
G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII

TE.4-422/G-1.6/87

z dnia 5 stycznia 1987 roku

Nawi zuj c do § 3 ust. 7 instrukcji technicznej "O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych ", wprowadzonej do
stosowania zarz dzeniem nr 1 Prezesa G ównego Urz du Geodezji i Kartografii z dnia 9 lutego 1979 r., w celu
ujednolicenia i usprawnienia prac geodezyjnych oraz prac grawimetrycznych i magnetycznych wykonywanych do
potrzeb geodezyjnych i kartograficznych zaleca si  stosowanie wytycznych technicznych "G-1.6 Przegl d y i konserwacje
punktów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych".

Jednocze nie uchyla si  "Wytyczne techniczno - technologiczne obowi zuj ce przy wykonywaniu przegl du konserwacji
i odtwarzaniu znaków punktów podstawowych osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej" wprowadzone do
stosowania przez GUGiK w dniu 15 stycznia 1976 r.



ROZDZIA  I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Przedmiot prac

Przegl dy i konserwacje wykonywane s  w celu utrzymania punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych w stanie gotowo ci u ytkowej.

1.

Przegl dom i konserwacjom poddawane s  co 7 - 10 lat:

1) punkty poziomej osnowy geodezyjnej I i II klasy,

2) punkty wysoko ciowej osnowy geodezyjnej I i II klasy,

3) punkty podstawowej osnowy grawimetrycznej oraz stabilizowane punkty szczegó owej osnowy
grawimetrycznej,

2.

Przegl dy i konserwacje punktów wiekowych osnowy magnetycznej dokonywane s  raz na oko o 4 lata w ramach
wykonywania cyklicznych obserwacji magnetycznych,

3.

Do czasu przeklasyfikowania punktów osnów geodezyjnych zgodnie z instrukcjami technicznymi " G-1 Pozioma
osnowa geodezyjna" i "G-2 wysoko ciowa osnowa geodezyjna", przegl dom i konserwacjom poddawane s :

1) punkty sieci triangulacji pa stwowej 1 - 4 klasy,

2) punkty sieci triangulacji lokalnego znaczenia I i II klasy,

3) punkty sieci triangulacji lokalnego znaczenia III i IV klasy,  wyrównane w pa stwowym uk adzie
wspó rz dnych z b dem rednim po o enia punktu nie wi kszym od 0,07 m,

4) punkty sieci niwelacji pa stwowej 1 i 2 klasy,

4.

Punkty osnów nie wymienionych w ust. 2, 3 i 4 podlegaj  przegl dom dora nym, przeprowadzanym w miar
wyst puj cych potrzeb. Dora ne przegl dy punktów wykonywane s  w ramach wst pnego etapu innych robót
geodezyjnych, w zakresie niezb dnym dla tych robót i nie stanowi  przedmiotu niniejszego opracowania.

5.

§ 2

Podzia  prac

   Na ca o  prac, wykonywanych w procesie przegl dów i konserwacji punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych, sk adaj  si :

1) opracowanie wst pnej dokumentacji technicznej,

2) przegl d punktów,

3) konserwacje punktów,

4) opracowanie wyników prac przegl du i konserwacji,

5) opracowanie wykazów zmian do zbiorów bazy danych w centralnych bankach osnów,

6) aktualizacja zasobu u ytkowego w o rodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.



§ 3

Ustalenia ogólne

Poza ustaleniami, uj tymi w niniejszych wytycznych, obowi zuj  przepisy szczegó owe zawarte w instrukcjach i
wytycznych technicznych odnosz cych si  do poszczególnych osnów.

1.

Umieszczenie nowego znaku lub odtworzenie zniszczonego punktu na obszarze kolejowym, w pasie drogowym
dróg publicznych, na terenie lotniska lub na terenie znajduj cym si  w administracji wojskowej, mo e by
wykonane w porozumieniu z w a ciwymi w adzami.

2.

Prace obserwacyjne na punktach poziomej osnowy geodezyjnej powinny by  wykonywane w odniesieniu do centra
punktu, którym dla punktu stabilizowanego dwupoziomowo jest centr znaku podziemnego, a w przypadku
trójpoziomowego zespo u znaków - centr górnego znaku podziemnego,

3.

Wysoko ci wyznaczane dla punktów poziomej osnowy geodezyjnej I i II klasy powinny odnosi  si  do górnej
powierzchni znaku naziemnego (s upa) oraz do górnej powierzchni znaku centra punktu (p yty).

4.

Przy wykonywaniu robót wymagaj cych ods oni cia znaku podziemnego, nale y zwraca  baczn  uwag  aby nie
naruszy  po o enia tego znaku. Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w przypadku punktów sieci triangulacji
pa stwowej, ich punktów przeniesienia i punktów kierunkowych, a tak e innych punktów, które posiadaj  centry
ceramiczne.

5.

Prace przegl du i konserwacji powinny by  planowane i wykonywane na obszarach odpowiadaj cych pe nym
arkuszom mapy topograficznej w skali 1:50 000 w uk adzie wspó rz dnych "1965". Granice ewentualnych
obszarów wy czonych z tych prac mog  by  ustalane wzd u  ramek arkuszy mapy w skali 1:10 000.

6.

Dokumentacj  techniczn  prac przegl du i konserwacji nale y opracowywa  i kompletowa  wed ug
poszczególnych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:50 000 w uk adzie wspó rz dnych "1965" z podzia em na
arkusze mapy w skali 1:10 000,

7.

Zmiany zaistnia e w wyniku przeprowadzonych prac przegl du i konserwacji powinny by  wprowadzone do bazy
danych odpowiednich centralnych banków osnów (katalogów).

8.



ROZDZIA  II. WST PNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

§ 4

Opracowanie wst pnej dokumentacji technicznej

   Do opracowania wst pnej dokumentacji technicznej prac przegl du i konserwacji nale :

1) zebranie materia ów wyj ciowych, w tym zebranie i przeanalizowanie materia ów dotycz cych punktów poziomej
i wysoko ciowej osnowy geodezyjnej nie obj tych centralnymi bankami osnów (katalogami),

2) sporz dzenie zestawie  punktów podlegaj cych przegl dowi i konserwacji,

3) sporz dzenie map roboczych,

4) zaprojektowanie nawi za  geodezyjnych punktów bliskich,

5) wykonanie prac reprodukcyjnych,

6) opracowanie opisu technicznego,

7) skompletowanie operatu wst pnej dokumentacji technicznej.

§ 5

Zebranie materia ów wyj ciowych

   Materia ami wyj ciowymi s :

1) wydruki komputerowe z centralnych banków osnów (a do czasu obj cia centralnymi bankami wszystkich
punktów wymienionych w § 1 ust. 2 i 3 - katalogi lub wykazy b d ce dotychczas w u yciu), zawieraj ce dane
zaktualizowane wynikami ostatnich prac przegl dów i konserwacji oraz innych robót,

2) mapy przegl dowe punktów,

3) opisy topograficzne (wzgl dnie s owne opisy po o enia punktów),

4) operaty dotycz ce punktów nie obj tych centralnymi bankami osnów (katalogami), lecz kwalifikuj cych si  do
tych banków,

§ 6

Sporz dzenie zestawie  punktów

W zestawieniu nale y umie ci  punkty okre lone w § 1 ust. 2 i 3 (ewentualnie ust. 4) oraz w § 5 pkt 4, po o one na
danym arkuszu mapy topograficznej w skali 1:50 000.

Punkty nale y zestawia  w ramach arkuszy mapy w skali 1:50 000 z podzia em na arkusze w skali 1:10 000,
grupuj c punkty wed ug rodzajów osnów,

1.

Z aktualnie wykonywanych prac przegl dów i konserwacji wy cza si :

1) punkty za o one w okresie ostatnich 5 lat,

2.



2) punkty, na których wykonane zosta y prace przegl du i konserwacji w okresie ostatnich 5 lat w ramach
innych robót geodezyjnych,

3) inne punkty ustalone w warunkach technicznych.

Przy punktach tych nale y umie ci  w zestawieniu uwag  "wy czony",

W zestawieniu nale y poda  nast puj ce dane:

1) numer i nazw  punktu, typ znaku, klas  punktu,

2) informacj  o opisie topograficznym (data aktualno ci), a w przypadku braku opisu - posiadane informacje
o po o eniu punktu i jego znaku geodezyjnym,

3) zakres prac konserwacji, mo liwy do ustalenia jeszcze przed wykonaniem przegl du, np.: za o enie
punktu przeniesienia wspó rz dnych, za o enie punktu kierunkowego, wykonanie nawi zania geodezyjnego,
wyznaczenie wspó rz dnych punktów osnowy wysoko ciowej, grawimetrycznej i magnetycznej itp.

Wzór zestawienia punktów podano w za czniku nr 1.

3.

§ 7

Sporz dzenie map roboczych

Jako mapy robocze wykorzystuje si  kopie map przegl dowych w skali 1:50 000, opracowanych dla punktów
osnowy poziomej I i II klasy (CBOP) oraz punktów osnowy wysoko ciowej I i II klasy (CBOW), a w przypadku braku
tych map kopie dotychczasowych map przegl dowych.

1.

Na mapy robocze nale y nanie  dodatkowo:

1) punkty stabilizowane osnowy grawimetrycznej,

2) wiekowe punkty osnowy magnetycznej,

3) punkty osnów geodezyjnych podlegaj ce przegl dowi i konserwacji, lecz nie umieszczone na mapach
przegl dowych tych osnów (§ 5 pkt 4),

4) punkty szczegó owej i pomiarowej osnowy poziomej, znajduj ce si  w najbli szym s siedztwie punktów
osnowy wysoko ciowej, grawimetrycznej i magnetycznej, dla których w ramach konserwacji powinny by
wyznaczone z pomiarów geodezyjnych wspó rz dne x, y; wspomniane punkty osnowy poziomej nanosi si
na mapy robocze na podstawie map i opisów topograficznych, b d cych w posiadaniu wojewódzkich
o rodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

5) inne punkty szczegó owej poziomej osnowy geodezyjnej, przydatne w trakcie poszukiwania punktów
metodami instrumentalnymi.

2.

Na mapach roboczych nale y oznaczy :

1) punkty podlegaj ce przegl dowi i konserwacji (kolorem ó tym),

2) punkty, dla których nale y wyznaczy  wspó rz dne pomiarem geodezyjnym (kolorem ó tym i
czerwonym),

3) punkty nie podlegaj ce przegl dowi i konserwacji oraz wy czone z aktualnie wykonywanych robót
(niezakolorowane),

4) projektowane nawi zania geodezyjne punktów bliskich (przez po czenie punktów lini ).

3.

Je eli istnieje taka potrzeba, do opracowania map roboczych mo na wykorzysta  mapy topograficzne w skali 1:25
000, na które nale y nanie  wszystkie punkty podlegaj ce przegl dowi i konserwacji oraz inne niezb dne punkty,

4.



§ 8

Zaprojektowanie nawi za  geodezyjnych punktów bliskich

Nawi zaniom geodezyjnym podlegaj  punkty bliskie, tj. po o one w odleg o ci:

do 300 m w terenie otwartym,

do 50 m w terenie zabudowanym lub zalesionym.

Obowi zek nawi zania dotyczy par lub grup punktów bliskich, z których co najmniej jeden obj ty jest przegl dem i
konserwacj .

1.

Wykonanie poziomych nawi za  geodezyjnych ma na celu:

1) wyznaczenie brakuj cych wspó rz dnych punktów osnowy wysoko ciowej, grawimetrycznej i
magnetycznej,

2) wyznaczenie wspó rz dnych punktów wchodz cych w sk ad zespo u znaków punktów osnowy poziomej I
lub II klasy, zakwalifikowanych, jako tzw. "dawne ekscentry" (d.exc.), tj. punktów o niskiej lub nieznanej
dok adno ci; w tym przypadku nie obowi zuje ograniczenie odleg o ci podane w ust. 1.

3) w czenie punktów osnowy poziomej ni szej klasy (dawnej triangulacji lokalnego znaczenia)  do zespo ów
znaków geodezyjnych punktów I lub II klasy - jako ekscentrów.

2.

Wykonanie wysoko ciowych nawi za  geodezyjnych ma na celu:

1) wyznaczenie brakuj cych wysoko ci punktów osnowy poziomej, w tym punktów przeniesienia
wspó rz dnych i ekscentrów,

2) wyznaczenie wysoko ci punktów grawimetrycznych na podstawie aktualnej osnowy wysoko ciowej,

3) sprawdzenie zgodno ci wysoko ci punktów osnowy wysoko ciowej, za o onych w ró nych sieciach,
wzgl dnie wyznaczenie wysoko ci w uk adzie pa stwowym w przypadku punktów posiadaj cych wysoko ci
obliczone jedynie w uk adzie lokalnym.

3.

Nawi zaniom geodezyjnym podlegaj  punkty bliskie (w tym dawne ekscentry) bez wzgl du na rodzaj znaku
(naziemne, podziemne, cienne). Z obowi zku wykonania nawi za  wy cza si  punkty za o one w sieciach
poligonowych oraz punkty trudno dost pne i praktycznie nie wykorzystywane, jak np. dawne ekscentry
usytuowane w miejscach uniemo liwiaj cych ustawienie instrumentu geodezyjnego.

4.

Projektowane do wykonania poziome i wysoko ciowe nawi zania geodezyjne punktów bliskich nale y wpisa  do
zestawienia punktów obj tych pracami przegl du i konserwacji (§ 6 ust. 3 pkt 3). Dla projektowanych nawi za
wysoko ciowych nale y dodatkowo wykona  zestawienie wg wzoru podanego w za czniku nr 2.

5.

§ 9

Wykonanie prac reprodukcyjnych

   W ramach przygotowania wst pnej dokumentacji technicznej nale y wykona  kopie:

1) map przegl dowych,

2) opisów topograficznych,

3) wykazów wspó rz dnych i wykazów wysoko ci punktów nie obj tych wydrukami z centralnych banków osnów,



§ 10

Opracowanie opisu technicznego

   Opis techniczny powinien zawiera :

1) informacje dotycz ce ca o ci roboty:

a) formalno - prawn  podstaw  wykonywania prac,

b) okre lenie zadania, z wyszczególnieniem sieci (obszarów) wy czonych z przegl du i konserwacji,

c) uzgodnione z zamawiaj cym szczegó owe zakresy prac,

d) krótk  charakterystyk  sieci dotychczas nie umieszczonych w zbiorach CBO (katalogach),

2) zestawienia tabelaryczne dotycz ce poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:50 000:

a) ogólne zestawienie punktów (liczb  punktów w poszczególnych rodzajach osnów),

b) liczb  punktów przeznaczonych do przegl du,

c) liczb  punktów, dla których ju  na etapie opracowania wst pnej dokumentacji stwierdzono konieczno
wykonania prac konserwacyjnych, a w szczególno ci wykonania pomiarów geodezyjnych w celu okre lenia
wspó rz dnych.

§ 11

Skompletowanie operatu

   Operat wst pnej dokumentacji technicznej sk ada si  z nast puj cych dokumentów, skompletowanych zgodnie z
zasadami podanymi w § 3 ust. 7:

1) opisu technicznego,

2) zestawienia punktów podlegaj cych przegl dowi i konserwacji,

3) zestawienia projektowanych wysoko ciowych nawi za  geodezyjnych,

4) map roboczych,

5) opisów topograficznych i s ownych opisów po o enia punktów,

6) wydruków komputerowych z poszczególnych centralnych banków osnów (ewentualnie kopii dotychczasowych
katalogów),

7) wykazów wspó rz dnych i wysoko ci punktów nie obj tych wydrukami z CBO (katalogami),

8) dokumentów i oblicze  pomocniczych.



ROZDZIA  III. PRZEGL D PUNKTÓW

§ 12

Zakres prac przegl du

   W ramach prac przegl du wykonuje si :

1) odszukanie i identyfikacj  punktów na podstawie mapy, opisu topograficznego lub s ownego opisu po o enia
punktu (w tym: punktu przeniesienia wspó rz dnych, ekscentrów stabilizowanych znakami naziemnymi, punktów
kierunkowych, reperów pomocniczych, poboczników ciennych),

2) zbadanie i okre lenie stanu znaków, w tym budowli triangulacyjnych i znaków rozpoznawczych,

3) prace zabezpieczaj ce i porz dkowe:

a) oczyszczenie i pokrycie warstw  antykorozyjn  metalowych cz ci znaków,

b) poprawienie lub wykonanie rowu ochronnego,

c) sprawdzenie i oczyszczenie wizur na punkty kierunkowe z punktów osnowy poziomej I i II klasy oraz z
wiekowych punktów osnowy magnetycznej,

4) ustalenia dotycz ce nawi za  geodezyjnych,

5) sprawdzenie i aktualizacj  opisu topograficznego, wzgl dnie sporz dzenie nowego opisu,

6) przekazanie znaków pod ochron ,

7) okre lenie prac konserwacyjnych.

§ 13

Odszukanie i identyfikacja punktów

Odszukanie i identyfikacj  punktów w teranie nale y wykonywa  na podstawie:

1) mapy roboczej w skali 1:50 000 (lub w skali 1:25 000),

2) opisów topograficznych lub s ownych opisów po o enia punktów.

1.

W ramach przeprowadzania identyfikacji punktów stabilizowanych naziemnie, a tak e osadzonych w cianach,
pod ogach, na dachach budynków (p ytki ceramiczne, metalowe lub betonowe, bolce, trzpienie, rurki metalowe itp.)
wykonuje si  czynno ci:

1) Sprawdzenie rodzajów znaków i ich wymiarów oraz ewentualnych napisów lub oznacze , ustalenie typów
znaków (o ile dotychczas nie zosta y ustalone wed ug wytycznych technicznych G-1.9),
Je eli punktem osnowy poziomej jest trwa y element budynku (ga ka, szczyt dachu, krzy , iglica, maszt itp.),
to oprócz optycznej identyfikacji na podstawie opisu topograficznego nale y zasi gn  informacji, czy znak
nie uleg  naruszeniu. W zale no ci od stopnia zaistnia ych zmian (przebudowy), punkt nale y uzna  za
"identyczny", "prawdopodobnie identyczny" lub "zniszczony",

2) Sprawdzenie miar od znaku do szczegó ów sytuacyjnych znajduj cych si  na opisie topograficznym, oraz
miar do innych naziemnych lub ciennych znaków zespo u. Sprawdzone miary nale y oznaczy  na opisie
topograficznym (zaleca si  u ywanie do tego celu d ugopisu koloru czerwonego). Je eli pomiar nie wykaza
zgodno ci z miarami podanymi na opisie topograficznym, nale y sprawdzi  przy pomocy szpili
poszukiwawczej, czy pod znakiem naziemnym (s upem) znajduje si  znak podziemny (p yta), a w nast pnej

2.



kolejno ci nale y poszukiwa  poboczników,

Po odnalezieniu punktu osnowy wysoko ciowej stabilizowanego wy cznie znakiem podziemnym, nale y ostro nie
odkry  pokryw  i sprawdzi  stan oraz numer reperu.

3.

Oprócz centra punktu (tj. punktu macierzystego), odszukaniu i identyfikacji podlegaj  inne znaki wchodz ce w
sk ad zespo u znaków danego punktu:

1) punkty kierunkowe,

2) punkty przeniesienia wspó rz dnych,

3) ekscentry i dawne ekscentry (z wy czeniem znaków podziemnych),

4) poboczniki w postaci trzpieni, bolców, znaków wyrytych w murach i ska ach.

Znaki podziemne podlegaj  odszukaniu w przypadku zniszczenia (nieodnalezienia) znaków naziemnych.

4.

Je eli punkt nie zosta  odnaleziony na podstawie opisu topograficznego i mapy, dalsze post powanie, w
zale no ci od zaistnia ego przypadku, powinno by  nast puj ce:

1) uznanie punktu za "nie odnaleziony", je eli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniaj
jednoznacznego ustalenia miejsca po o enia punktu, punkt ten nie posiada danych do poszukiwania
instrumentalnego, a tak e nie napotkano ladów wskazuj cych wyra nie na zniszczenie znaku (zespo u
znaków); w takim przypadku na opisie topograficznym (dotychczasowym lub nowo sporz dzonym) nale y
wrysowa  miejsce poszukiwanego punktu, okre li  je miarami od szczegó ów sytuacyjnych i opisa  s ownie
sposób poszukiwania punktu,

2) uznanie punktu za "zniszczony", je eli nie odnaleziono punktu podczas dwóch kolejnych przegl dów,

3) uznanie punktu za "zniszczony", je eli opis topograficzny i sytuacja terenowa umo liwiaj  wyznaczenie
miejsca po o enia punktu z dok adno ci  0,25 m (z kontrol ), ale znaku nie odnaleziono pomimo skopania
ziemi w promieniu 1 m i do g boko ci oko o 1 m, a w przypadku punktu osnowy poziomej posiadaj cego
poboczniki - nie odnaleziono tak e poboczników poszukiwanych w podobny sposób,

4) uznanie punktu za "zniszczony", je eli w miejscu po o enia punktu wykonano roboty in ynieryjno-
budowlane (np. drog  o twardej nawierzchni, budynek, wa  ochronny, ruroci g itp.), przy czym miejsce
po o enia punktu ustalono jednoznacznie na podstawie zachowanych szczegó ów terenowych, ponadto w
przypadku punktu osnowy poziomej brak jest mo liwo ci ka dorazowego odtwarzania i markowania punktu
na podstawie poboczników dla bie cych potrzeb,

5.

Je eli stwierdzono jakiekolwiek przemieszczenie znaku wysoko ciowego lub naruszenie zasadniczego elementu
tego znaku tj. reperu, a punkt stabilizowany by  jednoznakowo, to taki punkt osnowy wysoko ciowej nale y uzna
za zniszczony.

6.

§ 14

Zbadanie i okre lenie stanu znaków

Po stwierdzeniu identyczno ci punktu nale y dokona  oceny stanu naziemnych i ciennych znaków, zaznaczaj c
na opisie topograficznym (czerwonym kolorem) znaki geodezyjne nie wymagaj ce naprawy lub uzupe nienia.

1.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia (braku) poszczególnych elementów zespo u znaków
geodezyjnych (np. braku s upa, bolca itp.)

- punktu osnowy poziomej (punktu macierzystego, punktu przeniesienia wspó rz dnych, punktów
kierunkowych),

- punktu osnowy grawimetrycznej,

- wiekowego punktu magnetycznego (centra punktu, punktów kierunkowych),

2.



nale y na opisie topograficznym i w zestawieniu punktów odnotowa  konieczno  naprawy lub uzupe nienia
znaków w czasie prac konserwacyjnych.

Je eli stwierdzono zagro enie punktu przez budow  drogi, eksploatacj  kopalni wiru (piasku) lub inne roboty
ziemne, stan ten nale y odnotowa  na opisie topograficznym i w zestawieniu punktów, zalecaj c wykonanie
odpowiednich prac w ramach konserwacji (np. za o enie punktu przeniesienia, nowego punktu kierunkowego,
obmurowanie znaku).

3.

Na punkcie poziomej osnowy geodezyjnej, posiadaj cym drewnian  budowl  triangulacyjna, nale y dokona
ogl dzin budowli i oceni  jej stan na podstawie rodzaju i wielko ci uszkodze . Dokonuj c ogl dzin nale y zwróci
szczególn  uwag  na stan w z ów oraz stan elementów konstrukcyjnych pierwszej kondygnacji, a zw aszcza
elementów z g bokimi p kni ciami powierzchniowymi i elementów w bezpo rednim s siedztwie ziemi. Na opisie
topograficznym nale y opisa  stan techniczny budowli triangulacyjnej:

1) bardzo dobry - gdy budowla jest nowa, postawiona nie dawniej jak przed pi cioma latami, a w przypadku
wie y nadaj ca si  bez remontu do wykonywania obserwacji,

2) dobry - gdy budowla stoi d u ej ni  5 lat i nie posiada wi kszych uszkodze , a w przypadku wie y nadaje
si  do wykonywania na niej obserwacji po przeprowadzeniu niewielkiego remontu,

3) dostateczny - gdy budowla ma uszkodzenia, lecz jej stan rokuje przetrwanie do nast pnego przegl du,

4) do rozbiórki - gdy budowla zagra a bezpiecze stwu publicznemu,

W tym ostatnim przypadku na budowli nale y umie ci  tablic  ostrzegaj c  o gro cym niebezpiecze stwie,

4.

Punkt sieci triangulacji pa stwowej (lub jego punkt przeniesienia) nie posiadaj cy budowli triangulacyjnej oraz
jeden naziemny punkt kierunkowy powinny posiada  znaki rozpoznawcze, umo liwiaj ce szybkie ich odnalezienie
w ró nych warunkach terenowych i atmosferycznych.

5.

Nie jest wymagany znak rozpoznawczy na naziemnym punkcie kierunkowym, je eli drugim punktem kierunkowym
jest punkt na budowli sta ej, po o ony w odleg o ci do 3 km. Nie ustawia si  równie  znaków rozpoznawczych dla
punktów zlokalizowanych na szczytach gór, kopców i kurhanów.

6.

Jako znaki rozpoznawcze stosuje si , zgodnie z wytycznymi technicznymi G-1.9:

1) w przypadku punktów sieci triangulacji pa stwowej po o onych w terenach otwartych - trzyno ne sygna y
elbetonowe lub drewniane o wysoko ci 4 m, ustawione centrycznie nad punktem,

2) w przypadku punktów sieci triangulacji pa stwowej po o onych w terenach le nych oraz dla punktów
kierunkowych sieci triangulacji pa stwowej - s upy elbetonowe ustawione poza rowem ochronnym w
odleg o ci 2 - 4 m od punktu.

Znakami rozpoznawczymi mog  by  równie  istniej ce sta e sygna y i wie e triangulacyjne, wie e obserwacyjne
przeciwpo arowe, s upy z betonu lub ceg y s u ce do obserwacji astronomicznych na punktach Laplace'a.

7.

Punkty osnowy poziomej II klasy, po o one na rozleg ych gruntach ornych (PGR, RSP), powinny posiada  znaki
rozpoznawcze jak punkty sieci triangulacji pa stwowej.

8.

Punkty podstawowej osnowy grawimetrycznej oraz punkty osnowy wysoko ciowej I i II klasy stabilizowane
znakami podziemnymi, po o one z dala od trwa ych i charakterystycznych szczegó ów terenowych, powinny
posiada  s upy rozpoznawcze ustawione w miar  mo liwo ci w kierunku pó nocnym w odleg o ci 2 - 4 m od
punktu, a w przypadkach uzasadnionych warunkami terenowymi w odleg o ci do 20 m.

9.

Je eli punkty wymienione w ust. 5, 8 i 9 nie posiadaj  znaków rozpoznawczych lub istniej ce znaki rozpoznawcze
wymagaj  remontu, fakt ten nale y odnotowa  na opisie topograficznym i w zestawieniu punktów, a nast pnie
wykona  odpowiednie prace w ramach konserwacji.

10.

Znak rozpoznawczy powinien by  zaopatrzony w tabliczk  ostrzegawcz  wykonan  z trwa ego materia u. W
przypadku trzyno nego sygna u rozpoznawczego, a tak e wie y triangulacyjnej lub sta ego sygna u
triangulacyjnego, zaleca si  nast puj c  tre  tabliczki: "Ostrze enie. Wchodzenie na budowl  bez zezwolen ia
jest wzbronione, grozi mierci  lub kalectwem. Niszczenie i przestawianie podlega karze. GUGiK." W przypadku
s upa elbetonowego zaleca si  tabliczk  o tre ci: "Ostrze enie. Niszczenie i przestawianie znaku podlega karze.

11.



GUGiK".

§ 15

Prace zabezpieczaj ce i porz dkowe

Metalowe elementy zidentyfikowanych znaków (g owice, repery, bolce, trzpienie) nale y oczy ci  z rdzy i
zabezpieczy  warstw  antykorozyjn ,

1.

Na znakach naziemnych (s upach) punktów triangulacji pa stwowej, nie posiadaj cych wyrytego  lub
namalowanego znaku  oraz na znakach punktów kierunkowych, nie posiadaj cych znaku O, nale y te znaki
namalowa  lub od wie y  w przypadku ich zatarcia. Powy sze znaki maluje si  czarn  (lub inn  ciemn ) farb  na
wystaj cej nad powierzchni  gruntu, pó nocnej cianie s upa.

2.

Na punktach sieci triangulacji pa stwowej, punktach osnowy poziomej II klasy oraz wiekowych punktach osnowy
magnetycznej, po o onych na terenach rolnych, le nych lub na nieu ytkach, nale y wykona  lub poprawi
istniej ce rowy ochronne:

1) na punkcie sieci triangulacji pa stwowej lub jego punkcie przeniesienia wspó rz dnych - rów w kszta cie
kwadratu o d ugo ci kraw dzi wewn trznej oko o 2,5 m i zewn trznej oko o 5 m oraz g boko ci oko o 0,5 m;
na zewn trz rowu, w odleg o ci oko o 0,25 m - kopiec z wykopanej ziemi, tworz cy kwadrat o bokach
równoleg ych do boków rowu,

2) na naziemnym punkcie kierunkowym punktu sieci triangulacji pa stwowej, nie b d cym jednocze nie
punktem osnowy poziomej I lub II klasy - rów w kszta cie pier cienia o promieniu kraw dzi wewn trznej
oko o1 m i promieniu kraw dzi zewn trznej oko o 2 m oraz g boko ci 0,5 m; na zewn trz rowu, w odleg o ci
oko o 0,25 m - kopiec z ziemi,

3) na punkcie osnowy poziomej II klasy, nie b d cym punktem sieci triangulacji pa stwowej, lub na jego
punkcie przeniesienia - rów w kszta cie pier cienia o promieniu kraw dzi wewn trznej oko o 2 m, promieniu
kraw dzi zewn trznej oko o 2,7 m oraz g boko ci 0,3 m; na zewn trz rowu, w odleg o ci oko o 0,25 m -
kopiec z ziemi,

4) na punkcie wiekowym osnowy magnetycznej i jego naziemnych punktach kierunkowych - rowy takie same
jak dla punktów sieci triangulacji pa stwowej (ust. 3, pkt. 1 i pkt. 2),

5) rowów ochronnych nie wykonuje si  dla punktów po o onych na poboczach dróg, wa ach ochronnych,
podwórkach, trawnikach, w parkach, ogródkach dzia kowych oraz wsz dzie tam, gdzie mog yby zagra a
bezpiecze stwu publicznemu.

3.

Ma punktach osnowy poziomej I i II klasy (lub ich punktach przeniesienia wzgl dnie ekscentrach) oraz na
wiekowych punktach osnowy magnetycznej nale y sprawdzi  wizury na punkty kierunkowe.

4.

Punkty sieci triangulacji pa stwowej i wiekowe punkty magnetyczne powinny posiada  po dwa punkty kierunkowe.
Punkty osnowy poziomej II klasy, nie nale ce do sieci triangulacji pa stwowej, powinny posiada  po jednym
punkcie kierunkowym.



W przypadku braku widoczno ci (wizury) na punkt kierunkowy, nale y okre li  przeszkod  oraz jej charakter
(sta a, tymczasowa).

Je eli przeszkoda jest sta a (budynek, g sty sad, podwy szona korona drogi itp.), nale y za o y  nowy punkt
kierunkowy.

Je eli przeszkod  stanowi  pojedyncze ga zie lub krzewy, nale y je usun  w czasie dokonywania przegl du,
natomiast wi ksze przecinki nale y zaleci  do wykonania w ramach konserwacji. Informacj  o konieczno ci
wykonania przecinki nale y przekaza  odpowiedniemu nadle nictwu oraz zanotowa  na opisie topograficznym i w
zestawieniu punktów.

§ 16

Ustalenia dotycz ce nawi za  geodezyjnych dla wyznaczenia wspó rz dnych i punktów kierunkowych

Dla punktów bliskich (§ 8) nale y sprawdzi  mo liwo  wykonania nawi za  geodezyjnych oraz ustali  wst pnie
sposób nawi zania.

1.

Dla punktów osnowy wysoko ciowej I i II klasy stabilizowanych znakami podziemnymi, stabilizowanych punktów
osnowy grawimetrycznej i punktów wiekowych osnowy magnetycznej, które nie posiadaj  wspó rz dnych x, y
wyznaczonych pomiarem geodezyjnym, nale y ustali  wst pnie metody wyznaczania wspó rz dnych oraz punkty
nawi zania. Wyniki tych ustale  nale y wnie  na map  robocz  lub wykona  osobny szkic.
Jako punkty nawi zania nale y przyjmowa  punkty osnów poziomych: podstawowej, szczegó owej i pomiarowej.

2.

Dla punktów osnowy poziomej i osnowy magnetycznej, nie posiadaj cych punktów kierunkowych (zniszczone,
zas oni te sta ymi przeszkodami terenowymi), nale y wst pnie ustali  lokalizacj  oraz sposób nawi zania punktów
kierunkowych. Gdy na danym punkcie osnowy poziomej nie ma do wykonania adnych innych prac z zakresu
konserwacji, a istnieje mo liwo  ustalenia punktu kierunkowego nie wymagaj cego obserwacji, punkt kierunkowy
nale y ustali  w ramach prac przegl du.

3.

§ 17

Sprawdzenie i aktualizacja opisu topograficznego

   Podczas prac przegl du nale y sprawdzi  aktualno  opisu topograficznego, dokona  jego uzupe nienia lub
wprowadzi  niezb dne zmiany w jego tre ci, a w przypadkach koniecznych wykona  nowy opis topograficzny.

Sprawdzeniu podlegaj :

1) dane dotycz ce miejsca po o enia punktu: województwo, miasto, dzielnica, gmina, miejscowo , imi  i
nazwisko (nazwa) w adaj cego nieruchomo ci  oraz jego adres,

2) dane dotycz ce ewentualnej budowli triangulacyjnej lub znaku rozpoznawczego,

3) zgodno  sytuacji terenowej z map  topograficzn  (w skali 1:50 000 lub 1:25 000) oraz z sytuacj
przedstawion  na opisie topograficznym,

4) prawid owo  nawi zania punktu do szczegó ów sytuacyjnych; je eli jest to mo liwe, punkt powinien
posiada  miary umo liwiaj ce dwukrotne niezale ne wyznaczenie jego po o enia w terenie i na mapie
topograficznej, z wykorzystaniem szczegó ów sytuacyjnych istniej cych w najbli szym otoczeniu punktu,

5) zgodno  oznacze  centra, punktów kierunkowych i innych znaków zespo u ze stanem faktycznym.

1.

Potwierdzenie aktualno ci danych oraz wprowadzenie zmian i uzupe nie  nale y wykonywa  na odbitce opisu
topograficznego w taki sposób, aby by y czytelne i atwe do zauwa enia (zaleca si  u ywanie czerwonego
d ugopisu).

2.

Ponadto nale y sprawdzi  prawid owo  naniesienia punktu na map  robocz  i w razie niezgodno ci skorygowa



jego po o enie na mapie oraz umie ci  krótk  uwag  na ten temat na odbitce opisu topograficznego.

Nowy opis topograficzny sporz dza si  je eli:

a) brak jest opisu topograficznego,

b) du a liczba zmian uczyni aby nieczytelnym dotychczasowy opis topograficzny; w tym przypadku na
dawnym opisie nale y umie ci  uwag  "wykonano nowy opis topograficzny".

3.

Aktualizacj  opisu topograficznego lub nowy opis wykonuje si  zgodnie z zasadami podanymi w § 31, stosuj c
znaki umowne przedstawione w za czniku nr 10.

4.

Na odwrotnej stronie odbitki opisu topograficznego lub na karcie papieru po czonej w sposób trwa y z opisem,
nale y wyszczególni  prace wykonane w czasie przegl du.

5.

Na sprawdzonym i zaktualizowanym opisie topograficznym nale y umie ci : imi , nazwisko i podpis wykonawcy
oraz dat  wykonania przegl du.

6.

§ 18

Przekazanie znaków pod ochron

   Przekazanie znaków pod ochron  zgodnie z w a ciwymi w tym zakresie przepisami wykonuje si :

1) w przypadku za o enia nowego znaku,

2) gdy istniej cy znak nie by  dotychczas przekazany pod ochron ,

3) w przypadku wymiany znaku lub umieszczenia nowego znaku w miejsce zniszczonego,

4) gdy ustawiono nad znakiem wzgl dnie w jego pobli u budowl  triangulacyjn  lub znak rozpoznawczy,

5) w przypadku zmiany osoby w adaj cej nieruchomo ci .

§ 19

Okre lenie prac konserwacyjnych

   Na zako czenie prac przegl du nale y okre li  szczegó owy zakres prac konserwacyjnych do wykonania na danym
punkcie.

Zestaw zaleconych do wykonania prac umieszcza si  na odwrocie odbitki opisu topograficznego lub na do czonej do
opisu karcie papieru, oraz wpisuje si  do zestawienia punktów (za cznik nr 1).

Do typowych prac konserwacji zalicza si :

1) instrumentalne poszukiwanie punktów (punktu macierzystego, punktu przeniesienia wspó rz dnych, punktów
kierunkowych),

2) uzupe nienie zespo u znaków,

3) napraw  znaków uszkodzonych, wymian  znaków nieprawid owych,

4) odtworzenie punktu na podstawie miar do poboczników,

5) obni enie znaków punktu w przypadku nadmiernego ods oni cia znaku naziemnego, albo podwy szenie - w
przypadku zasypania znaków ziemi ,

6) usuni cie znaku naziemnego z punktu ekscentrycznego, znajduj cego si  w odleg o ci mniejszej ni  50 m,



7) usuni cie znaku naziemnego (s upa) z punktu kierunkowego zas oni tego sta  przeszkod , o ile punkt ten nie
stanowi odr bnego punktu osnowy,

8) wykonanie przecinki wzd u  wizury na punkt kierunkowy,

9) za o enie i pomiar punktów kierunkowych:

a) dla punktów osnowy poziomej I i II klasy:

- gdy dotychczas nie posiada y punktów kierunkowych,

- gdy punkty kierunkowe zosta y zniszczone,

- w przypadku zas oni cia punktu kierunkowego sta  przeszkod ,

b) dla wiekowych punktów osnowy magnetycznej, gdy punkty kierunkowe zosta y zniszczone lub zas oni te
sta  przeszkod ,

10) wyznaczenie wysoko ci punktu osnowy poziomej lub osnowy grawimetrycznej,

11) za o enie i pomiar siatki przeniesienia wspó rz dnych dla punktów osnowy poziomej I i II klasy:

a) niedost pnych lub trudno dost pnych, gdy dotychczas nie posiada y punktu przeniesienia,

b) gdy punkt przeniesienia zosta  zniszczony,

c) w przypadku zagro enia istniej cego punktu przeniesienia wspó rz dnych,

d) w przypadku zagro enia centra punktu,

e) w przypadku braku mo liwo ci za o enia punktów kierunkowych z centra punktu;

je eli punkt bazowy (exc. p. bz.) zniszczonego lub zagro onego punktu przeniesienia zlokalizowany jest w
odpowiednim miejscu, nale y przyj  go jako punkt przeniesienia, uzupe niaj c jego stabilizacj  i ustalaj c lub
zak adaj c punkty kierunkowe,

12) wykonanie nawi za  geodezyjnych punktów bliskich,

13) pomiar geodezyjny do wyznaczenia wspó rz dnych punktów osnowy wysoko ciowej stabilizowanych znakami
podziemnymi oraz punktów osnowy grawimetrycznej i magnetycznej,

14) prace zabudowy:

a) rozbiórka lub zwalenie budowli triangulacyjnej przewidzianej do likwidacji, przekazanie materia ów ze
zlikwidowanej budowli organowi sprawuj cemu nadzór nad ochron  znaków geodezyjnych,

b) ustawienie znaku rozpoznawczego,

c) remont znaku rozpoznawczego,

15) przekazanie znaków pod ochron ,

16) uzupe nienie lub sporz dzenie nowego opisu topograficznego.



ROZDZIA  IV. KONSERWACJA PUNKTÓW

§ 20

Zakres prac konserwacji

   Polowe prace konserwacji znaków wykonywane s  w zakresie ustalonym w zestawieniu punktów (za cznik nr 1),
uzupe nionym po przegl dzie punktów (§ 19).

§ 21

Instrumentalne poszukiwanie punktów

Punkt osnowy nieodnaleziony podczas przegl du powinien by  poszukiwany instrumentalnie na podstawie
wspó rz dnych. Miejsce po o enia punktu nale y wyznaczy  dowolnie wybran , najdogodniejsz  w danych
warunkach metod  pomiaru geodezyjnego (poligonizacja, wci cie wstecz, wci cie w przód, inne konstrukcje
geometryczne), w nawi zaniu do najbli szych punktów osnowy poziomej. Pomiar i obliczenia powinny by
skontrolowane.

1.

B d redni wyznaczenia miejsca po o enia punktu nie powinien by  wi kszy ni  0,25 m.
Po wyznaczeniu tego miejsca nale y poszukiwa  znaku szpil , a nast pnie przez rozkopanie ziemi w promieniu 1
m do g boko ci 0,75 m i dalsze poszukiwanie szpil .
W przypadku nieodnalezienia znaku nale y dokona  ponownego, niezale nego wyznaczenia miejsc a po o enia
punktu. Je eli ponowne wyznaczenie miejsca po o enia punktu potwierdzi prawid owo  pierwszego wyznaczenia,
a dalsze poszukiwanie znaków centra punktu (i ewentualnych poboczników) nie przyniesie rezultatu, punkt nale y
uzna  za zniszczony.

2.

W przypadku braku mo liwo ci instrumentalnego wyznaczenia miejsca po o enia punktu z dok adno ci  0,25 m,
dopuszcza si  wyznaczenie tego miejsca z b dem wi kszym, lecz nie przekraczaj cym 1,0 m.
W takim przypadku nale y poszukiwa  znaku szpil , a nast pn ie przez rozkopanie ziemi w promieniu 2,5 m do
g boko ci 0,75 m i dalsze poszukiwanie szpil . Je eli znak nie zosta  odnaleziony, nale y post powa
analogicznie jak w przypadku wyznaczenia miejsca z dok adno ci  0,25 m (ust. 2).

3.

Przy rozkopywaniu ziemi nale y zwraca  uwag , aby nie uszkodzi  znaku podziemnego (§ 3 ust. 5).4.

Punkt nale y uzna  za nieodnaleziony w przypadku:5.

1) niemo liwo ci wykonania instrumentalnego poszukiwania punktu (przeszkody terenowe, punkty
nawi zania po o one w du ej odleg o ci),

2) nieodnalezienia znaku w wyniku pojedynczego, nieskontrolowanego pomiaru (brak mo liwo ci drugiego,
niezale nego wyznaczenia miejsca po o enia punktu), przy czym nie napotkano ladów wskazuj cych
jednoznacznie na zniszczenie punktu (np. odnalezienie wykopanego znaku podziemnego, odpowiadaj cego
znakowi poszukiwanego punktu, a punkt nie posiada  poboczników).

Punkt nie odnaleziony podczas dwóch kolejnych prac przegl du i konserwacji nale y uzna  za zniszczony.6.

§ 22

Uzupe nienie, naprawa i wymiana znaków, usuni cie zb dnych znaków

W przypadku stwierdzenia niew a ciwych znaków (np. o wymiarach znacznie mniejszych od obowi zuj cych) b d
ich braku, nale y dokona  niezb dnej wymiany lub uzupe nienia.

1.



Przy wymianie znaku, a zw aszcza znaku podziemnego, nale y zastosowa  metod  daj c  gwarancj  zachowania
jego identyczno ci, tj. eliminuj c  ryzyko przypadkowego zniszczenia punktu podczas wymiany znaku, oraz
zapewniaj c  osadzenie nowego znaku podziemnego z b dem nie wi kszym ni  0,003 m w st osunku do
dotychczasowego po o enia znaku. Ustawienie nowego lub powtórne ustawienie wykopanego znaku naziemnego
(s upa) nale y wykonywa  z b dem nie wi kszym ni  0,005 m w stosunku do znaku podziemnego.
Sposób centrycznego ustawiania znaków podano w wytycznych technicznych G-1.9 cz  VII, § 11-15 i 30.

2.

Znak naziemny i podziemny centra punktu, punktu przeniesienie i punktu kierunkowego, powinny by  oddzielone
warstw  ziemi o grubo ci oko o 0,1 m, o ile nie powoduje to konieczno ci obni enia osadzonego ju  dawniej znaku
podziemnego.

3.

W przypadku, gdy stwierdzono zniszczenie cz ci poboczników punktu sieci triangulacji pa stwowej (dla punktów
1, 2, 3 klasy wymagane s  4 poboczniki, dla punktu 4 klasy wymagane s  2 poboczniki ), nale y za o y
poboczniki brakuj ce oraz dokona  ich nawi zania k towego i liniowego. Dla punktów II klasy, nie b d cych
punktami sieci triangulacji pa stwowej, poboczniki uzupe nia si  tylko wtedy, je eli by y one uprzednio za o one.
Poboczniki powinny umo liwia  sprawdzenie po o enia punktu z dok adno ci  0,005 m, ewentualnie jego
odtworzenie.

4.

W przypadku uszkodzenia znaku, które nie spowodowa o obni enia lub utraty warto ci punktu (zniszczenia), a
wymiana znaku nie jest konieczna, nale y dokona  jego naprawy. Przyk adowo naprawa mo e dotyczy : znaku
punktu grawimetrycznego (bloku betonowego), stanowiska obserwacyjnego punktu osnowy poziomej (filaru) ,
pobocznika ciennego.

5.

Je eli zespó  znaków danego punktu poziomej osnowy geodezyjnej lub osnowy magnetycznej zosta  zagro ony w
wyniku nadmiernego ods oni cia, nale y dokona  odpowiedniego obni enia znaków.
W przypadku, gdy punkt sta  si  trudny do odnalezienia i wykorzystania w wyniku zasypania grub  warstw  ziemi,
nale y pozostawi  dotychczasowy znak podziemny bez zmian, a nad nim zastabilizowa  centrycznie na
odpowiedniej wysoko ci dodatkowy znak podziemny (p yt ) oraz znak naziemny (s up).
Czynno ci te nale y wykonywa  zgodnie z zasadami, podanymi w ust. 2.
Zmieniaj c wysoko  znaku nale y okre li  i zapisa  wielko  i kierunek tej zmiany w odniesieniu do stanu
dotychczasowego. Niezale nie od tego nale y poda  na opisie topograficznym aktualn  odleg o  górnej
powierzchni ka dego znaku od powierzchni terenu, a w miar  mo liwo ci wyznaczy  now  wysoko  punktu w
nawi zaniu do punktu osnowy wysoko ciowej.

6.

Znaki naziemne (s upy) nale y usuwa :

1) z punktu ekscentrycznego osnowy poziomej, stabilizowanego dwupoziomowo i znajduj cego si  w
odleg o ci mniejszej ni  50 m od punktu macierzystego; je eli punkt ekscentryczny stabilizowany by  tylko
s upem, nale y go zastabilizowa  p yt  osadzon  na g boko c 0,60 m,

2) z punktu kierunkowego, zas oni tego sta  przeszkod , o ile punkt kierunkowy nie stanowi jednocze nie
odr bnego punktu innej osnowy (wysoko ciowej, poziomej III klasy lub pomiarowej).

7.

Uzupe nienie i wymiana znaków nie dotyczy punktów osnowy wysoko ciowej, Napraw  w ograniczonym zakresie
mo na wykona  po sprawdzeniu pomiarem kontrolnym, e wysoko  punktu nie uleg a zmianie w wyniku
uszkodzenia, a tak e przy za o eniu, e naprawa nie spowoduje zmiany wysoko ci.

8.

Przy uzupe nianiu b d  naprawie znaków wiekowego punktu osnowy magnetycznej nale y przestrzega  zasady,
e aden element znaku nie mo e zawiera  cz ci metalowych.

9.

§ 23

Odtworzenie punktu

Odtworzenie zniszczonego punktu geodezyjnego osnowy poziomej powinno by  dokonane z b dem nie wi kszym
ni  0,01 m. W wyj tkowych przypadkach (trudny teren, gdzie ewentualne wznowienie punktu wi za oby si  ze
znacznymi kosztami), dopuszcza si  odtworzenie punktu z b dem nie przekraczaj cym 0,03 m.

1.

Sposób odtworzenia punktu podany jest w wytycznych technicznych G-1.5, § 45.

Punkty osnowy wysoko ciowej, grawimetrycznej i magnetycznej nie podlegaj  odtworzeniu.2.



Nie podlegaj  odtworzeniu punkty zlokalizowane w miejscach stwarzaj cych zagro enie ponownego zniszczenia
znaków. W koniecznych przypadkach punkty takie nale y odtwarza  i markowa  jedynie na czas wykonywania
pomiarów.

3.

Dla odtworzonego punktu nale y wyznaczy  wysoko  z b dem rednim nie wi kszym ni  0,10 m.4.

Dla odtworzonego punktu osnowy poziomej nale y wyznaczy  z nowego pomiaru k ty kierunkowe na punkty
kierunkowe, je eli:

5.

1) odtworzony punkt jest punktem sieci triangulacji pa stwowej,

2) punkt II klasy, nie b d cy punktem triangulacji pa stwowej, odtworzony zosta  z b dem wi kszym ni
0,01 m,

3) punkt II klasy odtworzony zosta  z b dem nie przekraczaj cym 0,01 m, lecz punkt kierunkowy po o ony
jest bli ej ni  400 m.

§ 24

Wykonanie przecinek wzd u  wizur na punkty kierunkowe

Pod poj ciem przecinki nale y rozumie  zespó  czynno ci wyst puj cych przy wykonywaniu b d  konserwacji
wizury z punktu osnowy poziomej lub z wiekowego punktu magnetycznego na punkt kierunkowy w terenie
zadrzewionym.

1.

Szeroko  wizury powinna zapewni  dobr  widoczno  na punkt kierunkowy. Wystarczaj ca szeroko  wizury
powsta ej po wykonaniu przecinki wynosi 2 m.

2.

Wykonanie przecinki powinno by  uzgodnione z osob  w adaj c  nieruchomo ci .3.
Przecinki dla uzyskania nowych wizur na terenach nadle nictw i parków narodowych nale y wykonywa  pod
technicznym nadzorem personelu tych instytucji.

Konserwacj  wizur znajduj cych si  na terenach nadle nictw i parków narodowych reguluj  odr bne przepisy.4.

§ 25

Za o enie i pomiar punktów kierunkowych

Punkt sieci triangulacji pa stwowej lub jego punkt przeniesienia (wzgl dnie ekscentr) powinien posiada  dwa
punkty kierunkowe, w tym co najmniej jeden punkt stabilizowany naziemnie, przy czym:

1.

1) punkty kierunkowe naziemne nale y zak ada  w odleg o ci 500 - 1000 m, a w trudnych warunkach
terenowych w odleg o ci nie mniejszej od 250 m,

2) jako jeden z punktów kierunkowych mo na przyj  dobrze widoczny z ziemi inny zasygnalizowany punkt
triangulacji pa stwowej lub trwa y i jednoznacznie okre lony punkt na budowli sta ej, po o ony w odleg o ci
do 3 km, a w szczególnych przypadkach do 7 km,

3) k t pomi dzy kierunkami na punkty kierunkowe powinien zawiera  si  w granicach od 45° (50g) do
315°(350g), przy czym w trudnych warunkach terenowych dopuszcza si  usytuowanie dwóch naziemnych
punktów kierunkowych na zbli onych do siebie kierunkach, we wzajemnej odleg o ci nie mniejszej od 50 m,

4) obserwacje punktów kierunkowych powinny by  wykonywane ze stanowiska centrycznego, w odniesieniu
do znaku podziemnego,

5) przy wyznaczaniu punktów kierunkowych obserwacje k towe powinny by  nawi zane do dwóch punktów
triangulacji pa stwowej, przy czym dla punktów 1 i 2 klasy jako punkty nawi zania powinny by  przyjmowane
punkty co najmniej 3 klasy.



W przypadku braku mo liwo ci uzyskania dwóch kierunków nawi zania do punktów odpowiedniej klasy,
dopuszcza si  nawi zanie:

- do jednego punktu sieci triangulacji pa stwowej, wykonuj c jednocze nie nawi zanie kontrolne do
dowolnego punktu osnowy poziomej, wzgl dnie obserwuj c azymuty magnetyczne na punkty
kierunkowe,

- metod  astronomiczn ,

6) k ty kierunkowe na punkty kierunkowe, niezale nie od przyj tej metody wyznaczenia, powinny by
obserwowane w 4 seriach, a b d redni wyznaczonych kierunków nie powinien by  wi kszy od 2,5" (8cc),

7) przy wyznaczaniu k tów kierunkowych metod  astronomiczn  nale y wykonywa  niezale ny obustronny
pomiar dla ka dego punktu kierunkowego oraz pomiar k ta zawartego mi dzy wyznaczanymi kierunkami;
przy stosowaniu metody astronomicznej zaleca si  wykorzystywanie wytycznych technicznych G-1.1,

8) gdy na punkcie sieci triangulacji pa stwowej zachowa  si  tylko jeden punkt kierunkowy, nale y za o y
nowy drugi punkt i obserwowa  go cznie z dawnym punktem kierunkowym wg pe nego programu
obserwacji (bez wzgl du na metod  wyznaczania punktów kierunkowych).

Punkt osnowy poziomej II klasy, nie b d cy punktem sieci triangulacji pa stwowej, lub jego punkt przeniesienia
(wzgl dnie ekscentr), powinien posiada  co najmniej jeden punkt kierunkowy. Dopuszcza si  wyst powanie
pojedynczych punktów z brakiem wizury na istniej cy punkt kierunkowy, o ile przeszkoda ma charakter
tymczasowy.

2.

Przy zak adaniu punktów kierunkowych dla punktów osnowy poziomej II klasy, nie b d cych punktami triangulacji
pa stwowej, obowi zuj  nast puj ce zasady:

1) jako punkt kierunkowy nale y przyjmowa , bez potrzeby wykonywania obserwacji, dobrze widoczny z
ziemi:

a) punkt osnowy poziomej I lub II klasy na budowli sta ej albo naziemny punkt triangulacji pa stwowej
zabudowany centrycznie sygna em rozpoznawczym, po o ony w odleg o ci 2 - 5 km,

b) punkt osnowy poziomej I lub II klasy na budowli sta ej albo naziemny punkt I lub II klasy widoczny
po zasygnalizowaniu, po o ony w odleg o ci 0,5 km - 2 km, o ile mi dzy punktami zosta
zaobserwowany i przyj ty do wyrównania kierunek,

2) w przypadku braku mo liwo ci ustalenia punktu kierunkowego jak powy ej, nale y wykona  obserwacje
na:

a) trwa y i jednoznacznie okre lony punkt na budowli sta ej, po o ony w odleg o ci 0,5 - 5 km,

b) naziemny punkt osnowy, widoczny po zasygnalizowaniu, po o ony w odleg o ci 0,5 - 2 km,

c) specjalnie zastabilizowany naziemny punkt kierunkowy zlokalizowany w odleg o ci 400 - 600 m, a w
trudnych warunkach terenowych w odleg o ci nie mniejszej od 200 m,

3) pomiar nale y wykonywa  centrycznie w odniesieniu do znaku podziemnego,

4) obserwacje k towe dla wyznaczenia punktu kierunkowego powinny by  nawi zane do dwóch punktów,
przy czym jako punkty nawi zania nale y przyjmowa :

- punkty I lub II klasy, na które zaobserwowano i przyj to do wyrównania kierunki z danego punktu II
klasy,

- inne punkty I lub II klasy, po o one w odleg o ci co najmniej 2 km od danego punktu II klasy;

w przypadku braku mo liwo ci uzyskania dwóch kierunków nawi zania, dopuszcza si :

- nawi zanie do jednego punktu osnowy I lub II klasy, przy czym zaleca si  nawi zanie kontrolne do
dowolnego punktu osnowy poziomej,

- nawi zanie metod  astronomiczn ,



5) je eli z punktu przeniesienia nie ma mo liwo ci uzyskania celowych do nawi zania punktu kierunkowego,
a mo na je uzyska  z punktu macierzystego usytuowanego na budynku nale y: wyznaczy  k t kierunkowy
"p. macierzysty - p. kier.", pomierzy  na punkcie kierunkowym k t mi dzy punktem macierzystym a punktem
przeniesienia, obliczony k t kierunkowy "p. kier. - p. przen." zmieni  o 180o(200g) uzyskuj c w ten sposób
k t kierunkowy "p. przen. p. kier."; zaleca si  przy tym, aby:

- pomierzy  dla kontroli k t na punkcie przeniesienia,

- odleg o  do punktu kierunkowego z punktu macierzystego nie by a znacznie krótsza ni  z punktu
przeniesienia,

6) k t kierunkowy na punkt kierunkowy, niezale nie od przyj tej metody wyznaczenia, powinien by
obserwowany w 3 seriach, a b d redni wyznaczonego kierunku nie powinien by  wi kszy od 5"(15cc).

Kryteria dok adno ciowe, obowi zuj ce przy zak adaniu punktów kierunkowych w nawi zaniu do kierunków sieci:3.

1) dopuszczalna ró nica mi dzy dwoma koincydencjami przy jednym nacelowaniu 5cc,

2) ró nica odczytów przy pierwszym i ko cowym nacelowaniu na punkt pocz tkowy w pó serii i serii nie
powinna przekracza :

- dla punktu triangulacji pa stwowej 12cc,

- dla punktu II klasy, nie b d cego punktem triangulacji pa stwowej 20cc,

3) dopuszczalne ró nice mi dzy skrajnymi warto ciami kierunku, obliczonymi z poszczególnych serii
wynosz :

- dla punktu triangulacji pa stwowej 20cc,

- dla punktu II klasy, nie b d cego punktem triangulacji pa stwowej 40cc,

4) redni b d kierunku pomierzonego na stanowisku punktu sieci triangulacji pa stwowej, obliczony wg
wzoru

nie powinien przekroczy  5,5 cc,

gdzie:

v - ró nica pomi dzy redni  warto ci  kierunku z wszystkich serii a i-tym kierunkiem,

[v] - suma ró nic w ka dej serii oddzielnie,

m - liczba serii,

n - liczba obserwowanych kierunków w serii,

5) w przypadku, gdy na punkcie sieci triangulacji pa stwowej punkty kierunkowe nawi zywane s  do
jednego punktu (ust.1, pkt 5), obserwacje nale y wykona  w 6 seriach, a kryteria dok adno ci, podane w ust.
3, pkt. 3 i pkt 4 wynosz  wtedy odpowiednio 24cc (zamiast 20cc) i 4,4cc (zamiast 5,5cc),

6) przy wykorzystywaniu do nawi za  punktów osnowy poziomej zabudowanych wie ami triangulacyjnymi
lub sygna ami, nale y na tych punktach pomierzy  mimo rody celu; mimo rody powinny by  nawi zane do
co najmniej dwóch kierunków (na punkty osnowy poziomej lub punkty kierunkowe).



Odleg o ci do punktów kierunkowych, b d cych punktami osnowy poziomej lub innymi punktami posiadaj cymi
wspó rz dne okre lone pomiarem geodezyjnym, oblicza si  ze wspó rz dnych i zapisuje z dok adno ci  1 m,
odleg o ci do innych punktów, nie przekraczaj ce 1000 m, nale y wyznacza  pomiarem i zapisywa  z
dok adno ci  1 m, a odleg o ci wi ksze od 1 km nale y okre la  z mapy topograficznej i zapisywa  z dok adno ci
10 m.

4.

Naziemne punkty kierunkowe powinny by  stabilizowane znakami geodezyjnymi u ywanymi do stabilizacji
punktów osnowy danej klasy. Punkt kierunkowy punktu osnowy poziomej I i II klasy nale y stabilizowa  p yt  o
wymiarach 40 x 40 x 10 cm (dla punktów triangulacji pa stwowej z centrem ceramicznym) i s upem o d ugo ci
oko o 0,9 m, przy czym mi dzy s upem a p yt  powinna znajdowa  si  warstwa ziemi o grubo ci oko o 0,1 m.
W przypadku przyj cia za punkt kierunkowy istniej cego punktu osnowy poziomej zastabilizowanego niezgodnie z
powy szym, znaki nale y wymieni  lub uzupe ni .
Punkty kierunkowe, za o one dla punktów sieci triangulacji pa stwowej, nale y zabezpiecza  rowem ochronnym (§
15, ust. 3, pkt 2).

5.

Przy zak adaniu punktów kierunkowych na terenach zadrzewionych nale y d y  do maksymalnego ograniczenia
przecinek. W tym celu nale y tak lokalizowa  punkty kierunkowe, aby wizury przebiega y wzd u  dróg, linii
oddzia ów le nych i innych luk w drzewostanie.
Je eli punkt II klasy, nie b d cy punktem sieci triangulacji pa stwowej, za o ony jest na terenie parku narodowe go
lub rezerwatu przyrody, nie nale y zak ada  punktu kierunkowego wymagaj cego przecinki.

6.

Przy zak adaniu punktów kierunkowych dla wiekowych punktów osnowy magnetycznej nale y stosowa  wytyczne
techniczne G-1.3 (§ 22 i 37).

7.

§ 26

Wyznaczenie wysoko ci punktów

Punkty osnowy poziomej I i II klasy wraz z punktami przeniesienia wspó rz dnych i punktami ekscentrycznymi
powinny posiada  wysoko ci okre lone w pa stwowym uk adzie wysoko ci z b dem rednim nie wi kszym od
0,10 m.

1.

W ramach prac konserwacji nale y wyznacza  wysoko ci punktom, które dotychczas wysoko ci nie posiada y, lub
gdy wysoko ci sta y si  nieaktualne (np. w wyniku odtworzenia zniszczonego punktu).
Dla punktów I i II klasy, posiadaj cych wysoko ci okre lone z b dem wi kszym ni  0,10 m ponowne wyznaczenie
wysoko ci b dzie wykonane w ramach prac zwi zanych z zak adaniem i modernizacj  osnowy poziomej II klasy.

2.

Wysoko ci punktów osnowy poziomej I i II klasy, nie podlegaj ce wyznaczeniu w ramach nawi za  punktów
bliskich, nale y wyznacza  metod  niwelacji geometrycznej lub niwelacji trygonometrycznej z b dem rednim nie
przekraczaj cym 0,10 m, w nawi zaniu do punktów osnowy wysoko ciowej I - IV klasy lub punktów osnowy
poziomej I i II klasy (znaków podziemnych), których wysoko ci wyznaczone zosta y metod  niwelacji
geometrycznej.

3.

Wyznaczaj c wysoko ci punktów metod  niwelacji geometrycznej nale y stosowa  przy pomiarze kryteria
dok adno ciowe odnosz ce si  do osnowy wysoko ciowej IV klasy, podane w wytycznych technicznych G-2.2.
Przy wyznaczaniu wysoko ci punktów metod  niwelacji trygonometrycznej nale y stosowa  przepisy zawarte w
wytycznych technicznych G-1.5 § 4 ust. 3, § 14 i § 34. D ugo ci boków w ci gach niwelacji trygonometrycznej
nale y oblicza  ze wspó rz dnych lub mierzy  z b dem rednim nie wi kszym ni  0,1 m.

4.

§ 27

Za o enie punktu przeniesienia wspó rz dnych

Punkt osnowy poziomej I lub II klasy, zlokalizowany w miejscu niedost pnym lub trudno dost pnym do wykonania
bezpo redniego pomiaru, a tak e w miejscu, w którym nara ony jest na zniszczenie, powinien mie  za o ony
punkt przeniesienia wspó rz dnych.

1.

2.



Po o enie punktu przeniesienia powinno by  tak dobrane aby zapewnia o wieloletnie przetrwanie znaku
geodezyjnego, oraz aby zosta  osi gni ty zasadniczy cel przeniesienia tj, mo liwo  dogodnego wykorzystania
punktu do dalszych prac geodezyjnych i fotogrametrycznych.

2.

Konstrukcja geometryczna siatki przeniesienia wspó rz dnych powinna zapewni  dwukrotne, niezale ne
wyznaczenie wspó rz dnych punktu przeniesienia z b dem rednim nie wi kszym od 0,03 m w stosunku do
punktu macierzystego.

3.

Do przeniesienia wspó rz dnych punktu konieczne jest wyznaczenie w sposób po redni lub bezpo redni:

- d ugo ci boku przeniesienia, tj, odleg o ci mi dzy punktem przeniesieni a a punktem macierzystym,

- k ta nawi zania, utworzonego na punkcie macierzystym przez bok przeniesienia i kierunek na inny punkt
sieci.

4.

D ugo  boku przeniesienia powinna by  jak najmniejsza i nie powinna przekracza  500 m, a k t nachylenia
celowej wzd u  boku przeniesienia nie powinien by  wi kszy ni  35° (40g).

5.

W zale no ci od sytuacji terenowej nale y stosowa  jedn  z ni ej podanych konstrukcji siatki przeniesienia:

1) je eli na punkcie macierzystym nie jest mo liwy pomiar k tów nawi zania ani nie jest mo liwy
bezpo redni pomiar d ugo ci boku przeniesienia, siatka powinna sk ada  si  z dwóch trójk tów o wspólnym
boku, przy czym w ka dym trójk cie powinna by  pomierzona d ugo  boku (bazy) oraz dwa k ty,

2) je eli na punkcie macierzystym jest mo liwy bezpo redni pomiar k tów nawi zania i d ugo ci boku
przeniesienia, siatk  powinien stanowi  jeden trójk t, w którym nale y pomierzy  wszystkie k ty, d ugo
boku przeniesienia oraz d ugo  boku bazowego.

6.

K t wcinaj cy w ka dym trójk cie siatki przeniesienia, tj, k t na punkcie macierzystym, powinien by  wi kszy od
45° (50g), a bok bazowy d u szy od boku przeniesienia.

7.

Nawi zanie k towe siatki przeniesienia wspó rz dnych powinno by  wykonane do dwóch kierunków na punkty
osnowy poziomej:

- co najmniej 3 klasy w przypadku przeniesienia punktu sieci triangulacji pa stwowej 1 i 2 klasy,

- co najmniej 4 klasy w przypadku przeniesienia punktu sieci triangulacji pa stwowej 3 i 4 klasy,

- I lub II klasy w przypadku przeniesienia punktu II klasy, nie b d cego punktem sieci triangulacji
pa stwowej.

Nawi zanie k towe, w zale no ci od sytuacji terenowej, powinno by  wykonane jednym z ni ej wymienionych
sposobów:

1) z punktu przeniesienia wspó rz dnych,

2) z punktu macierzystego,

3) z punktu przeniesienia i jednego punktu bazowego (do dwóch ró nych punktów nawi zania),

4) z punktu przeniesienia i jednego punktu bazowego - do tego samego punktu nawi zania, o ile brak jest
mo liwo ci nawi zania do dwóch punktów.

8.



Je eli trudna sytuacja terenowa (obszar zabudowany) uniemo liwia tak  lokalizacj  punktu przeniesienia, która
zapewnia aby prawid owe nawi zanie k towe siatki przeniesienia i punktów kierunkowych oraz spe nienie
wymaganych warunków geometrycznych zak adanej siatki, dopuszcza si  wykonanie cz ci pomiarów z punktu
pomocniczego, po o onego:

1) na boku przeniesienia (w tym przypadku d ugo  boku przeniesienia jest sum  d ugo ci odcinka "a"
pomierzonego w sposób po redni i d ugo ci odcinka "b", pomierzonego bezpo rednio ),

2) na przed u eniu boku przeniesienia.

9.

W ka dym przypadku wyznaczenia d ugo ci boku przeniesienia sposobem po rednim, punkty bazowe mog  by
zlokalizowane z obu stron boku przeniesienia (jak przedstawiono w przyk adach w ust. 8 i 9), lub te  z jednej strony
tego boku.

10.

Przy pomiarze siatki przeniesienia wymagane s  nast puj ce dok adno ci:11.

1) redni b d k ta, mierzonego w 3 seriach

- nie wi kszy ni  4" (12cc), je eli bok przeniesienia jest d u szy od 250 m,



- nie wi kszy ni  6,5" (20cc), je eli d ugo  boku przeniesienia nie przekracza 250 m, przy czym
dopuszczalna ró nica mi dzy skrajnymi warto ciami ka dego k ta, uzyskanego z pomiaru w
poszczególnych seriach, wynosi odpowiednio 8" (25cc) i 13" (40cc),

2) redni b d pomiaru d ugo ci boków nie wi kszy ni  0,01 m,

3) ró nica d ugo ci boku przeniesienia obliczonej z dwóch baz, wzgl dnie ró nica mi dzy d ugo ci  boku
przeniesienia zmierzon  bezpo rednio a d ugo ci  obliczon  z bazy, nie powinna by  wi ksza ni  0,025 m.

Przy wykorzystaniu jako punktów nawi zania punktów osnowy poziomej I i II klasy zabudowanych wie ami lub
sygna ami, nale y na tych punktach, analogicznie, jak przy nawi zaniu punktów kierunkowych (§ 25 ust. 3 pkt 6),
pomierzy  elementy mimo rodu celu.

12.

W przypadku ca kowitego braku mo liwo ci nawi zania k towego do kierunków na punkty osnowy poziomej
odpowiedniej klasy, siatk  przeniesienia wspó rz dnych nale y nawi za  do punktów kierunkowych wyznaczonych
metod  astronomiczn .

13.

Równolegle z pracami zwi zanymi z przeniesieniem wspó rz dnych x, y, nale y wykona  trygonometryczny
pomiar ró nic wysoko ci punktu macierzystego i wszystkich punktów siatki przeniesienia.
Pomiar k tów pionowych nale y wykonywa  w dwóch poczetach, przy czym ró nica mi dzy poczetami nie
powinna by  wi ksza ni  10" (30cc).
Ró nice wysoko ci nale y wyznacza  dla wszystkich boków jednego trójk ta siatki przeniesienia wspó rz dnych,
przy czym ró nic  wysoko ci mi dzy punktem przeniesienia a punktem bazowym (stabilizowanym) nale y
wyznaczy  z dwustronnych obserwacji k tów pionowych.

14.

Punkty przeniesienia wspó rz dnych powinny by  stabilizowane i zabezpieczane jak naziemne punkty osnowy
poziomej danej klasy.
Jeden punkt bazowy siatki przeniesienia wspó rz dnych powinien by  stabilizowany znakiem podzie mnym (p yta o
wymiarach co najmniej 30 x 30 x 10 cm) na g boko ci co najmniej 0,60 m.

15.

§ 28

Wykonanie nawi za  geodezyjnych punktów bliskich

Nawi zaniom geodezyjnym poziomym i wysoko ciowym podlegaj  punkty wymienione w § 8. Nawi zania
wykonuje si  wykorzystuj c ustalenia z prac przegl du.

1.

Poziome nawi zania geodezyjne, maj ce na celu wyznaczenie brakuj cych wspó rz dnych punktów bliskich
(osnowy wysoko ciowej, grawimetrycznej i magnetycznej), nale y wykonywa  dowoln  metod  geodezyjn ,
zapewniaj c  skontrolowane wyznaczenie wspó rz dnych z b dem rednim nie wi kszym ni  0,10 m.

2.

Poziome nawi zanie geodezyjne, maj ce na celu wyznaczenie wspó rz dnych punktu ekscentrycznego (§ 8 ust. 2,
pkt. 2 i pkt 3), nale y wykonywa  przy zastosowaniu konstrukcji geometrycznej umo liwiaj cej skontrolowane
wyznaczenie wspó rz dnych z b dem rednim nie wi kszym ni  0,03 m w stosunku do punktu macierzystego.

3.

Zaleca si  wykonywanie nawi za  zgodnie z wytycznymi technicznymi G-1.5 § 23 ust. 5.

Dla oceny stopnia identyczno ci punktu nawi zywanego, nale y obliczy  i porówna  ze sob  wielko ci  l i  l1

gdzie:

 x i  y - ró nice wspó rz dnych punktu z dawnego wyznaczenia i obliczonych z nawi zania,

Mp - dopuszczalny redni b d po o enia punktu macierzystego (dla punktów I i II klasy nale y przyjmowa
0,05 m),



mp - dopuszczalny redni b d po o enia punktu nawi zywanego,

mn - dok adno  nawi zania, tj. 0,03 m.

W zale no ci od warto ci otrzymanych ró nic  l i,  l1 mo na wyci gn  wnioski:

1) je eli  l < 2  l1, punkt kwalifikuje si  jako ekscentr "identyczny" z dawnym punktem (lub dawnym
ekscentrem),

2) je eli  l > 2  l1, punkt kwalifikuje si  jako ekscentr "nieidentyczny" z dawnym punktem; w takim
przypadku nale y poszukiwa  znaku dawnego punktu na podstawie dotychczasowych wspó rz dnych, a po
odnalezieniu wykona  nawi zanie i przyj  jako odr bny ekscentr.

Wysoko ciowe nawi zanie geodezyjne punktów bliskich nale y wykonywa  metod  niwelacji geometrycznej z
b dem rednim nie wi kszym od 0,01 m w stosunku do danego punktu osnowy wysoko ciowej.

4.

Dla punktów, mi dzy którymi wykonane zosta o nawi zanie geodezyjne, nale y uzupe ni  lub wykona  nowe opisy
topograficzne (odr bne, o ile punkty nale  do innego rodzaju osnowy).

5.

§ 29

Wyznaczenie wspó rz dnych punktów osnowy wysoko ciowej, grawimetrycznej i magnetycznej metod
pomiaru geodezyjnego

Dla punktów osnowy wysoko ciowej I i II klasy stabilizowanych znakami podziemnymi, punktów stabilizowanych
osnowy grawimetrycznej oraz wiekowych punktów osnowy magnetycznej, nie posiadaj cych wspó rz dnych
wyznaczonych pomiarem geodezyjnym, nale y wyznaczy  wspó rz dne w ramach prac konserwacji.

1.

Pomiar wykonuje si  dowoln  metod  geodezyjn , zapewniaj c  skontrolowane wyznaczenie wspó rz dnych z
dok adno ci  0,10 m w stosunku do najbli szych punktów poziomej osnowy geodezyjnej I, II i III klasy lub osnowy
pomiarowej.

2.

Zalecane metody pomiaru podane s  w instrukcji technicznej G-4 (metody odnosz ce si  do wyznaczania
wspó rz dnych szczegó ów sytuacyjnych pierwszej grupy dok adno ciowej).

§ 30

Prace zabudowy

Budowle triangulacyjne, zakwalifikowane w czasie prac przegl du do likwidacji, nale y rozebra  lub zwali . Ze
wzgl du na gro ce niebezpiecze stwo, prace te powinny by  prowadzone i osobi cie nadzorowane przez
pracownika maj cego w tym zakresie du e do wiadczenie. Rozbiórka lub zwalenie budowli powinno by
wykonywane zgodnie z wytycznymi technicznymi "G-1.4 Budowle triangulacyjne" (dawna instrukcja A-X,
Warszawa, 1973 r.). Materia y ze zlikwidowanej budowli, nie nadaj ce si  do dalszego wykorzystania w pracach
zabudowy, nale y przekaza  do dyspozycji organom administracji pa stwowej stopnia podstawowego.

1.

Przy ustawianiu znaków rozpoznawczych dla punktów osnowy poziomej, wysoko ciowej i grawimetrycznej, oprócz
przepisów podanych w § 14 ust. 5-11, obowi zuj  nast puj ce zasady:

1) elbetonowy sygna  rozpoznawczy nale y ustawia  centrycznie nad znakiem punktu poziomej osnowy
geodezyjnej,

2) monta  sygna u nale y wykonywa  przy pomocy masztu, lin, bloków i d wigarki, a po ustawieniu sygna u
nale y sprawdzi  i skorygowa  przy pomocy pionu centryczno wiecy sygna u wzgl dem znaku
naziemnego,

3) elbetonowy s up rozpoznawczy nale y ustawia  przy punkcie ekscentrycznie; nale y zwraca  uwag ,
aby s up ustawiony przy punkcie poziomej osnowy geodezyjnej nie zas ania  wizury na punkt kierunkowy,

2.



4) skupy elbetonowe nale y osadza  w ziemi na g boko ci 1 m,

5) odleg o  s upa rozpoznawczego od punktu nale y pomierzy  z dok adno ci  0,1 m i zapisa  czerwon
farb  na s upie (pod tabliczk  ostrzegawcz , od strony punktu osnowy) oraz poda  na opisie topograficznym,

6) górna cz  s upa, ustawionego przy punkcie osnowy poziomej lub jego punkcie kierunkowym, powinna
by  pomalowana farb  bia  i czerwon  (dwa pasy, ka dy szeroko ci 0,25 m).

Je eli stwierdzono uszkodzenie sygna u lub s upa rozpoznawczego mo liwe do naprawienia, nale y dokona
naprawy w niezb dnym zakresie. W przypadku powa nego uszkodzenia znak rozpoznawczy nale y wymieni .

3.

§ 31

Wykonanie opisu topograficznego

Opis topograficzny punktu osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej wykonuje si  na
znormalizowanym formularzu.

1.

Opis topograficzny ca ego zespo u znaków danego punktu powinien by  sporz dzony na jednym formularzu. W
przypadku braku miejsca, zw aszcza przy polowym uzupe nianiu opisu nowymi elementami sytuacyjnymi, nowym
punktem kierunkowym, ekscentrem itp., dopuszcza si  wykorzystanie dodatkowych formularzy lub kart czystego
papieru, które po wype nieniu nale y z czy  w jedn  ca o  przy pomocy kleju lub zszywek.

2.

Do pisania i szkicowania nale y u ywa  dobrze zaostrzonego o ówka grafitowego o tak dobranej twardo ci, aby
zostawia  na papierze ostry, wyra ny lad.

3.

Pismo powinno by  czytelne, zbli one do pisma technicznego. Nale y unika  skrótów, poza niezb dnymi i
powszechnie stosowanymi.

W górnej cz ci formularza opisu topograficznego, w przeznaczonych do tego celu miejscach nale y podawa :

1) god o arkusza mapy topograficznej w skali 1:10 000 (5 x 8 km), na którym po o ony jest znak centra
danego punktu osnowy do czasu obj cia centralnymi bankami wszystkich punktów wymienionych w § 1 ust.
2 i ust. 3, nale y dodatkowo podawa  god o katalogu, w którym aktualnie wyst puje dany punkt (np. dla
punktów osnowy poziomej I i II klasy - god o sekcji katalogowej o wymiarach 6,25 x 10 km),

2) ostateczny numer punktu, zgodny z przyj tym dla danej osnowy sposobem numeracji, a do czasu
ostatecznego zanumerowania - dotychczasowy numer katalogowy punktu zasady numeracji punktów
podane s  w wytycznych technicznych G-1.7,

3) nazw  i klas  punktu,

4) nazw  województwa, jednostki administracji pa stwowej stopnia podstawowego i miejscowo ci, w której
po o ony jest centr punktu, a nast pnie imi  i nazwisko (nazw ) w adaj cego nieruchomo ci  oraz miejsce
jego zamieszkania; w przypadku po o enia punktu na granicy dzia ek, nale y wymieni  dane dotycz ce
wszystkich w adaj cych,

5) dane dotycz ce ewentualnej budowli triangulacyjnej lub sygna u rozpoznawczego, ustawionego
centrycznie nad znakiem punktu osnowy poziomej, przy czym wysoko  charakterystycznych elementów
budowli w stosunku do znaku naziemnego nale y zapisywa  z dok adno ci  do 0,1 m,

6) okre lenie znaku, wyst puj cy na znaku numer lub symbol oraz typ znaku, przy czym wszystkie te dane
dotycz  centra punktu lub jego punktu przeniesienia; dane dotycz ce innych znaków zespo u punktu podaje
si  w cz ci opisu przeznaczonej na szkic sytuacyjny lub szkic rozmieszczenia znaków.

4.

Na szkic sytuacyjny (lewa cz  formularza) nanosi si : centr punktu, punkt przeniesienia wspó rz dnych,
poboczniki, punkty kierunkowe, s upy rozpoznawcze oraz punkty ekscentryczne - nawi zane miarami do
szczegó ów terenowych, stosuj c przy tym nast puj ce zasady:

5.

1) szkic sytuacyjny mo na sporz dza  bez zachowania skali, nale y jednak stara  si  o utrzymanie
przybli onych proporcji w danym rejonie szkicu, aby zachowa  w przybli eniu zgodno  kierunków w
porównaniu z map ,



2) kierunek "pó noc - po udnie" powinien by  zgodny z kierunkiem bocznej ramki formularza opisu
topograficznego (pó noc na górze); dopuszcza si  inne zorientowanie szkicu, ale wtedy kierunek pó noc
nale y oznaczy  strza k ,

3) przy sporz dzaniu szkicu sytuacyjnego nale y stosowa  obowi zuj ce znaki umowne  (za cznik nr 10),

4) na szkic nale y wnie  szczegó y terenowe, przydatne do odnalezienia i zidentyfikowania punktu, a
zw aszcza szczegó y blisko po o one i trwa e, ponadto inne szczegó y znajduj ce si  na mapie
topograficznej w skali 1:50 000 (lub 1:25 000) u atwiaj ce odnalezienie punktu w terenie,

5) przy wylotach dróg nale y podawa  nazwy najbli szych miejscowo ci wzgl dnie dróg wy szej klasy, do
których naniesione drogi prowadz ; zaleca si  naniesienie co najmniej jednego skrzy owania dróg, którego
identyfikacja na mapie i w terenie nie nastr cza trudno ci,

6) punkt powinien by  nawi zany do trwa ych szczegó ów terenowych, a w szczególno ci do szczegó ów I i II
grupy dok adno ciowej, w sposób umo liwiaj cy dwukrotne wyznaczenie jego po o enia w terenie,

7) punkt powinien by  nawi zany do szczegó ów terenowych, znajduj cych si  na mapie topograficznej w
skali 1:50 000, w sposób umo liwiaj cy jednoznaczne i skontrolowane naniesienie punktu na map ,

8) linie pomiarowe nale y rozpoczyna  i ko czy  wy cznie na szczegó ach terenowych, zidentyfikowanych
na mapie topograficznej w skali 1:50 000, przy czym miary podawa  nale y z dok adno ci  0,1 m,

9) miary do trwa ych szczegó ów sytuacyjnych, które mog  by  zidentyfikowane z du  dok adno ci
(przede wszystkim szczegó ów I grupy dok adno ciowej), znajduj cych si  w odleg o ci do 20 m, nale y
podawa  z dok adno ci  0,01 m, zredukowane do poziomu,

10) je eli punkt osnowy znajduje si  na budowli sta ej (wie a wodna, ko ció , ratusz, dach budynku), nale y
poda  rodzaj i dok adny opis budowli, przedstawi  jej wygl d w postaci rysunku z dok adnym wskazaniem
miejsca (przedmiotu) przyj tego za punkt osnowy,

11) w przypadku przyj cia za punkt kierunkowy elementu budowli sta ej, nie b d cego punktem osnowy
poziomej I lub II klasy, nale y na opisie topograficznym punktu macierzystego poda  krótki opis tej budowli i
dok adnie okre li  punkt nacelowania (po dany rysunek),

12) na szkicu opisu topograficznego nale y umie ci  inne punkty osnów, mieszcz ce si  w sytuacji obj tej
danym szkicem,

13) dla punktu osnowy (punktu przeniesienia, ekscentra punktu kierunkowego) , po o onego na granicy
dzia ek, nale y poda  imiona i nazwiska osób w adaj cych nieruchomo ciami lub nazwy instytucji,

14) s upy rozpoznawcze, ustawione ekscentrycznie przy punktach osnów lub przy punktach kierunkowych,
powinny by  naniesione na szkic znakiem umownym, z podaniem odleg o ci do punktu; je eli na istniej cym
opisie nie ma miejsca na wniesienie znaku, w wolnym miejscu szkicu przy ramce nale y umie ci
odpowiedni  informacj  np. "p. kier. AD 8571 - z.r.s .dr. w odleg o ci 1,9 m", albo "centr - z.r.s .bet. w
odleg o ci 2,5 m".

W prawej cz ci formularza przedstawia si : w rzucie pionowym i poziomym rozmieszczenie naziemnych i
podziemnych znaków zespo u oraz dane dotycz ce poszczególnych znaków i ich po o enia, jak: rodzaj znaku i
jego wymiary, odleg o  górnej powierzchni ka dego znaku od powierzchni terenu, wzajemne odleg o ci mi dzy
znakami. Miary nale y podawa  z dok adno ci  0,01 m.

6.

Nale y opisa  tak e specjalne centry (ceramiczne, metalowe) oraz poda  wyryte na nich napisy, numery lub
symbole. Poboczniki punktu osnowy poziomej powinny by  nawi zane k towo do punktów kierunkowych.
Nawi zanie to zapisuje si  z dok adno ci  0,1° lub 0,1g. W przypadku punktu osnowy wysoko ciowej,
stabilizowanego znakiem ciennym, powinien by  przedstawiony rysunek reperu z podaniem jego wymiarów i
umieszczonych na nim napisów, oraz rysunek fragmentu ciany z podaniem wysoko ci znaku nad powierzchni
terenu i odleg o ci do najbli szych charakterystycznych miejsc ciany. Dla punktu osnowy wysoko ciowej nale y
poda  numer linii oraz umie ci  rysunek przedstawiaj cy powi zanie danego punktu z s siednimi punktami linii.

Na odwrocie polowego opisu topograficznego lub na do czonej do niego karcie nale y poda :7.



1) w jakim stanie zastano poszczególne znaki zespo u,

2) stwierdzenie identyczno ci punktu,

3) informacje o przebiegu poszukiwania instrumentalnego,

4) wykonane na punkcie czynno ci konserwacyjne, okre lone podczas prac przegl du oraz wykonane
dodatkowo.



ROZDZIA  V. KAMERALNE OPRACOWANIE WYNIKÓW PRZEGL DU I KONSERWACJI

§ 32

Uzupe nienie zestawie  punktów i map roboczych

   Na wst pie opracowania kameralnego nale y uzupe ni  dokumenty sporz dzone w ramach opracowania wst pnej
dokumentacji technicznej, a mianowicie:

1) zestawienie punktów nale y uzupe ni  informacjami i danymi, dotycz cymi wykonanych na poszczególnych
punktach prac konserwacji,

2) mapy robocze nale y uzupe ni  przez oznaczenie punktów zniszczonych, nie odnalezionych, nawi zanych
geodezyjnie, uzupe nionych nowymi punktami kierunkowymi i punktami przeniesienia wspó rz dnych, nale y te
oznaczy  punkty, dla których wyznaczono wspó rz dne pomiarem geodezyjnym.

§ 33

Obliczenie k tów kierunkowych na punkty kierunkowe

K ty kierunkowe dla punktów sieci triangulacji pa stwowej oblicza si  zgodnie z nast puj cymi zasadami:1.

1) K t kierunkowy na punkt kierunkowy, b d cy jednocze nie punktem triangulacji pa stwowej 1 - 4 klasy
lub jego ekscentrem, nale y oblicza  ze wspó rz dnych. Nie dotyczy to przypadku, gdy dany punkt i jego
punkt kierunkowy nale  do zespo u znaków tego samego punktu sieci triangulacji pa stwowej.

2) K ty kierunkowe na inne punkty kierunkowe nale y oblicza  na podstawie wyników pomiaru wykonanego:

a) metod  nawi zania do kierunków sieci, przy czym:

- do zaobserwowanych i zredukowanych z tytu u mimo rodu celu kierunków na punkty
nawi zania oraz na punkty kierunkowe za o one w odleg o ci wi kszej ni  0,5 km, nale y
wprowadzi  poprawki redukcyjne na p aszczyzn  odwzorowania,

- ró nica mi dzy k tem utworzonym przez celowe nawi zuj ce obliczonym ze wspó rz dnych, a
k tem obliczonym z pomierzonych i zredukowanych kierunków, nie powinna przekracza  20 cc,

- k ty kierunkowe na punkty kierunkowe nale y oblicza  przez zorientowanie stacji wg
kierunków na punkty nawi zania, przyjmuj c sta  orientacyjn redni  z dwóch (lub wi cej)
kierunków nawi zania,

b) metod  astronomiczn , zgodnie z wytycznymi technicznymi G-1.1; zaleca si  wykonywanie tych
oblicze  na EMC, wykorzystuj c odpowiedni program. Wzór przygotowania danych do obliczenia k ta
kierunkowego na EMC podano w za czniku nr 9.

3) Wyznaczaj c k t kierunkowy dla nowo za o onego punktu kierunkowego zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 8,
otrzymuje si  dodatkowe wyznaczenie drugiego (dawnego) punktu kierunkowego. Ostateczne warto ci
k tów kierunkowych dla nowego i dawnego punktu kierunkowego nale y ustali  w zale no ci od wielko ci
ró nicy, otrzymanej z porównania dawnej i nowej warto ci k ta kierunkowego, a mianowicie:

a) o ile ró nica nie przekracza 6cc, dla dawnego punktu kierunkowego nale y pozostawi
dotychczasow  warto  k ta kierunkowego, a dla nowego punktu przyj  warto  z nowego pomiaru,

b) o ile ró nica zawiera si  w granicach od 6cc do 20cc, jako ostateczn  warto  k ta kierunkowego
dla dawnego punktu nale y przyj  warto redni , a k t kierunkowy na nowo za o ony punkt nale y
skorygowa  o wielko , stanowi c  ró nic , mi dzy ostateczn  ( redni ) warto ci  k ta kierunkowego
na dawny punkt, a jego warto ci  z nowego pomiaru,



c) je eli ró nica przekracza 20cc, przyjmuje si  warto ci k tów kierunkowych z nowego pomiaru dla
obu punktów kierunkowych, po uprzednim szczegó owym sprawdzeniu wszystkich danych przyj tych
do oblicze , pocz wszy od dzienników.

K ty kierunkowe dla punktów osnowy poziomej II klasy, nie b d cych punktami sieci triangulacji pa stwowej,
oblicza si  zgodnie z nast puj cymi zasadami:

2.

1) K t kierunkowy na punkt kierunkowy, b d cy jednocze nie punktem osnowy poziomej I - II klasy lub jego
ekscentrem, nale y oblicza  ze wspó rz dnych, je eli:

a) odleg o  mi dzy punktami wynosi co najmniej 2 km,

b) odleg o  wynosi co najmniej 0,5 km, przy czym mi dzy punktami zosta  zaobserwowany i przyj ty
do wyrównania kierunek.

2) Je eli punkt osnowy II klasy i punkt sieci triangulacji pa stwowej s  wzajemnie punktami kierunkowymi,
na punkcie II klasy nale y przyj  warto  k ta kierunkowego wyst puj c  na punkcie triangulacji
pa stwowej, zmienion  o 180  (200g).

3) K ty kierunkowe na inne punkty kierunkowe nale y oblicza  na podstawie wyników pomiaru wykonanego:

a) metod  nawi zania do kierunków sieci, stosuj c zasady podane w ust. 1 pkt. 2a (przy czym ró nica
mi dzy k tem utworzonym przez celowe nawi zuj ce obliczonym ze wspó rz dnych, a k tem
pomierzonym nie powinna przekracza  30cc), a w szczególnych przypadkach zgodnie ze sposobem
opisanym w § 25 ust. 2 pkt. 5,

b) metod  astronomiczn , jak w ust. 1 pkt. 2b.

K ty kierunkowe na punkty kierunkowe nale y oblicza  i podawa  z dok adno ci :3.

1) 0,1" lub 1cc dla punktów sieci triangulacji pa stwowej,

2) 1" lub 1cc dla punktów osnowy II klasy nie b d cych punktami sieci triangulacji pa stwowej.

Je eli przy zak adaniu punktów kierunkowych zostan  wykorzystane znaki geodezyjne punktów osnowy poziomej
lub innych punktów posiadaj cych wspó rz dne wyznaczone pomiarem, to dla kontroli nale y oblicza  k ty
kierunkowe ze wspó rz dnych.

4.

§ 34

Obliczenie wspó rz dnych i wysoko ci

Przed przyst pieniem do obliczenia wspó rz dnych nale y:

1) kierunki nawi zania zredukowa  ze wzgl du na mimo rody celu,

2) kierunki na punkty, po o one w odleg o ci wi kszej ni  1 km, zredukowa  na p aszczyzn  odwzorowania,

3) pomierzone d ugo ci boków, zawieraj ce ju  wszelkie niezb dne poprawki instrumentalne, komparacyjne
oraz z tytu u pochylenia celowej, zredukowa  do poziomu morza oraz na p aszczyzn  odwzorowania.

1.

Obliczenie wspó rz dnych punktów przeniesienia oraz ekscentrów punktów osnowy poziomej powinno by
wykonane dwukrotnie i niezale nie, przy czym w ka dym obliczeniu powinien by  wykorzystany inny kierunek
nawi zania oraz inne boki. Ró nica mi dzy wspó rz dnymi obliczonymi z dwóch niezale nych wyznacze  nie
powinna by  wi ksze ni  0,03 m.

2.

Jako wspó rz dne ostateczne nale y przyj rednie warto ci wspó rz dnych z dwóch wyznacze , zaokr glone do
0,01 m.

Do obliczenia wspó rz dnych nale y przyjmowa  kierunki i k ty z dok adno ci  1 cc oraz d ugo ci boków z
dok adno ci  0,001 m,

3.

4



Obliczenie wspó rz dnych punktów osnowy wysoko ciowej, grawimetrycznej i magnetycznej nale y wykonywa  w
sposób zapewniaj cy kontrol  wyznaczonych wspó rz dnych. Przyk adowo kontrol  wyznaczenia i obliczenia
wspó rz dnych mog  stanowi :

1) uzyskanie odchy ki ci gu poligonowego, odpowiedniej do dok adno ci punktów nawi zania i do d ugo ci
ci gu,

2) ponowne obliczenie wspó rz dnych z wykorzystaniem innych elementów wyznaczaj cych po o enie
punktu,

3) porównania pomierzonej warto ci elementu kontrolnego z obliczon  warto ci  tego elementu.

Obliczenie wspó rz dnych prowadzi si  z dok adno ci  0,01 m, a wspó rz dne ostateczne podaje si  w
zaokr gleniu do 0,1 m.

4.

Wysoko ci punktów osnowy poziomej i osnowy grawimetrycznej, wyznaczone metod  niwelacji geometrycznej w
nawi zaniu do punktów osnowy wysoko ciowej, oblicza si  i podaje z dok adno ci  0,01 m. Wysoko ci punktów
osnowy poziomej I i II klasy, wyznaczone metod  niwelacji trygonometrycznej

- uzyskane z wyrównania sieci niwelacji trygonometrycznej (wytyczne techniczne G-1.5 § 35) podaje si  z
dok adno ci  0,01 m,

- obliczone w ci gu niwelacji trygonometrycznej podaje si  w zaokr gleniu do 0,1 m.

5.

Wysoko  punktu osnowy poziomej I i II klasy stanowi wysoko  górnej powierzchni znaku podziemnego (p yty).
Je eli punkt zastabilizowany jest przy pomocy dwóch (lub wi cej) znaków podziemnych umieszczonych w linii
pionu, jako wysoko  punktu wyznacza si  i podaje wysoko  najwy ej po o onego znaku podziemnego.
Wysoko  znaku naziemnego (s upa) jest wielko ci  wtórn  i obliczana jest przez dodanie do uprzednio
wyznaczonej wysoko ci centra (znaku podziemnego) aktualnej ró nicy wysoko ci mi dzy znakiem naz iemnym i
podziemnym. Dla punktów osnowy poziomej nale y podawa  wysoko ci znaku naziemnego i podziemnego.

6.

Kontrolne obliczenia wspó rz dnych i wysoko ci, wykonane w terenie, podlegaj  powtórnemu obliczeniu w ramach
kameralnego opracowania wyników prac przegl du i konserwacji.

7.

§ 35

Redukcje odwzorowawcze pa stwowego uk adu wspó rz dnych "1965"

Wzory do obliczania redukcji odwzorowawczych kierunków i d ugo ci oraz zbie no ci po udników (konwergencji)
podane s  w wydawnictwie "Poprawki odwzorowawcze pa stwowego uk adu wspó rz dnych 1965".

1.

Ponadto poprawki odwzorowawacze d ugo ci (w mm na 1 km) oraz warto ci konwergencji otrzyma  mo na drog
interpolacji z tablic, a poprawki do kierunków odczytywa  mo na z nomogramów.

Przy redukowaniu d ugo ci kilku boków na ma ym obszarze (siatka przeniesienia wspó rz dnych, konstrukcja
poziomego nawi zania geodezyjnego), zaleca si  stosowa  uproszczony sposób obliczenia poprawek, polegaj cy
na ustaleniu warto ci poprawki na 1 km d ugo ci w odniesieniu do wspó rz dnych centra punktu, a nast pnie
obliczeniu poprawek dla poszczególnych boków proporcjonalnie do ich d ugo ci.

2.

Je eli nawi zanie k towe siatki przeniesienia wspó rz dnych wykonane zosta o na punkcie przeniesienia metod
astronomiczn  (na ogó cznie z wyznaczeniem punktów kierunkowych), przybli one wspó rz dne punktu
przeniesienia, niezb dne do obliczenia konwergencji na tym punkcie, nale y okre li  metody kolejnych przybli e .
Pierwsze przybli enie wspó rz dnych oblicza si  przy u yciu azymutu astronomiczneg o, skorygowanego o
konwergencj  okre lon  dla punktu macierzystego. Drugie przybli enie wspó rz dnych jest wystarczaj ce do
obliczenia ostatecznej konwergencji punktu przeniesienia wspó rz dnych.

3.

Po obliczeniu ostatecznych wspó rz dnych punktu przeniesienia nale y wykona  kontrolne obliczenie
konwergencji.

Obliczenie poprawek odwzorowawczych, tak jak wszelkie inne obliczenia nie posiadaj ce wewn trznej kontroli
rachunkowej, powinny by  wykonywane dwukrotnie niezale nie (przez dwóch wykonawców).

4.



§ 36

Graficzne okre lenie wspó rz dnych

Punkty osnowy wysoko ciowej I i II klasy, dla których nie zosta y wyznaczone wspó rz dne metod  pomiaru
geodezyjnego, powinny mie  wspó rz dne okre lone graficznie z mapy topograficznej w skali 1:5 000 lub 1:10
000.

1.

Punkty nale y nanie  na map  (lub sprawdzi  po o enie punktów ju  naniesionych) na podstawie opisów
topograficznych.

2.

Wspó rz dne odczytane z mapy podaje si  w zaokr gleniu do 10 m.3.

§ 37

Aktualizacja oraz wykonanie matryc opisów topograficznych

Zmiany i uzupe nienia, wykazane na opisie topograficznym podczas polowych prac przegl du i konserwacji, nale y
wprowadzi  na istniej c  matryc  wtedy, gdy przeprowadzona korekta matrycy nie obni y jej dobrej jako ci.

1.

Je eli na istniej cej matrycy opisu topograficznego brak jest miejsca na wniesienie znaku s upa rozpoznawczego,
nale y poda  s own  informacj  o ustawieniu s upa zgodnie z § 31 ust. 5 pkt. 14.

2.

Po wprowadzeniu zmian, wzgl dnie gdy matryca opisu nie wymaga adnego uzupe nienia, umieszcza si  na niej
informacj  o stanie aktualno ci, podaj c dat  polowego uzupe nienia opisu topograficznego.

3.

Je eli z uwagi na ilo  zmian nie mo na zaktualizowa  matrycy w sposób czytelny i zgodny z zasadami
sporz dzania opisów topograficznych, wzgl dnie gdy wykonany zosta  dla punktu nowy opis, nale y wykre li
matryc  opisu topograficznego wg nast puj cych zasad:

4.

1) Matryc  opisu topograficznego wykre la si  czarnym tuszem na normalizowanym formularzu z
przezroczystego materia u.

2) Matryca opisu, dotycz cego jednego punktu osnowy, nale y wykre la  na jednym formularzu.
W przypadku du ej liczby znaków lub skomplikowanej sytuacji terenowej, dopuszcza si  wykre lenie dwóch
(wyj tkowo wi kszej liczby) matryc. W takim przypadku konieczne jest umieszczenie na ka dej matrycy  co
najmniej jednego elementu zespo u znaków, wspólnego z drug  matryc , oraz powi zanie sytuacji terenowej
na obu matrycach. Matryce wykonane dla jednego punktu osnowy w ilo ci wi kszej ni  jedna, nale y
numerowa  na marginesie formularza w górnym prawym naro niku, podaj c jednocze nie w nawiasie

czn  liczb  matryc, sk adaj c  si  na kompletny opis topograficzny danego punktu, np.: 1/3/, 2/3/, 3/3/.

3) Przy wykre laniu matrycy opisu topograficznego nale y stosowa  zasady, obowi zuj ce przy jego
sporz dzaniu w terenie (§ 31).
Matryca opisu nie powinna by  tylko wiern  kopi  wykonanego w terenie opisu topograficznego.
Wykorzystuj c map  topograficzn  w skali 1:25 000 lub 1:50 000 nale y dokona  w niezb dnym zakresie
korekty rozmieszczenia znaków oraz sytuacji terenowej, uzupe niaj c przy tym tre  opisu istotnymi
szczegó ami z mapy.

4) Przy opisywaniu naniesionych na opis innych punktów osnowy, wzgl dnie przy opisywaniu kierunków na
takie punkty nale y podawa  ich ostateczne numery (pe ne), nadane zgodnie z wytycznymi technicznymi G-
1.7. Do czasu nadania tym, punktom ostatecznych numerów, nale y podawa  o ówkiem numery punktów wg
dotychczasowych katalogów.

5) Wykre lone matryce podlegaj  szczegó owemu sprawdzeniu. Sprawdzi  nale y wszystkie elementy opisu
topograficznego, a zw aszcza:

a) dane umieszczone w cz ci nag ówkowej opisu,



b) poprawno  zastosowania znaków umownych,

c) wszelkie miary liniowe i k towe (linie pomiarowe, odleg o ci od szczegó ów terenowych, odleg o ci
mi dzy poszczególnymi znakami, wymiary znaków).

Na matrycach punktów nie odnalezionych nale y umie ci  informacj  "nie odnaleziono w 19.. r."5.

Z uzupe nionych oraz ponownie wykre lonych matryc opisów topograficznych nale y wykona  wtórniki (kopie) w
ilo ci odpowiadaj cej liczbie zbiorów opisów podlegaj cych aktualizacji.

6.

§ 38

Wykaz zmian do zbiorów bazy danych w centralnych bankach osnów

Wykazy zmian, wynikaj ce z przeprowadzonych przegl dów i konserwacji znaków, s u  do aktualizacji
komputerowych zbiorów bazy danych w centralnych bankach osnów (CBO) zak adanych i prowadzonych zgodnie
z wytycznymi technicznymi G-1.7, a tak e do aktualizacji katalogów kartotekowych tych osnów, dla których
katalogi takie s  prowadzone.

1.

W wykazach zmian uwzgl dnia si : zniszczenie lub nieodnalezienie punktu, za o enie nowych punktów oraz
zmiany danych.

2.

Wykazy zmian dla punktów osnów geodezyjnych sporz dza si  arkuszami mapy topograficznej w skali 1:50 000, z
podzia em na arkusze mapy w skali 1:10 000, oddzielnie dla ka dego rodzaju osnowy.
Wykazy zmian dotycz ce punktów osnowy poziomej sporz dza si  na drukach formularzy "wykazy
wspó rz dnych" (za cznik nr 7), a wykazy zmian dotycz ce punktów osnowy wysoko ciowej - na drukach "wykazy
wysoko ci" (za cznik nr 8).
W wykazach zmian dokumentuje si  zmiany w zakresie wszystkich danych, obj tych zbiorami banków CBOP i
CBOW.

3.

Wykazy zmian dla punktów osnowy grawimetrycznej i osnowy magnetycznej sporz dza si  dla ca ego obiektu w
postaci tabelarycznej, oddzielnie dla ka dego rodzaju osnowy.
Podaje si  zmiany dotycz ce:

- wspó rz dnych,

- typu znaku i rodzaju stabilizacji,

- wysoko ci nad poziomem morza,

- punktów kierunkowych (w przypadku punktów osnowy magnetycznej),

4.

§ 39

Aktualizacja zasobu u ytkowego osnów geodezyjnych

Aktualizowanymi dokumentami zasobu u ytkowego s :1.

1) wykazy wspó rz dnych punktów osnowy poziomej (wydruki komputerowe OBOP),

2) wykazy wysoko ci punktów osnowy wysoko ciowej (wydruki komputerowe CBOW),

3) mapy i szkice przegl dowe rozmieszczenia punktów osnowy poziomej,

4) mapy przegl dowe rozmieszczenia punktów osnowy wysoko ciowej,

5) zbiory opisów topograficznych punktów.

Aktualizacj  wykazów wspó rz dnych i wykazów wysoko ci wykonuje si  wg nast puj cych zasad:2.



1) Dotychczasowe wykazy wspó rz dnych i wykazy wysoko ci nie s  aktualizowane lecz zast powane
aktualnymi wydrukami komputerowymi, wykonanymi dla centralnego i wojewódzkich o rodków dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

2) Je eli przez arkusz mapy topograficznej w skali 1:50 000 przebiega granica województw, pe ne wydruki
wykazu wspó rz dnych i wykazu wysoko ci z tego arkusza sporz dza si  dla ka dego zainteresowanego
wojewódzkiego o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3) W przypadku, gdy na danym obszarze nie zosta  jeszcze za o ony odpowiedni centralny bank, aktualizacji
podlega dotychczas u ywany katalog.

4) Stan aktualno ci wykazów wspó rz dnych i wykazów wysoko ci okre la si  rokiem zako czenia prac
polowych konserwacji na danym arkuszu mapy topograficznej w skali 1:50 000. Informacj  t  nale y
podawa  na stronie tytu owej wykazu.

5) Na stronach tytu owych wykazów wspó rz dnych i wykazów wysoko ci podaje si  rodzaj wspó rz dnych i
wysoko ci wyst puj cych w danym wykazie, a mianowicie:

a) uk ad wspó rz dnych "1965" - gdy podane s  wspó rz dne obliczone w uk adzie pa stwowym
utworzonym w 1965 roku, opieraj cym si  na wynikach wyrównania mi dzynarodowej sieci
astronomiczno-geodezyjnej, przeprowadzonego w latach 1956 - 1957,

b) uk ad wspó rz dnych "1965 - 86" - gdy podane s  wspó rz dne obliczone w uk adzie pa stwowym,
uwzgl dniaj cym wyniki wyrównania krajowej osnowy podstawowej, przeprowadzonego w latach
1981-1986,

c) uk ad wysoko ci "Kronsztadt" - gdy podane s  wysoko ci obliczone na podstawie wyrównania
mi dzynarodowej sieci niwelacji I klasy z 1960 roku,

d) uk ad wysoko ci "Kronsztadt - 86" - gdy podane s  wysoko ci obliczone na podstawie wyrównania
krajowej osnowy wysoko ciowej I klasy, przeprowadzonego w 1986 roku.

Aktualizacj  map przegl dowych poszczególnych osnów oraz szkicu przegl dowego osnowy poziomej wykonuje
si  wg nast puj cych zasad:

1) Mapy przegl dowe rozmieszczenia punktów aktualizuje si  przez naniesienie punktów nowych oraz
oznaczenie punktów zniszczonych. Gdy punkt osnowy geodezyjnej sk ada si  z zespo u znaków
posiadaj cych wspó rz dne lub wysoko ci (punkt przeniesienia, ekscentry, dodatkowe repery), za
zniszczenie punktu uwa a si  zniszczenie wszystkich tych znaków.

2) Szkice przegl dowe aktualizuje si  w przypadku wyst pienia nielicznych zmian (np. zniszczeniu
pojedynczych punktów). Je eli zmian jest wi cej, a zw aszcza gdy do CBOP w czono nowe sieci II klasy,
dotychczasowe szkice zast puje si  nowymi.

3.

Aktualizacja zbiorów opisów topograficznych polega na:

1) w czeniu do zbiorów matryc (lub wtórników) uzupe nionych wynikami przegl du i konserwacji,

2) wymianie matryc (wtórników) nieaktualnych na nowe,

3) w czeniu matryc, punktów nowo za o onych.

Stan aktualno ci opisu topograficznego okre la rok jego wykonania lub sprawdzenia (uzupe nienia) w czasie
przegl du i konserwacji.

4.



ROZDZTA  VI. SK AD, PODZIA  I PRZEZNACZENIE OPERATU

§ 40

Podzia  operatu

   Materia y powsta e w wyniku wykonania przegl dów i konserwacji dziel  si  na nast puj ce cz ci:

"Akta post powania" zawieraj ce dokumenty o charakterze formalno-prawnym, zwi zane z wykonywaniem robót.1.

"Dokumentacja techniczna" dziel ca si  na trzy grupy funkcjonalne:

1) zasób przej ciowy,

2) zasób bazowy,

3) zasób u ytkowy.

2.

§ 41

Akta post powania

Do akt post powania nale :

1) zamówienie (zlecenie) robót,

2) zg oszenie wykonania robót,

3) umowy i kosztorysy,

4) dzienniki robót,

5) protokó y kontroli, protokó y odbioru robót,

6) korespondencja,

7) inne dokumenty o charakterze formalno-prawnym,

8) dowody przekazania dokumentacji technicznej do w a ciwych o rodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

1.

Akta post powania pozostawia si  w zbiorach archiwalnych jednostki wykonawstwa geodezyjnego.2.

§ 42

Zasób przej ciowy

Do zasobu przej ciowego nale :

1) operat wst pnej dokumentacji technicznej, z wy czeniem zestawie  punktów obj tych przegl dem i
konserwacj ,

2) dzienniki pomiarowe,

3) robocze obliczenia wspó rz dnych i wysoko ci,

1.



4) dokumentacja instrumentalnego poszukiwania punktów, dokumentacja prac budowlanych,

6) szkice robocze,

7) inne materia y przydatne jedynie w czasie wykonywania prac polowych lub opracowania ich wyników,

8) sprawozdanie z wykonanych prac przegl du.

Operat zasobu przej ciowego nale y przekaza  do centralnego o rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

2.

§ 43

Zasób bazowy

Do zasobu bazowego nale :

1) sprawozdanie techniczne obejmuj ce m.in.

a) dane formalne,

b) opis wykonanych prac przegl du i konserwacji wraz z zestawieniami ilo ciowymi,

c) omówienie i uzasadnienie odst pstw od obowi zuj cych przepisów,

d) inne informacje zwi zane z wykonan  robot ,

e) podzia  i przeznaczenie operatu,

2) zestawienia punktów obj tych przegl dem i konserwacj , uzupe nione po wykonaniu tych prac,

3) protokó y przekazania znaków pod ochron ,

4) zestawienia kierunków (k tów) zaobserwowanych i zredukowanych do centra,

5) zestawienia pomierzonych d ugo ci boków, zredukowanych do centra i na poziom morza,

6) zestawienia wyników pomiaru siatek przeniesienia wspó rz dnych, nawi za  geodezyjnych punktów
bliskich oraz ró nic wysoko ci,

7) wyniki pomiaru elementów mimo rodu,

8) polowe opisy topograficzne (nowe),

9) obliczenie ostatecznych wspó rz dnych i wysoko ci, k tów kierunkowych na punkty kierunkowe,

10) redukcje pomiarów astronomicznych,

11) wykazy zmian,

12) protokó  ko cowej kontroli technicznej.

1.

Operat zasobu bazowego nale y przekaza  do:

1) centralnego o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - ca o ,

2) w a ciwego terenowego organu administracji pa stwowej stopnia podstawowego - protokó y przekazania
znaków pod ochron  (drugie egzemplarze).

2.

§ 44



Zasób u ytkowy

Zasób u ytkowy przeznaczony dla centralnego o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje:

1) wydruki komputerowe wykazu wspó rz dnych punktów poziomej osnowy geodezyjnej I i II klasy (CBOP),
lub zaktualizowane wykazy danych geodezyjnych dotychczasowego katalogu,

2) wydruki komputerowe wykazu wysoko ci punktów wysoko ciowej osnowy geodezyjnej I i II klasy (CBOW),
lub zaktualizowane dotychczasowe katalogi punktów niwelacyjnych,

3) zbiory matryc opisów topograficznych,

4) zbiory wtórników (kopii na materiale przezroczystym) opisów topograficznych,

5) mapy przegl dowe rozmieszczenia punktów,

6) szkice przegl dowe punktów osnowy poziomej,

7) sprawozdanie techniczne (kopia).

1.

Zasób u ytkowy przeznaczony dla wojewódzkiego o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje:

1) wydruki komputerowe wykazu wspó rz dnych (CBOP) oraz wykazu wysoko ci (CBOW) punktów osnów
geodezyjnych I i II klasy lub kopie wykazów zmian do dotychczasowych katalogów,

2) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej (wtórniki) i wysoko ciowej (kopie), wykonane z matryc
nowo wykre lonych lub zaktualizowanych, je eli aktualizacja dotyczy a zmian o istotnym znaczeniu dla
wykonawstwa geodezyjnego,

3) sprawozdanie techniczne (kopia).

2.

Zasób u ytkowy przeznaczony dla terenowego organu administracji pa stwowej stopnia podstawowego obejmuje:

1) kopie opisów topograficznych punktów obj tych przegl dem i konserwacj , wykonane z matryc - jak w
ust, 2, pkt 2,

2) wykazy punktów ca kowicie zniszczonych oraz punktów, których znaki naziemne zosta y zniszczone,
uszkodzone lub przemieszczone, celem ewentualnego wszcz cia przez organ, w trybie przepisów o
wykroczeniach, post powania przeciwko sprawcom zniszczenia, uszkodzenia l ub przemieszczenia znaków
materia y te powinny by  przekazywane w a ciwemu organowi sukcesywnie, w miar  post pu prac.

3.

Zasób u ytkowy przeznaczony dla w a ciwego Oddzia u Biura Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej, skompletowany
wg poszczególnych nadle nictw lub parków narodowych obejmuje:

4.

1) kopie opisów topograficznych punktów po o onych w lasach (parkach narodowych),

2) wykaz punktów, na których s u ba le na powinna wykonywa  konserwacj  wizur na punkty kierunkowe.

Wykazy zmian dotycz ce punktów osnowy grawimetrycznej i punktów osnowy magnetycznej, przeznaczone dla
jednostek organizacyjnych prowadz cych centralne banki tych osnów, nale y przekaza  do centralnego o rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

5.



Za cznik 1

§ 6, § 19, § 32

§ 6



§ 19, § 32





Za cznik 2

§ 8



Za cznik 3

§ 13, § 17



Za cznik 4

§ 13, § 17



Za cznik 5

§ 13, § 17



Za cznik 6

§ 13, § 17



Za cznik 7

§ 38



Za cznik 8

§ 38



Za cznik 9

§ 33





Za cznik 10

§ 31

ZNAKI UMOWNE

na opisach topograficznych punktów

Punkt osnowy poziomej I i II klasy

Punkt osnowy poziomej III klasy

Punkt osnowy pomiarowej stabilizowany trwale

Punkty osnowy poziomej – cienne

Punkt kierunkowy*

Pobocznik – p yta, kostka

Pobocznik – rurka drenarska

Bolec, rurka (metalowa)

Punkt osnowy wysoko ciowej I i II klasy

Punkt osnowy wysoko ciowej III i IV klasy



Punkty osnowy wysoko ciowej – cienne

Punkt osnowy poziomej i jednocze nie wysoko ciowej – cienny

Znak graniczny stabilizowany trwale

S up oddzia u le nego

Granica pa stwa

Granica województwa

Granica gminy, miasta, dzielnicy miejskiej

Granica dzia ki

Granica u ytku

Ogrodzenie nietrwa e

Ogrodzenie trwa e, brama

ywop ot

Budynek ognioodporny

Budynek ognionieodporny



Budynek w ruinie

Oznaczenie budynku gospodarczego

Oznaczenie liczby kondygnacji budynku

Numer porz dkowy budynku

lub oznaczenie – gr. orne

lub oznaczenie – ka trwa

lub oznaczenie – Ps pastwisko

lub oznaczenie – S sad

lub oznaczenie – Ls-l las li ciasty
lub oznaczenie – Ls-i las iglasty
lub oznaczenie – Ls-m las mieszany

lub oznaczenie – Lz zakrzewienie

lub oznaczenie – Nb tereny podmok e

lub oznaczenie – Np. piaski

Kopalnia kamienia (kamienio om)

Kopalnia odkrywkowa rudy

Kopalnia odkrywkowa gliny



Kopalnia odkrywkowa wiru

Kopalnia odkrywkowa torfu

Pojedyncze drzewa: li ciaste, iglaste

Budynek kultu religijnego chrze cija skiego (rzut w skali)

Budynek kultu religijnego niechrze cija skiego (rzut w skali)

Kaplica kultu religijnego ognioodporna

Kaplica kultu religijnego ognionieodporna

Krzy  przydro ny

Figura przydro na

Pomnik

Wie a ci nie

Komin fabryczny

S up pojedynczy przewodów napowietrznych



S up bramowy przewodów napowietrznych

S up przewodów napowietrznych-kratowy

Latarnia na s upie

Linia telekomunikacyjna

Linia elektroenergetyczna niskiego napi cia

Linia elektroenergetyczna wysokiego napi cia

Tor kolejowy normalny lub tor tramwajowy

Tor kolejowy w ski

Kolejka linowa, wyci g linowy

Droga o trwa ej nawierzchni

Droga gruntowa g ówna z rowami lub bez

Droga gruntowa dojazdowa (polna, le na)

Nasyp i wykop

Znak kilometrowy lub hektometrowy



Znak drogowy

Most trwa y

Most drewniany

Przepust

Zbiornik wodny – naturalny i sztuczny

Zbiornik wodny zaro ni ty (szuwary, trzciny)

Rzeka

Rów

Wa  ochronny – grobla

Zwa  kamieni, g azów

Pojedynczy g az

Cmentarz chrze cija ski

Cmentarz niechrze cija ski

Wiatrak: ognioodporny, nieognioodporny



Siedlisko lub zwarta zabudowa

O  drogi

Linia pomiarowa

Urz dzenia in ynieryjno-techniczne

Kontur armatury z oznaczeniem sieci

A) w wodoci gowej

B) k kanalizacyjnej

C) c cieplnej

D) g gazowej

E) t telekomunikacyjnej

F) e elektroenergetycznej

Znak rozpoznawczy, s up betonowy

W przypadku konieczno ci u ycia znaku dodatkowego – przyj ty znak nale y odpowiednio obja ni .

* Gdy punktem kierunkowym jest punkt osnowy poziomej oznacza si  go znakiem przyj tym dla punktu osnowy poziomej.


