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Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.2)) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje prac geodezyj-
nych i kartograficznych mających znaczenie dla obron-
ności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowe za-
sady współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kar-
tografii, w zakresie wykonywania tych prac, a także 
wzajemnego przekazywania materiałów.

§ 2. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa ma-
ją znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych 
i kartograficznych:

1)  zakładanie i modernizowanie podstawowych 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-
tycznych;

2)  tworzenie i aktualizowanie zbiorów danych doty-
czących podstawowych osnów geodezyjnych, gra-
wimetrycznych i magnetycznych;

3)  sporządzanie, drukowanie i aktualizowanie map 
topograficznych w skalach: 1 : 25 000, 1 : 50 000, 
1 : 100 000 oraz map przeglądowo-topograficznych 
w skalach: 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000;

4)  pomiary i opracowania grawimetryczne i magne-
tyczne;

5)  wykonywanie fotogrametrycznych i teledetekcyj-
nych zdjęć lotniczych;

6)  pomiary i opracowania fotogrametryczne z wyko-
rzystaniem zdjęć lotniczych i zobrazowań sateli- 
tarnych;

7)  opracowywanie, drukowanie i aktualizowanie  
map lotniczych w skalach: 1 : 50 000, 1 : 250 000,  
1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 2 000 000;

8)  prowadzenie państwowego rejestru granic oraz 
powierzchni jednostek podziału terytorialnego 
kraju;

9)  tworzenie i aktualizowanie systemów informacji 
geograficznej (GIS) oraz systemów informacji o te-
renie (SIT);

10)  wykonywanie pomiarów w oparciu o serwisy sys- 
temu wspomagania precyzyjnego pozycjonowa-
nia satelitarnego ASG-EUPOS.

§ 3. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
współdziałają z Zarządem Analiz Wywiadowczych 
i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, jako jednostką organizacyjną Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geo-
dezji i kartografii, w zakresie wykonywania prac, o któ-
rych mowa w § 2.

§ 4. 1. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz 
Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego mogą przekazywać 
sobie wzajemnie nieodpłatnie materiały pochodzące 
odpowiednio z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz z wojskowego zasobu geogra-
ficznego.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, spełniające 
wymogi określone w przepisach dotyczących groma-
dzenia materiałów geodezyjnych i kartograficznych 
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficz-
nym oraz w wojskowym zasobie geograficznym zo-
stają włączone do odpowiednich zasobów.

3. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz 
Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego prowadzą na bieżąco, 
każdy w swoim zakresie, ewidencję przekazywanych 
wzajemnie opracowań i materiałów.

§ 5. 1. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz 
Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu  
Generalnego Wojska Polskiego informują się wzajem-
nie do dnia 31 października każdego roku o zamierze-
niach na rok następny w zakresie wykonywania prac 
określonych w § 2.

2. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz 
Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego informują się wzajemnie 
do dnia 31 marca każdego roku o zakresie wykonania 
w roku poprzednim prac określonych w § 2.

§ 6. Przy realizacji prac, o których mowa w § 2, wy-
konywanych w ramach współdziałania, Główny Geo-
deta Kraju i Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych 
i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego mogą stosować standardy techniczne wyni-
kające z międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
geodezji i kartografii podjętych przez ministra właści-
wego do spraw administracji publicznej lub Ministra 
Obrony Narodowej albo, z ich upoważnienia, odpo-
wiednio przez Głównego Geodetę Kraju lub Szefa 
Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — 
P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie  
dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej  

z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — administracja publiczna, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. 
Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, 
poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 
i Nr 106, poz. 675.
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§ 7. 1. Ze względu na potrzeby obronności i bez-
pieczeństwa państwa Główny Geodeta Kraju i Szef 
Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — 
P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mogą 
wspólnie realizować prace, o których mowa w § 2, 
uwzględniając przy tym potrzeby administracji pub-
licznej oraz możliwości ekonomiczne i posiadane 
środki techniczne.

2. Wspólna realizacja prac, o których mowa w § 2, 
odbywa się na podstawie umów lub porozumień  
określających w szczególności: merytoryczny zakres 
prac, obszary ich realizacji, podział zadań, terminy re-
alizacji, standardy techniczne oraz prawa przynależne 
stronom.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. 
w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficz-
nych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeń-
stwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziała-
nia między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służ-
bą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wyko-
nywania tych prac, a także wzajemnego przekazywa-
nia materiałów (Dz. U. Nr 14, poz. 133).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller
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