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         Nowelizacja  Prawa geodezyjnego i kartograficznego 
przesądza o informatycznej formie zbiorów danych 
przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjna 
i Kartograficzną, również zbiorów prowadzonych dotychczas 
w postaci analogowej.

     
Nakłada  obowiązek prowadzenia dla każdego ze zbiorów 
metadanych  oraz stworzenia odpowiednich warunków ich 
gromadzenia prowadzenia i udostępniania wynikających 
z wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
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W ramach nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne W ramach nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
uchylonych zostanie 5 dotychczasowych delegacji do wydania uchylonych zostanie 5 dotychczasowych delegacji do wydania 
rozporządzeń wynikających z:rozporządzeń wynikających z:

  art. 19 ust.1 pkt  4 – dotycząca standardów technicznych;art. 19 ust.1 pkt  4 – dotycząca standardów technicznych;

  art. 26 ust. 2 – dotycząca państwowego rejestru granic;art. 26 ust. 2 – dotycząca państwowego rejestru granic;

  art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. a – dotycząca zasobu geodezyjnego;art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. a – dotycząca zasobu geodezyjnego;

  art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b – dotycząca opłat;art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b – dotycząca opłat;

oraz ulegnie zmianie delegacja z art. 47b ust.2 – dotycząca oraz ulegnie zmianie delegacja z art. 47b ust.2 – dotycząca 
numeracji porządkowej nieruchomości.numeracji porządkowej nieruchomości.
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Nowelizacja ustawy Nowelizacja ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficzne

Wprowadzone zostanie w to miejsce 12 nowych delegacji  tworzących Wprowadzone zostanie w to miejsce 12 nowych delegacji  tworzących 
warunki prawne do wydania nowych przepisów wykonawczych:   warunki prawne do wydania nowych przepisów wykonawczych:   

        zapewniających wdrożenie postanowień ustawy o infrastrukturze zapewniających wdrożenie postanowień ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej, dotyczących w szczególności interoperacyjności informacji przestrzennej, dotyczących w szczególności interoperacyjności 
zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizacji tych zbiorów i usług; zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizacji tych zbiorów i usług; 

      dostosowanie do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zasad dostosowanie do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zasad 
pozyskiwania, udostępniania i wymiany danych przestrzennych  w tympozyskiwania, udostępniania i wymiany danych przestrzennych  w tym

pomiędzy organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, a wykonawcami pomiędzy organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, a wykonawcami 
prac geodezyjnych i kartograficznych.prac geodezyjnych i kartograficznych.

Pozostałe 23 delegacje do wydania rozporządzeń wykonawczych Pozostałe 23 delegacje do wydania rozporządzeń wykonawczych 
w prowadzonej obecnie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne w prowadzonej obecnie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne nie ulegają zmianie.i kartograficzne nie ulegają zmianie.
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Art.19 ust.1 pkt 11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych Art.19 ust.1 pkt 11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów 
i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów 
nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, 
zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej 
obsługi inwestycji budowlanych, obsługi inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie mając na celu zapewnienie 
jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych 
i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, 
procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i interoperacyjność w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i interoperacyjność 
zawartych w nich zbiorów danychzawartych w nich zbiorów danych..



    Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące standardów technicznych 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 dotychczasowych standardów technicznych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.-  w sprawie standardów 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. technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. 
U. nr 30, poz. 297),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:  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 G-3-1::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 prac pomiarowych Istotną zaletą niniejszego rozporządzenia jest zebranie w jednym akcie 
prawnym problematyki związanej z:prawnym problematyki związanej z:

1)1)   wykonywaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na potrzeby: ewidencji gruntów wykonywaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na potrzeby: ewidencji gruntów 
i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych 
postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa;postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa;

2)2)   geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych;geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych;

3)3)   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 nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, 
typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, 
w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych;w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych;

4)4) przekazywaniem wyników pomiarów i opracowań geodezyjnych, o których mowa w pkt 1-3, przekazywaniem wyników pomiarów i opracowań geodezyjnych, o których mowa w pkt 1-3, 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Zakres treści rozporządzenia

Ogólne założenia do  treści projektu rozporządzenia obejmują :

1)1) Wprowadzenie uregulowań dotyczących zakładania pomiarowych osnów  poziomych, Wprowadzenie uregulowań dotyczących zakładania pomiarowych osnów  poziomych, 
wysokościowych, dwufunkcyjnych, oraz osnów  realizacyjnych, z zastosowaniem  technik wysokościowych, dwufunkcyjnych, oraz osnów  realizacyjnych, z zastosowaniem  technik 
pomiarów fotogrametrycznych i satelitarnych GNSS.pomiarów fotogrametrycznych i satelitarnych GNSS.

2)2) Przyjęcie do powszechnego zastosowania w pomiarach sytuacyjno – wysokościowych metod Przyjęcie do powszechnego zastosowania w pomiarach sytuacyjno – wysokościowych metod 
pomiarowych tj.: pomiarowych tj.: 

     tachimetrii elektronicznej – w geodezyjnych pomiarach bezpośrednich;tachimetrii elektronicznej – w geodezyjnych pomiarach bezpośrednich;

   technik satelitarnych  GNSS, opartych na systemie ASG EUPOZ;technik satelitarnych  GNSS, opartych na systemie ASG EUPOZ;

     fotogrametrii cyfrowej,fotogrametrii cyfrowej,

z wykorzystaniem nowoczesnych, o odpowiedniej dokładności elektronicznych instrumentów z wykorzystaniem nowoczesnych, o odpowiedniej dokładności elektronicznych instrumentów 
pomiarowych, odbiorników GNSS, fotogrametrycznych kamer cyfrowych, pomiarowych, odbiorników GNSS, fotogrametrycznych kamer cyfrowych, 
fotogrametrycznych stacji cyfrowych, umożliwiających automatyczną rejestrację fotogrametrycznych stacji cyfrowych, umożliwiających automatyczną rejestrację 
wyników pomiarów oraz automatycznego sporządzania dokumentów pomiarowych.wyników pomiarów oraz automatycznego sporządzania dokumentów pomiarowych.

1)1) Złagodzenie kryteriów dokładności wszędzie tam, gdzie zakładana dokładność jest Złagodzenie kryteriów dokładności wszędzie tam, gdzie zakładana dokładność jest 
wystarczająca, umożliwia zastosowanie w pomiarach sytuacyjnych, szczególnie w pracach wystarczająca, umożliwia zastosowanie w pomiarach sytuacyjnych, szczególnie w pracach 
związanych z inwentaryzacją sieci uzbrojenia  terenu i w pracach realizacyjnych,  związanych z inwentaryzacją sieci uzbrojenia  terenu i w pracach realizacyjnych,  
w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych,  technik satelitarnych, fotogrametrii w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych,  technik satelitarnych, fotogrametrii 
cyfrowej, tachimetrii elektronicznej oraz skaningu laserowego.cyfrowej, tachimetrii elektronicznej oraz skaningu laserowego.
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4. 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,

5. Wykorzystanie zasad normalizacyjnych stosowanych w budownictwie w postaci 
norm PN:       
a) PN - ISO 4463-1- Metody pomiarowe w budownictwie; Tyczenie i pomiar. 

Część 1. „Planowanie i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji”;  

b) PN - ISO 4463-2 – Metody pomiarowe w budownictwie; Tyczenie i pomiar. 
Część 2. „Cele i stanowiska pomiarowe”;

c) PN - ISO 4463-3 - Metody pomiarowe w budownictwie ; Tyczenie i pomiar. 
Część 3. „Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych 
i usług  pomiarowych”; 

d) PN-ISO7976 -1 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy.

e) PN - ISO 1803 – Budownictwo. Tolerancje dokładności wymiarowej. Zasady  
terminologia (zastąpiła  normę  4464/1994).
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6)6) Przyjęcie w pracach pomiarowych jednostek miar zgodnych z układem SI, o których 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, 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.);poz. 636, z późn. zm.);

7)7) Zastosowanie wspólnego dla tworzonych  w rezultacie wykonanych prac Zastosowanie wspólnego dla tworzonych  w rezultacie wykonanych prac 
pomiarowych baz danych, sposobu definiowania i opisu obiektów w języku UML, pomiarowych baz danych, sposobu definiowania i opisu obiektów w języku UML, 
określonych w następujących Normach Europejskich serii PN-EN ISO:  19101:2005, określonych w następujących Normach Europejskich serii PN-EN ISO:  19101:2005, 
TS 19103, 19107:2005, 19109:2005, 19110:2005, 19111:2005, 19112:2006, TS 19103, 19107:2005, 19109:2005, 19110:2005, 19111:2005, 19112:2006, 
19115:2006, 19116:2006. 19115:2006, 19116:2006. 

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

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

Dział I
PROCEDURY WYKONYWANIA GEODEZYJNYCH POMIARÓW 

SYTUACYJNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH

- Pomiarowa osnowa pozioma i wysokościowa;
- Pomiarowa osnowa dwufunkcyjna;

- Pomiarowa osnowa zakładana techniką satelitarną (GNSS);
- Pomiarowa osnowa  fotogrametryczna;

- Bezpośrednie pomiary sytuacyjne;
- Bezpośrednie pomiary wysokościowe;
- Pomiary sytuacyjne i wysokościowe;

- Pomiary sytuacyjne i wysokościowe z wykorzystaniem techniki satelitarnej 
GNSS;

- Dokumentowanie wyników bezpośrednich pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych (w tym komputerowe nośniki jednorazowego 

zapisu zawierające bazy mapy numerycznej); 
- Dokumentacja techniczna z pomiarów satelitarnych wykonanych 

z wykorzystaniem serwisu POZGEO systemu ASG-EUPOS;



    

1)1) zasób bazowy i użytkowy:zasób bazowy i użytkowy:
- - sprawozdanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem: producenta, rodzaju, sprawozdanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem: producenta, rodzaju, 

typu i modelu odbiornika oraz anteny, daty i czasu pomiaru, rodzaju typu i modelu odbiornika oraz anteny, daty i czasu pomiaru, rodzaju 
oprogramowania wewnętrznego, rodzaju i formatu wykorzystanych korekt RTK, oprogramowania wewnętrznego, rodzaju i formatu wykorzystanych korekt RTK, 
sposobu wyznaczenia ostatecznych współrzędnych i/lub wysokości, współczynniki sposobu wyznaczenia ostatecznych współrzędnych i/lub wysokości, współczynniki 
przeliczeniowe pomiędzy układami wraz z wynikami transformacji, przeliczeniowe pomiędzy układami wraz z wynikami transformacji, 

- szkic przeglądowy lokalizacji pomiaru, z zaznaczeniem położenia punktu      szkic przeglądowy lokalizacji pomiaru, z zaznaczeniem położenia punktu      
kontrolnego oraz punktów dostosowania do lokalnych układów,kontrolnego oraz punktów dostosowania do lokalnych układów,

- wykaz współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic do pomiarów punktów wykaz współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic do pomiarów punktów 
kontrolnych,kontrolnych,

- wykaz uśrednionych współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic wykaz uśrednionych współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic 
do dwukrotnego pomiaru punktu z podaniem wyników dla każdego pomiaru,do dwukrotnego pomiaru punktu z podaniem wyników dla każdego pomiaru,

- dziennik pomiarów RTK, który zawiera wykonane w terenie pomierzone wartości, dziennik pomiarów RTK, który zawiera wykonane w terenie pomierzone wartości, 
numer punktu, czas pomiaru, liczbę satelitów, parametr PDOP, wysokość anteny, numer punktu, czas pomiaru, liczbę satelitów, parametr PDOP, wysokość anteny, 
(typ rozwiązania (float (częściowe), fixed (całkowite)),  współrzędne wraz z (typ rozwiązania (float (częściowe), fixed (całkowite)),  współrzędne wraz z 
charakterystyką dokładnościową,charakterystyką dokładnościową,
wykaz współrzędnych i wysokości punktów;wykaz współrzędnych i wysokości punktów;

2)2) zasób przejściowy:zasób przejściowy:
-- raport z pobranych danych przy pomiarze metodą RTK (w przypadku raport z pobranych danych przy pomiarze metodą RTK (w przypadku 

udostępnienia).udostępnienia).

Dokumentacja techniczna z pomiarów metodą RTKDokumentacja techniczna z pomiarów metodą RTK



  1. Jeśli narzędzie pomiarowe pozwala na zapis i przekazanie wyników pomiaru 1. Jeśli narzędzie pomiarowe pozwala na zapis i przekazanie wyników pomiaru 
plikiem tekstowym zawierającym:plikiem tekstowym zawierającym:

  1) wielkości mierzone;1) wielkości mierzone;
  2) dane o połączeniach punktów obiektów mierzonych i identyfikatory 2) dane o połączeniach punktów obiektów mierzonych i identyfikatory 

lub kody tych obiektów, to wydruki tych plików, poprzedzone wskazówkami lub kody tych obiektów, to wydruki tych plików, poprzedzone wskazówkami 
objaśniającymi sposób kodowania i kolejność danych, uznaje się objaśniającymi sposób kodowania i kolejność danych, uznaje się 
za dokumenty pomiarowe, równoważne  odpowiednio tradycyjnym za dokumenty pomiarowe, równoważne  odpowiednio tradycyjnym 
dziennikom pomiaru i  tradycyjnym szkicom.dziennikom pomiaru i  tradycyjnym szkicom.

  2. Jeśli narzędzie pomiarowe wykonuje bezpośrednio podczas pomiaru 2. Jeśli narzędzie pomiarowe wykonuje bezpośrednio podczas pomiaru 
obliczenie współrzędnych x, y i/lub H obserwowanych punktów w oparciu obliczenie współrzędnych x, y i/lub H obserwowanych punktów w oparciu 
o dane stanowiska i celów nawiązania (orientacji) oraz pozwala na ich zapis o dane stanowiska i celów nawiązania (orientacji) oraz pozwala na ich zapis 
i przekazanie plikiem tekstowym, to wydruki tych plików poprzedzone i przekazanie plikiem tekstowym, to wydruki tych plików poprzedzone 
wskazówkami objaśniającymi sposób kodowania i kolejność danych, uznaje wskazówkami objaśniającymi sposób kodowania i kolejność danych, uznaje 
się za dokumenty pomiarowe, pod warunkiem wykonania niezależnej kontroli się za dokumenty pomiarowe, pod warunkiem wykonania niezależnej kontroli 
pomiaru.pomiaru.

3. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne opatruje się imieniem i nazwiskiem  3. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne opatruje się imieniem i nazwiskiem  
wykonawcy przyjmującego odpowiedzialność za dane w nich zawarte, jego wykonawcy przyjmującego odpowiedzialność za dane w nich zawarte, jego 
odręcznym podpisem i datą, a odręcznym podpisem i datą, a dokumentację numeryczną autoryzuje dokumentację numeryczną autoryzuje 
się podpisem elektronicznym się podpisem elektronicznym lub podpisem  na wydrukach dokumentów lub podpisem  na wydrukach dokumentów 
elektronicznychelektronicznych

Komputerowe wyniki pomiarówKomputerowe wyniki pomiarów



Dział II
PROCEDURY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE WYKONYWANIA POMIARÓW 

SYTUACYJNYCH  DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
- Bezpośrednie pomiary sytuacyjne

dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków;
- Pomiary fotogrametryczne i kartometryczne dla celów ewidencji gruntów i budynków;

Dział III
Typowe opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonywane 

na potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych 
oraz umów cywilno-prawnych

Dział  IV
PROCEDURY WYKONYWANIA POMIARÓW SYTUACYJNYCH                               

 I WYSOKOŚCIOWYCH NA POTRZEBY GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA 
TERENU

- Geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie  projektu obiektu uzbrojenia terenu;
- Pomiary powykonawcze;
- Opracowanie wyników;

 Dział V
PROCEDURY WYKONYWANIA POMIARÓW SYTUACYJNYCH 

I WYSOKOŚCIOWYCH NA POTRZEBY BUDOWNICTWA, W TYM GEODEZYJNEJ 
OBSŁUGI  INWESTYCJI BUDOWLANYCH

- Przygotowanie map do celów planowania i projektowania obiektów budowlanych;
-Geodezyjne opracowanie projektu;

-Tyczenie elementów projektu;
- Geodezyjna obsługa budowy i montażu;
- Pomiary przemieszczeń i odkształceń.



Dział  VI
SPECJALISTYCZNE POMIARY SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE

Geodezyjne pomiary kolejowe
- Zakładanie  kolejowych osnów geodezyjnych;

- Pomiary geometrii toru;
Pomiary realizacyjne i badawcze;

- Procedury wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  i 
wysokościowych na terenach objętych wpływami eksploatacji 

górniczej:
 szczególne zasady wykonywania 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, w tym aktualizacji 

mapy zasadniczej wraz z oceną jej kartometryczności na 
terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej;

- Procedury wykonywania opracowań geodezyjnych i kartograficznych 
na potrzeby drogownictwa;



Załącznik Nr 5 zawiera:Załącznik Nr 5 zawiera:

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

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

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

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

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

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

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

będących przedmiotem rozporządzeniabędących przedmiotem rozporządzenia  



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

sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanej do państwowego zasobu sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego;geodezyjnego i kartograficznego;

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

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

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

6)  wykaz  dokumentacji technicznej z pomiarów metodą RTK;6)  wykaz  dokumentacji technicznej z pomiarów metodą RTK;

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

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegodo państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



Załącznik Nr 6 zawiera (cd.):Załącznik Nr 6 zawiera (cd.):

7) wykaz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powstałej w toku zakładania, 7) wykaz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powstałej w toku zakładania, 
          modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej i innych standardowych opracowań modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej i innych standardowych opracowań 

w skalach 1:500 – 1:5000 oraz bazy danych obiektów topograficznych; w skalach 1:500 – 1:5000 oraz bazy danych obiektów topograficznych; 
8) wykaz dokumentacji wynikowej z fotogrametrycznych pomiarów sytuacyjnych                8) wykaz dokumentacji wynikowej z fotogrametrycznych pomiarów sytuacyjnych                
          i wysokościowych;i wysokościowych;
9) wykaz .dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  ewidencji gruntów i  budynków - 9) wykaz .dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  ewidencji gruntów i  budynków - 

operat ewidencyjny;operat ewidencyjny;
10) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących 10) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących   podziału nieruchomości;podziału nieruchomości;
11) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących11) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących    scalania i podziału nieruchomości;scalania i podziału nieruchomości;
12) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  pomiarów  i ewidencji12) wykaz dokumentacji wynikowej opracowań dotyczących  pomiarów  i ewidencji    uzbrojenia   uzbrojenia 

terenu;terenu;
13) wykaz dokumentacji na potrzeby związane z geodezyjną obsługą inwestycji       13) wykaz dokumentacji na potrzeby związane z geodezyjną obsługą inwestycji       

budowlanych.budowlanych.

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

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegodo państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



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

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

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

3)3) przetwarzanie danych pomiarowych, obliczenie pól powierzchni obiektów obszarowych, przetwarzanie danych pomiarowych, obliczenie pól powierzchni obiektów obszarowych, 
kryteria dokładności;kryteria dokładności;

4)4) formaty przekazu danych ewidencyjnych (SWDE, GML/XML);formaty przekazu danych ewidencyjnych (SWDE, GML/XML);

5)5) charakterystyka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przekazywanej charakterystyka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przekazywanej 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

            

załączniki w postaci:załączniki w postaci:



Załącznik nr 8  -  Wzór  opisu pozaramkowego Załącznik nr 8  -  Wzór  opisu pozaramkowego 
arkusza mapy ewidencyjnejarkusza mapy ewidencyjnej



Załącznik nr 9  -    Przykład mapy ewidencyjnejZałącznik nr 9  -    Przykład mapy ewidencyjnej 



Załącznik nr 10 -  Przykład mapy przeglądowej punktów granicznychZałącznik nr 10 -  Przykład mapy przeglądowej punktów granicznych 



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



Załącznik nr 12  - Przykład wykazu zmian danych ewidencyjnych Załącznik nr 12  - Przykład wykazu zmian danych ewidencyjnych 
dotyczących gruntówdotyczących gruntów 



Załącznik nr 13  - Przykład wykazu zmian danych Załącznik nr 13  - Przykład wykazu zmian danych 
ewidencyjnych dotyczących budynkówewidencyjnych 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 1) charakterystyka typowych opracowań gik wykonywanych na potrzeby 
postępowań sądowych, administracyjnych oraz umów cywilno-prawnych;postępowań sądowych, administracyjnych oraz umów cywilno-prawnych;

2)   zasady sporządzania projektów podziałów nieruchomości: 2)   zasady sporządzania projektów podziałów nieruchomości: 

3)   metodyka, kryteria dokładności prac pomiarowych dokumentacja pomiarowa;3)   metodyka, kryteria dokładności prac pomiarowych dokumentacja pomiarowa;

4) charakterystyka dokumentów wynikowych na przykładzie opracowanych  4) charakterystyka dokumentów wynikowych na przykładzie opracowanych  
załączników:załączników:



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



Załącznik nr 15   -  Przykład mapy z projektem Załącznik nr 15   -  Przykład mapy z projektem 
podziału nieruchomościpodziału nieruchomości 



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



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



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



Załącznik nr 19    -  Wzór rejestru nieruchomości przed Załącznik nr 19    -  Wzór rejestru nieruchomości przed 
scaleniem i podziałemscaleniem i podziałem 



Załącznik nr 20    -  Wzór rejestru nieruchomości Załącznik nr 20    -  Wzór rejestru nieruchomości 
po scaleniu i podzialepo scaleniu i podziale 



Załącznik nr 21   -  Przykład mapy do zasiedzeniaZałącznik nr 21   -  Przykład mapy do zasiedzenia 



Załącznik nr 22   -  Przykład mapy służebności przesyłuZałącznik nr 22   -  Przykład mapy służebności przesyłu 



Załącznik nr 23    -  Wzór protokółu badania ksiąg wieczystychZałącznik 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 1. Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu - bezpośrednia 
i pośrednia;i pośrednia;

2. Geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie  projektu obiektu 2. Geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie  projektu obiektu 
uzbrojenia terenu; uzbrojenia terenu; 

3. Bieżące i końcowe pomiary powykonawcze;3. Bieżące i końcowe pomiary powykonawcze;

4. Opracowanie wyników;4. Opracowanie wyników;

5. Obiekty geometryczne bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia 5. Obiekty geometryczne bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia 
terenu;terenu;

6. Formaty przekazu danych ewidencyjnych ( GML/XML);6. Formaty przekazu danych ewidencyjnych ( GML/XML);

7. Charakterystyka dokumentacji gik przekazywanej do państwowego 7. Charakterystyka dokumentacji gik przekazywanej do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

8. Omówienie załączników.8. Omówienie załączników.



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

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

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

uzbrojenia terenuuzbrojenia 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 Załącznik nr 25 – Przykład szkicu pomiaru powykonawczego 
sieci uzbrojenia terenusieci uzbrojenia terenu 



Ogólna charakterystyka standardów organizacyjnych i technicznych, dotyczących prac Ogólna charakterystyka standardów organizacyjnych i technicznych, dotyczących prac 
geodezyjnych i kartograficznych związanych z planowaniem przestrzennym, geodezyjnych i kartograficznych związanych z planowaniem przestrzennym, 
projektowaniem inwestycji oraz projektowaniem, budową, remontem i utrzymaniem projektowaniem inwestycji oraz projektowaniem, budową, remontem i utrzymaniem 
obiektów budowlanych    i konstrukcji inżynierskich (w zrozumieniu przepisów prawa obiektów budowlanych    i konstrukcji inżynierskich (w zrozumieniu przepisów prawa 
budowlanego).budowlanego).
1. Przygotowanie map do celów planowania  i projektowania obiektów budowlanych1. Przygotowanie map do celów planowania  i projektowania obiektów budowlanych
        - Mapa do celów projektowych- Mapa do celów projektowych
2. Metody pomiarowe stosowane w przygotowaniu i realizacji inwestycji; specyfika 2. Metody pomiarowe stosowane w przygotowaniu i realizacji inwestycji; specyfika 
pomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowapomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowa
3. Metody pomiarowe stosowane w przygotowaniu i realizacji inwestycji; specyfika 3. Metody pomiarowe stosowane w przygotowaniu i realizacji inwestycji; specyfika 
pomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowapomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowa
4. Zasady zakładania, pomiaru  i wyrównania osnowy realizacyjnej4. Zasady zakładania, pomiaru  i wyrównania osnowy realizacyjnej
5. Geodezyjne opracowanie projektu5. Geodezyjne opracowanie projektu
6. Tyczenie elementów projektu sytuacyjne wysokościowe, szkic tyczenia6. Tyczenie elementów projektu sytuacyjne wysokościowe, szkic tyczenia
7. Geodezyjna obsługa budowy i montażu7. Geodezyjna obsługa budowy i montażu
8. Bieżące i końcowe pomiary powykonawcze8. Bieżące i końcowe pomiary powykonawcze
9. Pomiary przemieszczeń i odkształceń9. Pomiary przemieszczeń i odkształceń
10. Dokumentowanie wyników pomiaru10. 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 projektowychZałącznik 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 -  Załącznik nr 1 do załącznika nr 26 -  Przykład mapy Przykład mapy 
do celów projektowych obiektu budownictwa ogólnegodo celów projektowych obiektu budownictwa ogólnego



Załącznik nr 26Załącznik nr 26 -  - Standard mapy do celów projektowychStandard mapy do celów projektowych

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



Załącznik nr 26Załącznik nr 26 -  - Standard mapy do celów projektowychStandard mapy do celów projektowych

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



Załącznik nr 27  -   Przykład szkicu osnowy realizacyjnej dowolnego Załącznik nr 27  -   Przykład szkicu osnowy realizacyjnej dowolnego 
kształtukształtu

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  - Załącznik nr 28  -   Przykład  fragmentu  projektu inwestycji  Przykład  fragmentu  projektu inwestycji  
budowlanejbudowlanej

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



Załącznik nr 29 -  Przykład szkicu dokumentacyjnegoZałącznik nr 29 -  Przykład szkicu dokumentacyjnego

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



Załączniki nr 30 i 31

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

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



Załącznik nr 32 -  Przykład szkicu pomiaru powykonawczego



1. Geodezyjne pomiary kolejowe. 1. Geodezyjne pomiary kolejowe. 

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

3. Procedury wykonywania opracowań geodezyjnych 3. Procedury wykonywania opracowań geodezyjnych 
i kartograficznych na potrzeby drogownictwai kartograficznych na potrzeby drogownictwa

3.6 Dział VI: Specjalistyczne pomiary sytuacyjne 
i wysokościowe



1) metody pomiarowe stosowane w/w procedurach, specyfika1) metody pomiarowe stosowane w/w procedurach, specyfika

  pomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowa;pomiarów, kryteria dokładności, dokumentacja pomiarowa;

2) osnowa pomiarowa;2) osnowa pomiarowa;

3) sporządzanie map dla celów projektowych;3) sporządzanie map dla celów projektowych;

4) formaty przekazu danych ewidencyjnych ( GML/XML);4) formaty przekazu danych ewidencyjnych ( GML/XML);

5) charakterystyka dokumentacji gik przekazywanej do pzgik;5) charakterystyka dokumentacji gik przekazywanej do pzgik;

6) omówienie załączników.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 Załącznik nr 33 wskazuje przykład 
profilu szczegółowego odcinka linii profilu szczegółowego odcinka linii 
dwutorowej.dwutorowej.

Załącznik nr 34 określa zasady Załącznik nr 34 określa zasady 
regulacji osi torów.regulacji osi torów.

3.6 Dział VI: Specjalistyczne pomiary sytuacyjne 
i wysokościowe



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


