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Cześć zasadnicza  projektu rozporządzenia 

1 
SGP  

Rozdział 5 

Szczegółowy zakres 

informacji 

gromadzonych w 

bazie danych… 

§ 15 ust. 2.  

§ 16 ust. 2. 

Uzasadnienie: 

Zbiory obserwacji, to dzienniki polowe 
i/lub pliki danych pozyskanych w terenie 
bezpośrednio z instrumentów pomiarowych. 
Są to dane, które muszą być zachowane w 
oryginale w Operacie Technicznym. 
Wszelkie przepisywanie i/lub kopiowanie 
tych danych do bazy danych jest obarczone 
ryzykiem popełnienia błędów i 
zniekształcenia ich oryginalnych wartości 
oraz stanowi zbędną redundancję bez 
racjonalnego uzasadnienia.  
W przypadku konieczności ponownego 
korzystania z tych danych należy zaglądać 
do oryginałów. Taka sytuacja występuje 
niezwykle rzadko, gdyż w praktycznym 

Należy usunąć fragment tekstu: 
‘oraz zbiory obserwacji 
wykonywanych w celu 
wyznaczenia współrzędnych 
dla tych punktów wraz z 
wynikami ich opracowania’ 
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zainteresowaniu użytkowników bazy danych 
są wyniki obliczeń dokonane na tych 
danych (współrzędne X, Y, H oraz błędy ich 
wyznaczenia, które znajdują się w bazie 
danych). Wszelkie szczególne przypadki 
oraz decyzje zaistniałe w procesie obliczeń 
w celu uzyskania danych końcowych są 
opisane w Sprawozdaniu Technicznym, 
które także znajduje się w Operacie 
Technicznym. 
Wyniki opracowania, to w rzeczywistości 
współrzędne X, Y, H oraz błędy ich 
wyznaczenia, które z definicji znajdują się w 
bazie danych i kwestionowany zapis jest 
redundancją w odniesieniu do fragmentu 
zapisu: ‘w bazie danych …gromadzi się 
dane dotyczące punktów odpowiednich 
osnów’. Patrz także § 16 ust. 2. 
Wprowadzanie zbiorów obserwacji do bazy 
danych powoduje: 

• Dublowanie danych istniejących w 
Operacie Technicznym.  

• Zbędną, dodatkową prace 
wykonawcy prac geodezyjnych 
obarczoną dużym ryzykiem 
zniekształcenia tych danych w 
procesie 
przepisywania/kopiowania. 

• Konieczność posiadania 
programów przekształcających 
dane z plików źródłowych do 
formatu, w którym dane te mają 
być zapisane w bazie danych 

• Znaczne zwiększenie objętości 
bazy danych. 
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2 
 Rozdział 7 

Przepisy końcowe i 

przejściowe  

§ 21. 

Wg dotychczas obowiązujących przepisów 
numeracja osnowy geodezyjnej to szereg 
cyfr zapisanych w bazie danych jako liczba 
całkowita. W recenzowanym projekcie 
numeracja punktów osnowy przyjmuje nową 
postać – patrz niżej uwagi do: ‘Załącznik nr 
1, Rozdział 8, Numeracja punktów 
osnowy’ 

Albo zostaną uwzględnione 
zapisane tam uwagi i wówczas 
dotychczasowa numeracja może 
być zachowana, albo punkty 
osnowy geodezyjnej należy 
przenumerować wg zasad 
proponowanych w Projekcie. 
Numeracja w bazie danych 
musi być jednolita 

 

 

 
Załącznik nr 1 

STANDARDY TECHNICZNE ZAKŁADANIA I UTRZYMYWANIA PODSTAWOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH, 

GRAWIMETRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH 

3 
Rozdział 1 

Wytyczne ogólne 

Ust. 4 

Tabela: 

Typy stabilizacji 

punktów osnowy 

 

Tabela: 
Typy stabilizacji punktów osnowy – 
DOTYCHCZASOWE ROZPORZĄDZENIE 

Należy przygotować ‘tabelę 
przekodowań’ Typów stabilizacji 
punktów osnowy 
z dotychczasowego 
rozporządzenia do nowego 

 

4 
Rozdział 1 

Wytyczne ogólne 

Ust. 4 

Tabela: 

Oznaczenie stanu 

znaku 

 

Tabela: 
Oznaczenie stanu znaku – 
DOTYCHCZASOWE ROZPORZĄDZENIE 

Należy przygotować ‘tabelę 
przekodowań’ Oznaczenia stanu 
znaku z dotychczasowego 
rozporządzenia do nowego 

 

5 
Rozdział 1 

Wytyczne ogólne 

Ust. 4 

Tabela: 

Oznaczenie stanu 

znaku 

 

 Dodać zapis sposobu oznaczania 
punktu (symbolu) na mapie dla 
stanów: 

• Uszkodzony 

• Zniszczony 
Np. oryginalny symbol z 

czerwonym znakiem 
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przekreślenia. 

6 
Rozdział 6 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna pozioma 

Ust. 4 

 

 
Określić minimalną liczbę tych 
punktów  

7 
Rozdział 6 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna pozioma 

Ust. 6 

Zapis ust.6 brzmi : Punkty szczegółowej 
osnowy geodezyjnej poziomej stabilizuje się 
jednopoziomowo (…) 
 
Brak odniesienia w przepisach do 
jednopoziomowości – czy tylko podziemny 
to również jednopoziomowy? W załączniku 
wyszczególniono  

• Naziemny 

• Naziemny z częścią podziemną 

• Podziemny 

• Ścienny 

• Na budowli 

• Element budowli 

• Znak specjalny 

 

 

Zmienić dotychczasowy zapis 
‘stabilizuje się jednopoziomowo’ 
na ‘stabilizuje się 
dwupoziomowo w przypadku 
stabilizacji słupem betonowym’ 
 

 

8 

Rozdział 6 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna pozioma 

Ust. 7 

W nawiązaniu także do ustępu 6, dlaczego 
tylko na terenach rolnych i leśnych? 
Założenie nie ma praktycznych podstaw. 
Dlaczego wykluczono oznaczenie części 
podziemnej tylko do przypadku: ‘płyta z 
trwałe oznaczonym centrem’? 

Przez lata sprawdzały się także inne 
sposoby stabilizacji (np. rurka drenarska). 

Należy przygotować tabelę 
dopuszczalnych sposobów 
stabilizacji 
oraz  
tabelę przekodowań z 
dotychczas obowiązujących 
sposobów stabilizacji 
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9 
Rozdział 6 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna pozioma 

Ust. 8 

 
Należy konkretnie określić co 
oznacza ‘teren opracowania’? W 
jakiej minimalnej odległości od 
‘terenu opracowania’ należy 
obowiązkowo włączyć punkty 
kontrolne oraz ich minimalną 
liczbę. 
Należy także określić, jak 
postępować, gdy takich punktów 
na ‘terenie opracowania’ brakuje. 

 

 

 
Rozdział 6 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna pozioma 

Ust. 10 

 

Przy pomiarze szczegółowej osnowy 
geodezyjnej poziomej z wykorzystaniem 
techniki GNSS należy uwzględniać 
następujące warunki techniczne: 

3) czas trwania pojedynczej sesji 
pomiarowej nie powinien być 
krótszy niż 45 minut; 

 
Przy zmieniających się dynamicznie 
technologiach, czy taki zapis powinien 
pozostać w rozporządzeniu czy też 
powinien to być zapis idący w 
uwarunkowania dokładnościowe a nie 
czasowe. 

 
Opracować uwarunkowania 
dokładnościowe. 

 

10 
Rozdział 6 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna pozioma 

Ust. 14 

‘Wysokość’ dla punktu osnowy poziomej 
stanowi wartość dodaną i praktycznie jest 
wykorzystywana do ewentualnej niwelacji 
terenowej (powierzchniowej). Nie może być 
wykorzystywana jako wysokość 
referencyjna dla pomiarów 
wysokościowych, choćby z powodu 
niedoskonałej identyfikacji miejsca, 
w którym wysokość tego punktu określono 
(‘enigmatyczny’ centr znaku naziemnego). 

Należałoby ujednolicić 
interpretację wartości 
współrzędnej ‘H’ i ‘rzędnej góry’ 
w całym zasobie.  
Aby nie mnożyć zbędnych 
‘punktów określonej wysokości’ 
należy przywrócić w każdym 
obiekcie punktowym trzy 
wartości wysokości: 
 współrzędna ‘H’ – wysokość 
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Bardziej precyzyjne byłoby określenie tego 
miejsca jako ‘najwyżej położony element 
stabilizacji’. 
Wyjątkiem od powyższego jest punkt 
osnowy z cechą: ‘wielofunkcyjna’. 
Wówczas stabilizacja zapewnia 
jednoznaczne i precyzyjne określenie 
miejsca, które stanowi referencję 
wysokości. Np. jeśli jest to jednocześnie 
reper, który posiada konstrukcję precyzyjnie 
określającą do jakiego elementu stabilizacji 
odnosi się wysokość. 
Przy okazji zagadnienia ‘wysokości’ punktu 
osnowy poziomej należy wrócić generalnie 
do tematu ‘trzeciej współrzędnej’ punktu w 
geodezji. Inaczej mówiąc należy 
konsekwentnie przywrócić tę współrzędną 
wszystkim obiektom punktowym zasobu 
geodezyjnemu. Aktualnie współrzędna ‘H’ 
nie istnieje w rejestrze BDOT500, EGiB (np. 
Punkty graniczne), GESUT! Nie widzę 
żadnej uzasadnionej przyczyny, czym różni 
się wysokość (współrzędna ‘H’) dla punktu 
osnowy poziomej od tej samej współrzędnej 
zaworu, punktu granicznego, punktu 
załamania krawężnika. Sztuczne 
‘przeniesienie’ wartości współrzędnej ‘H’ 
obiektu punktowego do ‘rzędnej góry’ 
obiektu ‘punkt o określonej wysokości’ jest 
nieuprawnione i stanowi utratę informacji.  
W przeciwnym przypadku dla zachowania 
konsekwencji należałoby wprowadzić 
sztuczny obiekt ‘punkt określonej wysokości 
punktu osnowy’ w celu określenia jego 
wysokości, co oczywiście byłoby absurdem. 
Poza tym ‘wysokość‘ w punkcie osnowy 
poziomej jest interpretowana jako 
współrzędna ‘H’, co też jest niewłaściwe, 
gdyż jest to wysokość punktu elementu 

terenu w punkcie,  
‘rzędna góry’ – fizyczny, górny, 
najwyższy punkt stabilizacji lub 
konstrukcji reprezentującej obiekt 
punktowy, 
 ‘rzędna dołu’ - fizyczny, dolny, 
najniższy punkt stabilizacji lub 
konstrukcji reprezentującej obiekt 
punktowy.  
Pojawia się wówczas 
jednoznaczność interpretacji w 
całym zasobie geodezyjnym i 
jednocześnie znika aktualna 
sztuczna sytuacja, gdzie ‘pikieta 
terenowa’ jest tzw. ‘punktem 
kreślonej wysokości’ z zbędną 
‘rzędną dołu?! A wysokością w 
takim obiekcie jest po prostu jego 
trzecia współrzędna ‘H’. 
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stabilizacji. Współrzędna ‘H’ obiektu 
punktowego (osnowa geodezyjna jest także 
takim obiektem) to wartość wysokości 
terenu w miejscu tego punktu. Natomiast 
wysokość jakiegoś punktu stabilizacji to jest 
właśnie ‘rzędna góry’. 

 

11 
Rozdział 7 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna 

wysokościowa 

Ust. 8 

Ust. 8, pkt 1) 

Jaki to jest ‘kierunek główny’? Czy takie 
sformułowanie ma sens w sytuacji, kiedy 
kierunek niwelacji nie ma znaczenia. 
 
Dlaczego liczba stanowisk powinna być 
parzysta? Czy istnieje techniczne lub 
merytoryczne wyjaśnienie? Jeśli nie to taki 
zapis zbędnie wymusza sztuczne 
powielanie stanowisk oraz ich bieżące 
liczenie. 
 

Należy albo usunąć te zapisy, 
albo zdefiniować ‘kierunek 
główny’ i ‘kierunek powrotny’. 
Jeśli nie ma uzasadnienia, 
zlikwidować wymóg parzystości 
liczby stanowisk. 
 

 

12 
Rozdział 7 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna 

wysokościowa 

Ust. 8, pkt 3) 

Czy zapisy w punkcie ‘3)’ nie są aktualnie 
zbyt archaiczne wobec technologii i precyzji 
obecnej generacji sprzętu geodezyjnego. 
 

Zmodyfikować zapis: 
Np. Długość celowych powinna 
być równa lub zbliżona do tej 
samej długości odpowiednio do 
możliwości stosowanego sprzętu 
pomiarowego. 
 

 

13 
Rozdział 7 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna 

wysokościowa 

Ust. 9 

 Należy przygotować tabelę 
dopuszczalnych sposobów 
stabilizacji, w której musi być 
jednoznacznie określony punkt 
stanowiący referencję określenia 
wysokości, np. najwyższy punkt 
bolca lub najwyższy punkt typu 
stabilizacji, itp. 
 

 

14 
Rozdział 7 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna 

Dlaczego pomiar kontrolny musi być 
wykonany tylko na ‘jednym z odcinków linii 
niwelacyjnych podstawowej osnowy 

Konieczność odtwarzania ‘linii 
niwelacyjnej’ dla pomiaru 
kontrolnego jest wymogiem 
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wysokościowa 

Ust. 11 

geodezyjnej wysokościowej dochodzących 
do tego punktu’? 
Idea pomiaru kontrolnego bazuje na 
sprawdzeniu stabilności punktu 
referencyjnego. Tę stabilność można 
sprawdzić pomiędzy dwoma, trzema 
najbliższymi punktami. 
‘Odcinek linii niwelacyjnej’ istnieje tylko w 
czasie pomiaru tej ‘linii’. Po wyrównaniu 
obserwacji i wyliczeniu końcowych wartości 
wysokości punkt wysokościowej osnowy 
geodezyjnej funkcjonuje samodzielnie, 
niezależnie od punktów, z których został 
wyznaczony. 

nieuzasadnionym i należy go 
usunąć 

15 
Rozdział 7 

Szczegółowa osnowa 

geodezyjna 

wysokościowa 

Ust. 13 

W jakiej ‘części’ mogą nie spełniać tych 
wymagań? 

Należy usnąć tekst ‘lub w 
części’, albo zdefiniować 
dokładnie co znaczy 
sformułowanie ‘w części’ i w 
jakiej ‘części’ mogą nie spełniać 
tych wymagań i konkretnie jakie 
wówczas działania należy 
przedsięwziąć 
 

 

16 
Rozdział 8 

Numeracja punktów 

osnowy 

Ust. 1 

Samo określenie ‘niepowtarzalny numer’ 
jest wysoce nieprecyzyjne i nie określa ani 
sposobu, ani obszaru numeracji 

Fragment ‘…niepowtarzalny 
numer…’ należy rozszerzyć o 
tekst:  
‘…wg reguł zapisanych w Ust. 2’ 
 

 

17 
Rozdział 8 

Numeracja punktów 

osnowy 

Ust. 2 

Punkt nie może znajdować się jednocześnie 
w obszarze dwóch lub czterech arkuszy 

Zapis należy uzupełnić o 
dodatkowy podpunkt ‘6)’. Należy 
opisać zasadę numerowania 
punktu, który znajduje się 
dokładnie na ramce ‘sekcji 
arkusza mapy topograficznej w 
układzie „1992” w skali 1:50 000’. 
Np. zapis:  
‘Do obszaru bieżącego arkusza 
mapy topograficznej w układzie 
„1992” w skali 1:50 000’ 
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przynależą także wszystkie 
punkty, które leżą dokładnie na 
lewej i dolnej ramce oraz w 
lewym-dolnym narożniku tego 
arkusza’. 
 

18 
Rozdział 8 

Numeracja punktów 

osnowy 

Ust. 2, pkt 2) 

Ust. 2, pkt 3) 

Numer musi być liczbą ze względu na 
wygodę generowania i kontroli numerów 
oraz na zapis w bazie danych.  
Algorytm kontroli liczby jest znacznie 
szybszy i ‘sprawniejszy’ niż algorytm 
kontroli tekstu. Zapis wartości liczbowej w 
bazie danych zajmuje znacznie mniej 
miejsca (liczba bajtów) niż odpowiadający 
mu zapis tekstu. 
 

Z Numeru punktu osnowy 
geodezyjnej należy usunąć 
oznaczenia literowe i zastąpić je 
cyframi. 
 

 

19 
Rozdział 8 

Numeracja punktów 

osnowy 

Ust. 3 

Punkt nie może znajdować się jednocześnie 
w obszarze dwóch lub czterech sekcji. 
Osnowę szczegółową prowadzi się w 
układzie ‘2000’. W konsekwencji numeracja 
tych punktów musi odnosić się do sekcji 
1:10000 w układzie ‘2000’ 
 
 

Poprawić zapis: 
‘…odbywa się w sekcjach mapy 
topograficznej w układzie 
„1992” w skali 1:10 000…’  
na zapis: 
‘…odbywa się w sekcjach mapy 
w układzie „2000” w skali 1:10 
000   ’ 
 
Istniejący zapis należy uzupełnić 
o dodatkowy podpunkt ‘5)’, w 
którym należy opisać zasadę 
numerowania punktu, który 
znajduje się dokładnie na ramce 
‘sekcji mapy w układzie „2000” w 
skali 1:10 000’.  
Np. zapis:  
‘Do obszaru bieżącego arkusza 
mapy topograficznej w układzie 
„2000” w skali 1:10 000’ należą 
także wszystkie punkty, które leżą 
dokładnie na lewej i dolnej ramce 
oraz w lewym-dolnym narożniku 
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tej sekcji.’ 
 

20 
Rozdział 8 

Numeracja punktów 

osnowy 

Ust. 3, pkt 2) 

Numer musi być liczbą ze względu na 
wygodę generowania i kontroli numerów 
oraz na zapis w bazie danych.  
Algorytm kontroli liczby jest znacznie 
szybszy i ‘sprawniejszy’ niż algorytm 
kontroli tekstu. Zapis wartości liczbowej w 
bazie danych zajmuje znacznie mniej 
miejsca (liczba bajtów) niż odpowiadający 
mu zapis tekstu. 
 

Z Numeru punktu osnowy 
geodezyjnej należy usunąć 
oznaczenia literowe i zastąpić je 
cyframi. 
 
Usunąć zbędną spację w 
fragmencie ‘oznaczenia  
osnowy’ 
 

 

21 
Rozdział 9 

Sporządzanie 

dokumentacji 

dotyczącej lokalizacji 

punktów osnowy 

Ust. 1 

Zapis: ‘…co najmniej jeden…’ sugeruje 
istnienie kilku Opisów topograficznych, kilku 
prezentacji tej samej rzeczywistości. 
Nieaktualny Opis topograficzny musi być 
usunięty i zastąpiony (tylko jednym) 
nowym Opisem topograficznym. 
Dodatkowa dokumentacja opisana w 
punkcie ‘2.’ nie jest przecież Opisem 
topograficznym, co z resztą zapisano w tym 
punkcie 

 

Należy usnąć tekst ‘co najmniej 
jeden’, gdyż sugeruje, że Opisów 
topograficznych może być więcej, 
co byłoby błędem. 

 

22 
Rozdział 9 

Sporządzanie 

dokumentacji 

dotyczącej lokalizacji 

punktów osnowy 

Ust. 3, pkt 1 

Brak informacji o innych numerach tego 
punktu.  
Np. jeśli punkt został przenumerowany.  
Czy należy ten ‘stary’ numer zachować? 
Jeśli tak, to jak powinien wyglądać zapis 
Numeru, czy i jak mają być oddzielane te 
numery. 
Jak postępować, gdy punkt posiadał kilka 
numerów pochodzących z różnych reguł 
numeracji w przeszłości, ile numerów 
należy zachować? 

 

Brakuje oznaczenia sekcji/arkusza mapy do 

Albo należy jednoznacznie 
zapisać, że punkt może posiadać 
tylko jeden numer w Opisie 
topograficznym, albo dopisać jak 
postępować z innymi numerami 
tego samego punktu osnowy. 

 

Dodać możliwość zapisania 
oznaczenia sekcji, do której 
Numer się odnosi lub jawnie 
zabronić stosowanie ‘numeru 
skróconego’. 
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którego odnosi się ‘Numer’. Dotyczy to 
szczególnie sytuacji, kiedy stosuje się 
‘numery skrócone’ w ramach danej sekcji 
(częsta praktyka stosowana ze względy na 
niewygodny zapis ‘pełnego numeru’). Jeśli 
‘Numer skrócony’ jest niedopuszczalny, 
należy to zapisać i wówczas oznaczenie 
sekcji byłoby zbędne. 

 

 

Niezależnie należy dołączyć 
standardowy, obowiązujący 
wygląd wydruku Opisu 
topograficznego lub przynajmniej 
przykład zawierające wszystkie 
wymagania. 

 

23 
Rozdział 9 

Sporządzanie 

dokumentacji 

dotyczącej lokalizacji 

punktów osnowy 

Ust. 3, pkt 3 

Współrzędne geodezyjne B, L są wyrażane 
w jednostkach kątowych. 

Współrzędne płaskie X, Y są liczbami 
naturalnymi wyrażonymi w metrach. 

Na Opisach topograficznych, a w 
szczególności dla punktów osnowy 
szczegółowej umieszczano współrzędne 
płaskie X, Y. 

Zapis odnosi się wyłącznie do 
‘współrzędnych geodezyjnych’. 

Czy nie zabrakło tutaj zapisu dla 
współrzędnych płaskich X, Y? 

Albo może zapis: ‘…3) współrzędne 
geodezyjne punktu z dokładnością do 
0,1”…’, jest pomyłką, albo brakuje także 
zapisu dla współrzędnych X, Y? 

 

Jeśli zapis ‘…3) współrzędne 
geodezyjne punktu z 
dokładnością do 0,1”…’ jest 
zamierzony, to proponuje się 
uzupełnienie o zapis: 

‘…n) współrzędne płaskie 
punktu z dokładnością do 0,01 
m…’ 

 

Niezależnie należy dołączyć 
standardowy, obowiązujący 
wygląd wydruku Opisu 
topograficznego lub przynajmniej 
przykład zawierające wszystkie 
wymagania. 

 

 

24 
Rozdział 9 

Sporządzanie 

dokumentacji 

dotyczącej lokalizacji 

punktów osnowy 

Ust. 3, pkt 5 

 Należy precyzyjnie napisać co 
znaczy ‘5) dane dotyczące 
stabilizacji’.  

Czy to ma być szkic, 
wygląd/przekrój pionowy sposobu 
stabilizacji punktu, czy opis 
tekstowy lub jedno i drugie 
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Niezależnie należy dołączyć 
standardowy, obowiązujący 
wygląd wydruku Opisu 
topograficznego lub przynajmniej 
przykład zawierające wszystkie 
wymagania. 

 

25 

Rozdział 9 

Sporządzanie 

dokumentacji 

dotyczącej lokalizacji 

punktów osnowy 

Ust. 4, pkt 6 

Wymóg zgodności kierunku północy z 
ramką boczną jest zbędny i utrudniający 
geodecie sporządzanie Opisu 
topograficznego w terenie. Ukształtowanie, 
rozmieszczenie sytuacji terenowej często 
narzuca kierunek i sposób jej rysowania na 
Opisie topograficznym. 
Np. droga, która w tym miejscu biegnie z 
południa na północ, a przecież więcej 
miejsca na Opisie topograficznym jest w 
kierunku poziomym niż pionowym. 
Usunięcie tego zapisu likwiduje 
niejednoznaczność. Bo, gdy brakuje znaku 
północy – wówczas pojawia się wątpliwość 
czy kierunek północy jest zawsze zgodny 
z ‘boczną ramką’, czy autor Opisu 
topograficznego nie wiedział, gdzie jest ten 
kierunek, czy zapomniał po prostu go 
umieścić. 
 

Zapis należy usunąć także z 
powodu niejednoznaczności i 
zastąpić zapisem: np. ‘na szkicu 
lokalizującym musi być zawsze 
oznaczenie kierunku północy.’  

 

 

26 
Rozdział 9 

Sporządzanie 

dokumentacji 

dotyczącej lokalizacji 

punktów osnowy 

Ust. 4 

Brakuje zapisu o szkicu orientacyjnym do 
punktów sąsiednich lub szkicu ‘zespołu 
punktów’.  
Brakuje zapisu o wskazaniu/szkicu na 
ewentualny Punkt kierunkowy i kąta 
kierunkowego przynajmniej do jednego 
najbliższego punktu. 
 

Dodać zapis o szkicu 
orientacyjnym do sąsiednich 
punktów i do Punktu 
kierunkowego 

 

27 
Rozdział 10 

Kompletowanie 

geodezyjnej 

Proszę o wyjaśnienie o jakie zawiadomienia 
chodzi. 
Czy nie jest to przypadkiem dotychczasowe 
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dokumentacji 

technicznej 

Ust. 1, pkt 6) 

‘przekazanie znaku pod ochronę’? 

 

28 
Rozdział 10 

Kompletowanie 

geodezyjnej 

dokumentacji 

technicznej 

Ust. 1, pkt 7) 

 Należy podać przykłady jakie 
‘inne materiały’ ma na myśli 
ustawodawca. 

 

 

29 Uwagi ogólne 
• brak schematów aplikacyjnych UML 

• brak Katalogu obiektów i atrybutów 

• Brak kodów TOPO i KARTO 

lub ewentualnego odwołania się do 

poprzedniego rozporządzenia z roku 2012 i 

jakie jego fragmenty nadal obowiązują 

• Brak definicji relacji wiążącej Punkt 

osnowy z ‘punktami zespołu’, punktami 

kierunkowymi, Pobocznikami 

• brak jakichkolwiek zapisów w 

odniesieniu do ‘starych osnów’ 

niezakwalifikowanych jako punkty 

osnów wg aktualnego rozporządzenia, a 

nadal wykorzystywanych w procesach 

pomiarowych jako punkty ‘osnowy 

pomiarowej’. 

Powyższy problem dotyczy także 

‘Poboczników’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W sprawie ‘starych osnów’ 
należy zająć jednoznaczne 
stanowisko, gdyż ani w Projekcie, 
ani w innych rozporządzeniach 
nie ma obiektów ‘Osnowa 
pomiarowa’, co samo w sobie 
jest już błędem.  
Brak jednoznacznych zapisów 
uniemożliwia zakwalifikowanie 
‘starych osnów’ jako Osnowa 
pomiarowa i zapisanie tych 
obiektów do bazy danych. 
Jako alternatywę proponuje się 
utworzenie w Projekcie nowych 
klas ‘Osnowa pozioma 
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pozaklasowa’ i ‘Osnowa 
wysokościowa pozaklasowa’. 
Obiekty tych klas byłyby 
zapisywane w bazie danych wg 
schematu danych identycznych 
jak dla punktów osnowy 
szczegółowej. 
 
Sprawa ‘Poboczników’ wymaga 
osobnych zapisów – w jakim 
rejestrze mają się znaleźć, czy 
mają to być osobne obiekty i jakie 
dane mają być dla nich 
przechowywane. 

 

   

  

 

   
  

 

 


