakterystyka dokumentów wynikowych na przykładzie opracowanych  

załączników:



Załącznik nr 14   -  Dodatkowe znaki umowne określone dla map do celów prawnych 



Załącznik nr 15   -  Przykład mapy z projektem podziału nieruchomości 



Załącznik nr 16    -  Wzór protokółu z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 
podlegających podziałowi 



Załącznik nr 17 - Wzór protokółu wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi



Załącznik nr 18  -  Przykład mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości 



Załącznik nr 19    -  Wzór rejestru nieruchomości przed  scaleniem i podziałem 



Załącznik nr 20    -  Wzór rejestru nieruchomości po scaleniu i podziale 



Załącznik nr 21   -  Przykład mapy do zasiedzenia 



Załącznik nr 22   -  Przykład mapy służebności przesyłu 



Załącznik nr 23    -  Wzór protokółu badania ksiąg wieczystych 



3.4 Dział IV: Procedury wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych   
   na potrzeby geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu

1. Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu - bezpośrednia i pośrednia
2. Geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie  projektu obiektu uzbrojenia 

terenu 
3. Bieżące i końcowe pomiary powykonawcze
4. Opracowanie wyników
5. Obiekty geometryczne bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu;
6. Formaty przekazu danych ewidencyjnych ( GML/XML)
7. Charakterystyka dokumentacji gik przekazywanej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.
8. Omówienie załączników



Załącznik nr 24  - Elementy podlegające pomiarowi sytuacyjnemu i 
wysokościowemu inwentaryzacji bezpośredniej i pośredniej sieci uzbrojenia 

terenu

Załącznik nr 1 do załącznika nr 24  - Przykład szkicu 
polowego pomiaru studzienki kanalizacyjnej o przekroju 
kołowym 

Załącznik nr 2 do załącznika nr 24 -  Przykład szkicu 
polowego pomiaru studzienki kanalizacyjnej o przekroju 
prostokątny 



Załącznik nr 24 - Elementy podlegające pomiarowi sytuacyjnemu i 
wysokościowemu inwentaryzacji bezpośredniej i pośredniej sieci uzbrojenia 

terenu

Załącznik nr 3 do załącznika nr 24 -  Przykład szkicu 
polowego pomiaru studzienki sieci ciepłowniczej

Załącznik nr 4 do załącznika nr 24 -    
Przykład szkicu polowego pomiaru studzienki 
telekomunikacyjnej 



Załącznik nr 24 - Elementy podlegające pomiarowi sytuacyjnemu i 
wysokościowemu inwentaryzacji bezpośredniej i pośredniej sieci uzbrojenia 

terenu

Załącznik nr 5 do załącznika nr 24 -   Przykład szkicu 
polowego pomiaru odkrywki terenowej

Przykłady opracowano na jednolitych 
wzorach szkiców polowych. 
W załączniku podano:   
- sposób  inwentaryzacji przewodów 
uzbrojenia terenu instalowanych za 
pomocą sterowanych głowic 
przeciskowych, 
- aktualnie obowiązujące normy 
branżowe z zakresu: wodociągów i 
kanalizacji, ciepłownictwa, 
telekomunikacji i elektroniki, elektryki i 
gazownictwa.



Załącznik nr 25 wprowadzono jako 
przykład jednoczesnego pomiaru  
powykonawczego wody, gazu i 
kanalizacji. Szkic wykonano 
bezpośrednio w terenie, w formie 
elektronicznej, w kolorach, jako 
typowy,  przy aktualnym 
oprzyrządowaniu i oprogramowaniu.

Załącznik nr 25 – Przykład szkicu pomiaru powykonawczego sieci uzbrojenia 

terenu 



Ogólna charakterystyka standardów organizacyjnych i technicznych, dotyczących 
prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z planowaniem przestrzennym, 
projektowaniem inwestycji oraz projektowaniem, budową, remontem i utrzymaniem 
obiektów budowlanych    i konstrukcji inżynierskich (w zrozumieniu przepisów prawa 
budowlanego).
1. Przygotowanie map do celów planowania  i projektowania obiektów budowlanych
    - Mapa do celów projektowych
2. Metody pomiarowe stosowane w przygotowaniu i realizacji inwestycji; specyfika 
pomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowa
3. Metody pomiarowe stosowane w przygotowaniu i realizacji inwestycji; specyfika 
pomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowa
4. Zasady zakładania, pomiaru  i wyrównania osnowy realizacyjnej
5. Geodezyjne opracowanie projektu
6. Tyczenie elementów projektu sytuacyjne wysokościowe, szkic tyczenia
7. Geodezyjna obsługa budowy i montażu
8. Bieżące i końcowe pomiary powykonawcze
9. Pomiary przemieszczeń i odkształceń
10. Dokumentowanie wyników pomiaru

3.5 Dział V: Procedury wykonywania pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych na potrzeby budownictwa, w tym 
geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych



Załącznik nr 26 - Standard mapy do celów projektowych

Załącznik nr 26 do rozporządzenia - 
Standard mapy do celów projektowych 
określa:
- zakres opracowania oraz wynikającą z 
niego skalę mapy,
- dane  do opracowania projektu obiektu 
budowlanego,
- obligatoryjną treść opisu mapy.
Standard mapy do celów projektowych  
zawiera  przykłady map do celów 
projektowych, a także przykład opisu mapy 
do celów projektowych, w formie  
załączników.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 26 -  Przykład mapy 
do celów projektowych obiektu budownictwa ogólnego



Załącznik nr 26 - Standard mapy do celów projektowych

Załącznik nr 2 do załącznika nr 26 do rozporządzenia  
Przykład fragmentu mapy do celów projektowych drogi 
ekspresowej



Załącznik nr 26 - Standard mapy do celów projektowych

Załącznik nr 3 do załącznika nr 26 do rozporządzenia 
Opis pozaramkowy mapy do celów projektowych



Załącznik nr 27  -   Przykład szkicu osnowy realizacyjnej 
dowolnego kształtu

Przykład zwraca uwagę na 
zastosowanie na dokumentach 
związanych z obsługą 
inwestycji budowlanej 
oznaczeń zgodnych z normą 
ISO 44.63-1.

W opisie przykładu podano  
kwalifikację obiektów, na której 
brak zwracali uwagę  
wykonawcy robót 
geodezyjnych.



Załącznik nr 28  -  Przykład  fragmentu  projektu 
inwestycji  budowlanej

Załącznik nr 28  -  Przykład fragmentu 
projektu inwestycji budowlanej z 
zaznaczonym zasięgiem szkicu 
dokumentacyjnego



Załącznik nr 29 -  Przykład szkicu dokumentacyjnego

Załącznik nr 29 -  Przykład szkicu dokumentacyjnego - prezentuje nowoczesny sposób 
opracowania projektu realizacji toru tramwajowego, z automatyczną rejestracją  elementów 
obliczonych



Załączniki nr 30 i 31

Załącznik nr 31 -  Przykład szkicu pomiaru 
kontrolnego punktów metodą biegunową 
Na szkicu pomiaru kontrolnego zamieszcza się 
klauzulę o zgodności lub niezgodności 
z projektem. 

Załącznik nr 30  -  Przykład szkicu tyczenia 
punktów metodą biegunową 
Szkic sporządzony jest w formie elektronicznej 



Załącznik nr 32 -  Przykład szkicu pomiaru powykonawczego



1. Geodezyjne pomiary kolejowe. 

2. Procedury wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

3. Procedury wykonywania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na 
potrzeby drogownictwa

3.6 Dział VI: Specjalistyczne pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe



1) metody pomiarowe stosowane w/w procedurach, specyfika
 pomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowa;
2) osnowa pomiarowa;
3) sporządzanie map dla celów projektowych;
4) formaty przekazu danych ewidencyjnych ( GML/XML);
5) charakterystyka dokumentacji gik przekazywanej do pzgik;
6) omówienie załączników.

Ogólna charakterystyka standardów organizacyjnych i technicznych, 
dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z  w/w 
specjalistycznymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi:

3.6 Dział VI: Specjalistyczne pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe



Załącznik nr 33 wskazuje przykład 
profilu szczegółowego odcinka linii 
dwutorowej.

Załącznik nr 34 określa zasady 
regulacji osi torów.

3.6 Dział VI: Specjalistyczne pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe


