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HO Z D Z I A Ł  I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 . Wytyczne niniejsze mają na celu ustalenie jednolitego sys
temu opracowania dokumentacji stanu istniejącego obiektów 
architektury i otoczenia, określone jako inwentaryzacja 
urbanistyczno-architektoniczna.

2, Zadaniem inwentaryzacji jest zobrazowanie istniejącego 
układu przestrzennego, struktury funkcjonalnej i tech
nicznej oraz wystroju opracowywanych obiektów.

5. Inwentaryzacja ma zawierać komplet materiałów i informacji 
przedstawiający stan aktualny obiektu jako dokument histo
ryczny oraz jako materiał wyjściowy, umożliwiający podjęcie 
dalszych opracowań badawczych, projektowych i technicznych 
dla zabezpieczenia obiektów, rewaloryzacji lub adaptacji.

4» Zbiór informacji, określony jako inwentaryzacja urbanisty
czno-architektoniczna, przedstawia się w formie graficznej, 
opisowej i fotograficznej,

§ 2
1. Wytyczne dotyczą opracowań inwentaryzacji urbanistycznej 

i inwentaryzacji architektonicznej„
2. Inwentaryzacja urbanistyczna obejmuje;

1/ zespoły urbanistyczno-architektoniczne miasta i wsi,
2/ zespoły krajobrazowe i tereny zieleni,
3/ alasianty zagospodarowania terenu.

3. Inwentaryzacja architektoniczna obejmuje;
1/ obiekty architektury murowanej,
2/ obiekty architektury drewnianej,
3/ wnętrza,
4/ detale wystroju architektonicznego,
5/ obiekty małej architektury.

11



R O Z D Z I A Ł  II
RYSUNKI I DOKUMENTY INWENTARYZACYJNE 

§ 3
1. W skład kompleksowego opracowania inwentaryzacyjnego wcho

dzą rysunki i dokumenty, w zakresie podanym w rozdziałach 
III i IV niniejszych wytycznych, dla poszczególnych obiek
tów,

2. W przypadku, wykonywania niekompleksowej inwentaryzacji mo
żna zmienić, stosownie do zamówienia, zakres dokumentacji 
oraz treść rysunków. Należy wtedy na rysunkach podać dane 
pomiarowe, która pozwolą na uzupełnienie treści lub wyko
nanie dodatkowych rysunków bez potrzeby ponownego zakła
dania osnowy. Przykłady opracowań niekompleksowychs rysun
ki rzutu podstawowego oraz przekroju pionowego są przed
stawione w zał.58 i 5 9.

3. Podstawowe rysunki i dokumenty inwentaryzacyjne są omówio
ne poniżej.
1/ Szkic orientacyjny jest to wycinek mapy sytuacyjnej w 

skali zawartej w granicach od "U500 do 1 :5 000 /w za
leżności od warunków lokalnych/, przedstawiający loka
lizację inwentaryzowanego obiektu z pokazaniem kierun
ku północy.

2/ Rzut podstawowy jest to przekrój poziomy budynku lub 
budynków w poziomie parteru, na wysokości około 1 ,20m 
od podłogi z oznaczeniem linii zewnętrznej zabudowy 
/linii przenikania się zewnętrznego lica ściany budynku 
z terenem/, wszystkich otworów występujących również 
na innych wysokościach niż 1,2 0 m w tej kondygnacji, 
stopni zewnętrznych i wewnętrznych, z rzutami krawędzi 
sklepień, belek stropowych, wystroju sufitów itp. oraz 
charakterystycznych elementów konstrukcyjno-budowlanych. 
W pomieszczeniach sklepionych podaje się kłady geometry
czne sklepień.

3/ Rzut poziomy jest to przekrój budynku lub budynków w
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poziomie każdej kondygnacji na wysokości około 1,20 m 
od podłogi, z oznaczeniem wszystkich szczegółów, jak 
w rzucie podstawowym.

4/ Rzut więźby dachowej jest to rzut na płaszczyznę po
ziomą układu konstrukcyjnego dachu lub dachów zespołu
budynków, z zaznaczeniem obrysu i krawędzi przecięcia 
połaci dachowych.

5/ Widok połaci dachowych jast to rzut na płaszczyznę po
ziomą obrysu dachu oraz krawędzi załamań połaci dachu 
lub dachów.

6/ Przekrój jest to przekrój pionowy budynku lub budynków, 
poprzeczny lub podłużny, prowadzony w charakterystycz
nych miejscach, najczęściej przez ciągi komunikacji 
pionowej, z widokami poza płaszczyznę przekroju. Ha 
rysunku przekroju przedstawia się krawędzie «przecię
cia ścian, stropów i sklepień z płaszczyzną przekroju 
oraz widoki w wybranym kierunku. W razie potrzeby, spo
rządza się przekroje z widokami w obu kierunkach. 
Miejsca przebiegu przekrojów i kierunki widoków zazna
cza się na rysunkach rzutów poziomych poszczególnych 
kondygnacji.

7/ Elewacja jest to rzut ortogonalny widoku budynku wraz 
z wystrojem architektonicznym na płaszczyznę pionową.

8/ Opis techniczny /patrz § 33/ ■

§ 4
1. Przy opracowaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej należy

stosować symbole i oznaczania graficzne według następu
jących Polskich Norm:
1/ PN-B/01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne 

na rysunkach architektoniczno-budowlanych,
2/ PN-B/01027 Projekty zagospodarowanie i ukształtowania 

terenów zieleni. Oznaczenia graficzne na rysunkach,
3/ PJSF-B/01030 Projekty budowlana. Oznaczenia graficzne 

materiałów budowlanych.
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His objętym normami przykładem przedstawienia graficznego 
elewacji jest zał.1,

2, Grubości linii rysunków powinny gwarantować czytelność 
rysunku i możliwość wyraźcogo^icb kopiowania stosowanymi 
technikami reprodukcyjnymi. Zaleca się, aby grubość linii 
przekrojowych nie była mniejsza od 0,5 mm, a linii widoko
wych - od 0,25 mm.

3. Ostateczną formę graficzną opracowań inwentaryzacyjnych, 
należy konsultować ze specjalistą architektem.

4 , Wymagania dotyczące treści i szczegółowości rysunków rzu
tów, przekrojów i elewacji, s zależności od skali opraco
wania przedstawiono w zał.2,

5. Wymagania w zakresie wymiarowania rzutów i przekrojów 
przedstawiono w zał.3.
1/ Wymiarowanie i opisy informacyjne na rysunkach powinny 

być wykonane czytelnie i wyraźnie, Do opisów zaleca się 
stosowanie szablonów i maszyn do opisywania rysunków.

2/ Zaleca się stosowanie poniższych grubości linii!
a/ linie wymiarowa - 0 ,2 5 mm,
b/ opisy wymiarów - 0,35 mm,
©/ opisy rysunków - 0,50 mm.

6/ Przykłady rysowania poszczególnych dokumentów inwentaryza
cyjnych w różnych skaląch są przedstawione w załącznikach;
1/ załączniki 5 - 40 są wzorami opracowania poszczegól

nych rysunków inwentaryzacyjnych,
2/ załączniki 41 - 59 są nrzykładami opracowań inwentary

zacyjnych.
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R O Z D Z I A Ł  III 

IKWEMTAPiIZACJA OBBAli I STICZNA 
§ 5

Inwentar22ap3a_z0g£ołów_urbaiiist2czno-archi1;okt2niczn22^
1. Zespoły urbanistyczno-architektoniczna obejmują następu

jąca elementy! zespoły zwartej zabudowy miejskiej i wiej
skiej , zespoły obiektów tworzących wyodrębnioną jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną /np.pałac z oficynami i budyn
kami gospodarczymi, kościół z klasztorem,i budynki pomoc
nicze, zespoły architektary militarnej, zespoły obiektów 
przemysłowych, zabudowa działek itp./.

2 . W wynika pomiarów opracowuj 9 SX0 mapę inwentaryzacyjną
w skalach zależnych od wymaganego stopnia szczegółowości 
1:500, 1:200, 1:100.

3 . Zakres wymaganej dokumentacji;
1/ szkic orientacyjny;
2/ rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji /zał,5.6i7/>
3/ rysunki rzutów /widoków/ połaci dachowych /zał.8/,
4-/ rysunki przekrojów pionowych z widokami poza płasz

czyzną przekroju /zał.9/,
5/ rysunki elewacji względnie zastawczych ciągów elewacji 

zewnętrznych i wewnętrznych /zał.1Q i 11/,
6/ dokumentacja fotograficzna /rozdz.II/.

§ 6
iS*®5i§EZ2§®iS_iiSj°55§SH_i_S5£SSŚI_2iS±SSi
1 . Tereny kraj obrazu i zieleni obejmują następujące elemen

ty: obszary krajobrazu naturalnego otwartego, tereny zie
leni urządzonej /parki, ogrody, cmentarze itp./, zieleń 
śródmiejską na obszarach zurbanizowanych, zespoły zieleni 
lub pojedyncze okazy towarzyszące zabudowie.
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Z . Zakres wymaganej dokumentacji:
1/ szkic orientacyjny,
2/ mapa terenu objętego pomiarem w skalach od 1s20Q clo 

1:5000, na którą nanosi się dane uzyskane z pomiaru
inwentaryzacyjnego /zał.12/,

3/ dokumentacja fotograficzna, która może zawierać oprócz 
fotografii pojedynczych okazów, widoki panoramiczne 
/zał.41/ lub przekroje wykonana metodami fotogrametry
cznymi ,

4/ tabelaryczne zestawienie danych o poszczególnych oka
zach /zał»15/s

5/ sprawozdanie techniczne /patrz § 32/=
3s Pomiarem inwentaryzacyjnym obejmuje s i ę ; drzewa, krzewy 

i ich skupiska, żywopłoty, kwietniki bylin i kwiatów ro
cznych,

4 * Uzyskane dane nanosi się na mapę aytuaeyjno-wysokośoiową 
danego terenu, S zależności od wielkości obiektu, i wyma
ganej szczegółowości,! opracowanie wykonuje się w skalach 
od 1s200 do li5000. Należy w tym celu wykorzystać mapę 
zasadniczą lub wykonać nową według instrukcji technicznej 
K-1 Mapa zasadnicza, GUGiK.

5» Przy opracowaniu inwentaryzacji zieleni niezbędna jest 
współpraca'specjalistów z zakra su botaniki lab dendrolo
gii celem określenia gatunków roślin", jako integralnej
części opracowania.

6, Prace terenowe, poza materiałem pomiarowym dotyczącym
usytuowania poszczególnych okazów lub ich zespołów5 muszą 
obejmować zebranie następujących informacji!
1/ numer kolejny okazu - cyfrą arabską,
2/ gatunek - nazwą polską i łacińską,
3/ wysokość drzewa podaną w metrach,
4/ piarśnicę - średnicę pnia mierzoną na wysokości około

1,3 0 m, podaną w centymetrach,.
5/ średnicę korony drzewa podaną w metrach,
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6/ uwagi dotyczące wegetacji, stanu zdrowotności drzew, 
wskazania okazów wymagających, szczególnej ochrony lub 
pielęgnacji itp.

?, Pomiarem obejmuje się wszystkie drzewa o pierśnicy więjt- 
szej od 10 cm. Jeśli -drzewo posiada rozdzielony pień po
niżej piarśnicy /niżej niż 1,50 m/, oznacza się go jako
jeden o k m , podając w uwagach rozdzielność - liczbę pni,

8» Większe skupiska drzew ocenia się szacunkowo na podsta
wie wycinkowego pomiaru fragmentu terenu. Należy podać 
występujące gatunki oraz wymiary kilku skrajnych, okazów 
drzew,

9= Żywopłoty i skupiska krzewów określa się wymiarami poda
nymi w meteach.

10. Wewnątrz obrysów kwietników należy podać ieh powierz
chnię w metz>acił kwadratowych.

11. Uzyskane Informacja przedstawia się w formie graficznej 
przy pomocy obowiązujących normatywnych oznaczeń,

1 2. Przy dużym obszarze i znftczne j ilości drzew zaleca się 
podział terenu na odrębne sektory celem uniknięcia 
kilkucyfrowych oznaczeń. W tym przypadku na kartach 
zbiorczych do operatu rysunkowego należy podać oprócz 
numeru kolejnego okazu, takie numer sektora /cyfrą 
rzymską/ zgodny z oznaczeniem na mapie sytuacyjno- 
~wy s.okoś ciowe j.

1 3. Oprócz tabelarycznego zastawienia danych o poszczegól
nych okazach /zai..1J/f na życzenia zamawiającego można 
opracować zestawienie zbiorcze według określonych ga
tunków,

14. Dokładność szacunkowych danych dotyczących wysokości 
drzew i średnicy korony, powinna wynosić 2 m. W przypad
ku posiadania lub wykonania zdjęć lotniczych, metodami 
fotogrametrycznymi można uzyskać dana o wysokości drzew 
i średnicy koron.
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i5?2Si§EZ5S2ji2_2i2S®SSŚ2_iS62sP0§ar2*S5ia_'fcer2nu
1. Opracowania obejmuje inwentaryzację tzw, małej architek

tury znajdującej się na obszarze objętym pomiarem jak; 
pomniki, fontanny, schody terenowe, inury operowe,studnie, 
ławki, mostki itp,

2» W zależności od potrzeb, inwentaryzacja elementów zago
spodarowania terenu, może stanowić odrębna opracowanie 
lub wchodzi w skład inwentaryzacji urbanistyczno-archi
tektonicznej .

J. Zakres wymaganej dokumentacji w przypadku odrębnego 
opracowania!
1/ szkic orientacyjny,
2/ rysunki rzutów obiektów w skali 1:10 lub 1 i 2p, w zależ

ności od wymaganego stopnia szczegółowości opracowania
i wielkości obiektów /zał-14/,

3/ rysunki przekrojów pionowych, w ilości potrzebnej do 
pełnego odwzorowania obiektów w skali 1s10 lub 1:20 
/zał.15/,

4/ rysunki widoków /elewacji'/ obiektu-w skali 1:10 lub 
1120 /zał.16/,

5/ rysunki detali w skalach od 1 s 1 do 1:2.0,
6/ dokumentacja fotograficzna.
7/ krótki opis techniczny z przedstawieniem stanu zacho

wania /zał,1?/.

§ 8

Zakres typowej dokumentacji dla inwentaryzacji urbanistycznej 
przedstawiono w tabeli /zał.4/,

§ 7
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R O Z D Z I A Ł  IV
INWSHTABIZAOJi ARCHITEKTONICZNA 

§ 3

Inwentar2zac^a_obielrtów_ąrcMtottur2_aurowaną2
1, Bysunki dla inwentaryzacji budynków murowanych /ceglanych, 

kamiennych, betonowych Itp./ należy zasadniczo wykonywać
v skali 1 ;5 0.

2. Zakres wymaganej dokumentacji;
1/ szkic orientacyjny,
2/ rysunki rzutów wszystkich kondygnacji, w razie potrzeby 

z rzutami widoków sufitów /zał. 18 i 19/;
3/ rysunki przekrojów pionowych w ilości potrzebnej dla 

zobrazowania układu, przestrzennego obiektu oraz przed
stawiające układ komunikacji pionowej /klatki schodowe/ 
/zał.20 i 42/s

4/ rysunki elewacji /zał,21, 43 i 44/,
5/ dokumentacja fotograficzna,
6/ opis techniczny /zał.22/.

§ 10

iS12S5§EZzSS5®_2]?i2ii2’i_5E5&i£®fe£!iE2-Śi2®Si§9Si
1. Rysunki dla inwentaryzacji budynków drewnianych należy 

wykonywać w skali 1:20, w uzasadnionym przypadku w skali 
1:50.

2» Zakres wymaganej dokumentacji:
1/ szkic orientacyjna.
2/ rysunki rzutów wszystkich kondygnacji, w razie potrzeby 

z rzutami widoków sufitów /zał.23 i 24/,
3/ rysunki przekrój"ów pionowych w ilości potrzebnej dla 

zobrazowania układu przestrzennego, komunikacji i 
konstrukcji obiektu /zał.25/,

4/ rysunki elewacji /zał.26/,
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5/ rysunki detali architektonicznych i węzłów konstrukcyj
nych w skalach 1 :1 , 1 :2, 1 :5 , 1 :1 0 i 1:20 według wska
zówek § 12 /zał.52/,

6/ rysunki stałego wyposażenia wnętrz w skalach 1 s 5 i 1:10,
7/ dokumentacja fotograficzna,
8/ opis techniczny.

5. Ze względu na charakter budulca, formy i konstrukcji obie
któw architektury drewnianej, jak również za względu na 
stopień szczegółowości opracowania /skala 1 :20/, w inwen
taryzacji należy uwzględnić:
1/ w rzutach i przekrojach ścian i stropów wszystkie dos

tępne do pomiaru elementy konstrukcyjna jak: słupy, 
belki wieńcowe, podwaliny, legary, belki stropowe, 
deskowania ze schematycznym oznaczeniem ich połączeń,

2/ w rzutach, przekrojach i elewacjach wszystkie deforma
cje obiektów,

3/ na przekrojach wszystkie elementy widoczne poza płasz
czyzną przekroju jak: elementy konstrukcyjne ścian, 
belkowania, drzwi, okna, opaski, schody, cokoły, piece 
oraz inne elementy wystroju,

4/ na rysunku elewacji należy przedstawić wszystkie ele
menty konstrukcyjne jak: belki wieńcowe, słupy, oczepy, 
zastrzały z pokazaniem ich widocznych połączeń oraz 
wszystkie elementy wystroju jak: opaski, stolarka 
drzwiowa i okienna z okuciami, gzymsy, zaciosy ozdobne 
deskowania' itp, W podmurówce należy wyrysować układ 
kamieni, cegieł względnie pokazać.jej inną zewnętrzną 
fakturę.

§ 11

Inwentaryzacja_wngtrz
1 , Rysunki dla inwentaryzacji wnętrz obiektów architektury 

należy wykonać w skali 1 :20.
2. Zakres wymaganej dokumentacji:

1/ szkic usytuowania pomieszczeń objętych inwentaryzacją,
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2/ rysunki rzutów poziomych z układem elementów posadzki 
lub podłogi /zał.27/»

3/ rysunki rzutów poziomych z rzutami widoków sufitów, 
stropów lub sklepień z ich wystrojem architektonicznym 
lub rzeźbiarskim /np.sztukaterie/ /zał.28,46,47/,

4/ rysunki przekrojów wnętrz z widokami,
5/ rysunki rozwinięcia wszystkich ścian z wystrojem 

architektonicznym lub rzeźbiarskim-/zał.45/,
6/ dokumentacja fotograficzna,
7/ opis techniczny.

§ 1?

1. Rysunki dla inwentaryzacji detali wystroju architektoni
cznego należy wykonywać w jednej ze skal: 1:20, 1:10, 1:5»
1:2 i 1:1.

2. Zakres wymaganej dokumentacji:
, 1/ rysunki rzutów poziomych budynku z oznaczoną lokali

zacją inw ent ary z ow any eh elementów /w przypadku, gdy 
inwentaryzuje się detale będące częścią większej ca
łości np. portale w budynku, elementy balustrad, ka
pitele kolumn itp./ /zał.29/,

2/ rysunki przedstawiając widoki, rzuty i przekroje 
inwentaryzowanego detalu w sżali 1:20, 1:10, 1:5»
1:2 i 1:1 /zał.30-40 i 48-57/,

3/ dokumentacja fotograficzna,
4/ opis techniczny.

§ 13
l2wenta^zacja_obiektówjaałe^_architektur2
Zakres i szczegółowość opracowania identyczna z § 7
Inwentaryzacja elementów zagospodarowania terenu.

§ 14
Zakres typowej dokumentacji dla inwentaryzacji architektoni
cznej zestawiono w tabeli /zał.4/.
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R O Z D Z I A Ł  V

GEODEZYJNE OSNOWY INWENTARYZACYJNE
§ 15

025°®a_E2Si°ma
1, Pozioma osnowa dla inwentaryzacji zespołów urbanistycznych, 

zespołów zieleni i obiektów architektury jest osnową spe
cjalną o konstrukcji i wymiarach geometrycznych odróżnia
jących ją zasadniczo od typowej geodezyjnej osnowy pomia
rowej. Tworzy ją zbiór punktów zastabilizowanych lub zs~ 
markowanych w terania i we wnętrzu budowli na poszczegól
nych kondygnacjach, których wzajemne położenie określone 
zostało na podstawie związków matematycznych, w wyniku 
wykonanych pomiarów geodezyjnych.

2, Osnowa ta może być najwyżej dwuklasowa, przy czym osnowa 
1 klasy powinna być jednorzędowa, zaś 2 klasy może być 
trzyrzędowa. 0 'zaliczeniu osnowy do danej klasy decydują 
błędy pomiaru kątów i długości boków,
1/ Osnowę 1 klasy stanowi zazwyczaj zamknięty ciąg poli

gonowy lub układ ciągów. Ciągi te należy zakładać tak, 
aby z ich boków można było pomierzyć elementy obiektów 
metodą domiarów prostokątnych przy rzędnych nie więk
szych od 20 m lub metodą biegunową przy długości calo
wej nie większej od 60 m.

2/ Osnowę I rzędu 2 klasy stanowić będą ciągi poligonowe 
dwustronnie nawiązane do punktów osnowy 1 klasy lub 
punktów posiłkowych wyznaczonych na jej bokach oraz 
oparte o te punkty linie pomiarowe i punkty wciete.

3/ Osnowę II rzędu 2 klasy stanowić mogą ciągi poligono
we nawiązane dwustronnie do punkt6» osnowy pomiarowej 
wyższej klasy lub rzędu oraz oparte o te punkty linie 
pomiarowe.

4/ Osnowę III rzędu 2 klasy stanowić mogą ciągi poligono
we nawiązane dwustronnie do punktów osnowy I i II rzę
du i oparte o te punkty linie pomiarowe, Do III rzędu
2 klasy zalicza się wszystkie ciągi wiszącej
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3 . Konstrukcję sieci osnowy, układ jej linii i ich wymiary 
geometryczne oraz rozmieszczenie punktów dostosować nale
ży do warunków na danym obiekcie i przyjętej metody pomia
ru jego szczegółów konstrukcyjnych i architektonicznych,

4. Przy konstrukcji siaci należy kierować się następującymi 
zasadami:
1/ długości boków w ciągach 1 klasy powinny wynosić*, od 50m 

do 200m, zaś w ciągach 2 klasy - od 2,5m do 50m. Stosu
nek długości boków tworz-ących ramię tego samego kąta 
dla klasy 2 nie powinien być mniejszy od 1:4,

2/ Liczba boków w ciągach 1 klasy nie powinna przekraczać 
10-ciu, zaś w ciągach 2 klasy - 15-tu. Dla spełnienia 
tego warunku można tworzyć, w obu klasach, sieci z 
punktami węzłowymi.

5. Punkty osnowy należy markować w sposób zapewniający im 
trwałość na okres pomiaru.
1/ Punkty osnowy położone na zewnątrz budowli markuje się 

zazwyczaj rurkami lub bolcami metalowymi oraz palikami 
drewnianymi o długości 15-40 cm.

2/ Markowanie punktów osnowy wewnątrz budowli należy wyko
nać w sposób zapewniający dużą dokładność centrowania 
przyrządów pomiarowych oraz umożliwiający uniknięcie 
przy tym trwałych zniszczeń zabytkowych podłóg, sufitów 
i innych elementów tych obiektów. Można do tego celu 
wykorzystać wyraźna, naturalne szczegóły istniejące 
wewnątrz obiektu, znaki malowane farbą ścieralną, gwo
ździki o główce 2-5 mm itp.

6. Pozioma osnowa 1 klasy powinna być nawiązana do punktów 
geodezyjnej osnowy pomiarowej. Dopuszcza się nawiązanie 
jednopunktowe z orientacją.

7. Ciągi osnowy 2 klasy, zakładane na danym obiekcie, powinny 
być nawiązana dwustronnie kątowo i liniowo, do punktów os
nowy 1 klasy. W przypadku trudności wykonania bezpośred
niego pomiaru długości boku nawiązania, można ją zmierzyć 
dalmierzem elektromagnetycznym lub określić:
- metodą parałaktyczną,
- na drodze trygonometrycznego przeniesienia długości z
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pomierzonej specjalnie w tym celu bazy.
8. Ciągi wiszące zakładać można tylko dla pomiaru trudno do

stępnych piwnic, komór, zamkniętych podwórzy oraz zamuro
wanych lub zawalonych korytarzy czy kanałów lub innych 
pomieszczeń, w których nie ma możliwości założenia ciągu 
dwustronnie nawiązanego. Przy ich zakładaniu zaleca się 
stosować teodolit wiszący i.sygnały kulkowe, które pozwa
lają na automatyczne centrowanie instrumentu i sygnałów 
podczas pomiaru.

9. W przypadkach uzasadnionych warunkami panującymi na obie
kcie, można stosować dwustronne nawiązanie liniowa zakła
danych ciągów 2 klasy i obliczać je metodą »liczeniową. 
Jako punkty nawiązania przyjmuje się w takich przypadkach 
znaki naklejana na szybach okien, gwoździa wbite w futry
ny okien czy drzwi oraz inne punkty umieszczone na balko
nach poszczególnych kondygnacji, których współrzędne zo
stały określona metodą wcięcia przestrzennego lab foto
grametrycznie.

10. Pomiar kątów poziomych w ciągach osnowy poziomej należy 
wykonać stosując instrumenty /teodolity i sygnały/ oraz 
metody pomiaru, zapewniające uzyskanie średniego błędu 
pomiaru kąta mQ mniejszego od 20" /60cc/ dla klasy 1 i 
60" /1BOco/ dla klasy 2.
1/ Do pomiaru kątów należy używać teodolity zapewniające 

uzyskanie tylko z tytułu operacji pomiarowych /celową- 
nie i odczytywanie/ średniego błędu pomiaru w jednym 
poczęcia mniejszego od 10" /3QCC/, a ,więc teodolity
typu Theo 0J0, Theo 020, 1 -6 lub wyższej dokładności 
oraz precyzyjna teodolity wiszące typu Theo 8, ffaao 6-1 
/dla osnowy 2 klasy/.

2/ Centrowanie teodolitu i sygnałów nad punktami pomiaro
wymi powinno być dokonywane z błędem mniejszym niż 2mm 
dla klasy 1 i 1aa dla klasy 2, Zaleca się zatem stoso
wanie pionów optycznych lub automatycznego centrowania 
/metoda trzech statywów, pomiar teodolitem wiszącym/.

3/ Pomiar należy wykonać t
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a/ dla osnowy 1 klasy w dwóch poczetach,
b/ dla osnowy 2 klasy w jednym poczecie,
c/ w ciągach nawiązanych jednostronnie /wiszących/, 

na każdym punkcie należy mierzyć kąt oraz jago 
uzupełnienie do kąta pełnego, z zachowaniem wa
runku, aby niezamknięcie horyzontu nie przekracza
ło wielkości określonej wzorem:

■%_ = ni /2^ op
gdzie: m - błąd pomiaru kąta wynikający tylko 

z operacji pomiarowych /celowanie i 
odczytywanie/.

4-/ Do sygnalizacji punktów zaleca się stosowanie sygnałów 
i tarcz celowniczych przedstawionych na zał.60.

5/ W pomieszczeniach zamkniętych lub słabo oświetlonych 
należy używać teodolitów i sygnałów z oświetleniem 
elektrycznym.

Pomiar długości boków osnowy 1 x 2  klasy należy wykonać 
dwukrotnie:
1/ bezpośrednio, skomparowanym stalowym przymiarem wstę

gowym /taśma ze wskaźnikiem, ruletka/, dokonując od
czytów z dokładnością 5 mm,

2/ dalmierzem elektromagnetycznym o stałym błędzie pomia
ru nie większym od 10 mm,

3/ paralaktycznie,
4/ dla osnowy 2 klasy dopuszcza się trygonometryczne 

przeniesienie długości z pomierzonej specjalnie w 
tym celu bazy,

5/ do wyników otrzymanych z pomiaru stalowymi przymiara
mi wstęgowymi wprowadzić należy następujące poprawki:
- ze względu na nachylenia przymiaru podczas pomiaru,
- ze względu na różnicę temperatur podczas pomiaru i 
komparacji,

- poprawkę komparacyjną,
6/ odległości zmierzone dalmierzami elektromagnetycznymi 

należy zredukować do poziomu, wykorzystując kąt nachy
lenia linii pomiaru, 05



7/ dopuszczalne różnice d^ dwukrotnego pomiaru długości
boków nie mogą być większe od wartości określonych ze 
wzoru;

d^ = u/T
gdzie: u - współczynnik błędów przypadkowych pomiaru 

liniowego równy 0,0015 dla osnowy 1 klasy 
i 0,0030 dla osnowy 2 klasy,

1 - długość'mierzonego boku.
Wartości liczbowe dopuszczalnych różnic dwukrotnego po
miaru długości boków w poszczególnych klasach zestawio
no poniżej.

Długość boku 
1

Wartości dopuszczalnej różnicy 
di w m

w m W osnowie w osnowie
1 klasy 2 klasy

2,5 0,005
5 0,007

10 0,009
20 0,01330 0,016
40 0,019
50 0,0 11 0,021

100 0,015150 0,018
200 0,021

12. Obliczenie współrzędnych punktów osnowy 1 1 2  klasy prze
prowadzić należy łącznie z jej wyrównaniem metodą przy
bliżoną.
1/ Odchyłka kątowa f^ w ciągach osnowy 1 i 2  klasy nie 

powinna być większa od wartości obliczonej ze wzoru:
fM =

gdzie: mQ - średni błąd pomiaru kątów osnowy równy 20" 
/60oc/ w klasie 1 oraz 60" /180co/ w kla
sie 2.

n^ - liczba kątów mierzona w ciągu.

Wartości liczbowe tej odchyłki w poszczególnych klasach 
osnowy zestawiono poniżej.
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Liczba Wartości dopuszczalnej odchyłki f«kątów ciągu osnowy
w ciągu 1 klasy 2 klasy

nk n c cc > >1 c cc

3 35 1 04 1 44 3 12
4 40 1 20 2 00 3 60
5 45 1 34 2 14 4 02
6 49 1 4? 2 27 4 41
7 53 1 59 2 39 4 76
8 57 1 70 2 50 5 09
9 1 00 1 80 3 00 5 40
10 1 03 1 90 3 10 5 69
11 1 06 1 99 3 19 5 9712 3 28 6 24
13 3 36 6 49
14- 3 l\Ą 6 73
15 3 52 6 9716 4 00 7 20

2/ Dla 30% ogólnej liczby ciągów 2 klasy o krótkich to
kach, założonych na danym obiekcie, odchyłki fd mogą 
być większe o 50% od wartości odczytanych z tabeli.

3/ Odchyłka liniowa f-̂ w ciągach osnowy 1 i 2 klasy, okre
ślona przy pełnym nawiązaniu dwustronnym wzorem:

fl = ± V^X2 + £y2
nie powinna być większa od wartości dopuszczalnej obli
czonej ze wzoru: _______________ ____

f. = ± +1-/ ¿StlLĆStiŁ l 2 + c2 
x 1 12 n

gdzie: u - współczynnik błędów przypadkowych pomiaru 
liniowego równy 0,0015 w osnowie klasy 1 
i 0,0030 w osnowie klasy 2,

L - długość ciągu w metrach,
mQ - średni błąd pomiaru kątów równy 20" /60cc/ 

w klasie 1 oraz 60" /180°°/ w klasie 2, 
n - liczba boków w ciągu,
c - wpływ błędów określenia położenia punktów 

nawiązania ciągów klasy 2 równy 0,03. 
Wartości liczbowe tej odchyłki w poszczególnych klasach 
osnowy w zależności od przeciętnej długości boków i ich 
liczby w ciągach zestawiono poniżej.
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Liczba
boków

Wartości dopuszczalnej odchyłki liniowej f1 w
w ciągu osnowy m

w ciągu 
n

1 klasy 
przy przeciętnej 
długości boku l w a

2 klasy
przy przeciętnej długości boku 1 w ra

50 100 200 2,5 5,0 10 20 50

2 0,016 0 ,0 25 0,041 0,031 0,031 0,033 0,037 0,047
3 0,021 0,034 0,057 0,031 0,032 0,035 0,040 0,058
4 0,026 0,043 0,075 0,032 0,033 0,037 0,044 0,070

5 0,031 0,053 0,094 0,032 0,034 0,039 0,049 0,083
6 0,037 0,063 0,115 0,033 0,035 0,041 0,054 0,097
7, '0,042 0,074 0,138 0,033 0,036 0,043 0,060 0,114
8 0,048 0,086 0,162 0,033 0,037 0,046 0,066 0,131
9 0,054 0,099 0,187 0,034 0,038 0,049 0,073 0,148
10 0,061 0,112 0,214 0,034 0,040 0,052 0,080 0,176
11 0,035 0,041 0,056 0,088 0,195
12 0,036 0,043 0,059 0,096 0,214
13 0,036 0,044 0,063 0,105 0,234
14 0,037 0„046 0,06? 0,114 0,257
15 0,038 0,048 0,072 0,123 0,282

4/ Dla 30% ogólnej liczby ciągów 2 klasy o krótkich bokach, 
założonych na danym obiekcie, odchyłki mogą być wię
ksza o 50% od wartości odczytanych z tabeli.

§ 16
Osnowajijsokościowa
1» Pomiarową osnowę wysokościową stanowi sieć reperów roboczych 

założonych na wszystkich kondygnacjach budowli, co najmniej 
po jednym na każdej kondygnacji.

2. Jako repary robocza można wykorzystać odpowiednio zaznaczo
ne miejsca na parapetach, progach, podestach lub na posadz
kach w pobliżu ścian nośnych.

3. Niwelacja reperów roboczych powinna być nawiązana do co 
najmniej dwóch reperów sieci państwowej. Na terenach 
wiejskich, w przypadku braku w pobliża obiektu pomiaru 
wspomnianych reperów, można przyjąć jako punkty nawiązania 
istniejące punkty poligonowe o znanych wysokościach.

28



4 . Wyznaczona na podstawia pomiarów niwelacyjnych wysokości 
reperów roboczych i punktów niwelowanych na obiekcie mo
gą być podawane:
1/ w państwowym układzie wysokości, jako wysokości bez

względne ,
2/ w lokalnym układzie wysokości, względem zera, za która 

najczęściej przyjmuje się ustalony punkt na poziomie 
podłogi parteru i w odniesieniu do niego, określa się 
wysokości pozostałych elementów, z uwzględnieniem 
odpowiednich znaków /+ do góry, - w dół/.

5. Wysokości reperów roboczych należy wyznaczyć metodą niwe
lacji geometrycznej z dokładnością przewidywaną dla szcze
gółowej osnowy wysokościowej IV klasy, wg. instrukcji te
chnicznej 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
GUG1K. Wyznaczone wysokości należy zaokrąglić do 1 cm.

6. Wzajemne powiązanie poziomów poszczególnych kondygnacji 
należy przeprowadzić następującymi sposobami:
1/ niwelacją geometryczną, przechodząc ciągami niwelacyj

nymi poprzez .klatki schodowe,
2/ niwelacją geometryczną, za pomocą dwóch niwelatorów i 

pionowo wiszącej taśmy /w klatkach schodowych lub na 
zewnątrz budowli/, wykorzystując otwory okienne, balko
ny i inne otwory istniejące w murach budowli,

3/ niwelacją trygonometryczną, przechodząc przez klatki 
schodowe ciągami niwelacji trygonometrycznej,

4/ niwelacją trygonometryczną lub fotogrametrycznie, wyzna
czając wysokości punktów zamarkowanych w otworach okien
nych lub drzwiowych oraz na balkonach.

7. Odchyłki wysokościowe f^ w ciągach niwelacyjnych zakła
danych na poszczególnych kondygnacjach, nie powinny być 
większe od wartości określonej wzorem:

mm
gdzie: n - liczba stanowisk w ciągu.
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§ 17

2SS2*S_i°i2Ei§5®5£Z22S®
1 . Osnowę fotogrametryczną stanowią fotopunkty i niekiedy /np.

w przypadku rozwinięć/ także stanowiska kamer, dla których.
określane są współrzędne.
1/ Fotopunktami mogą być charakterystyczna punkty obiektu, 

które odfotografowują się jednoznacznie lub punkty sy
gnalizowane.

2/ Jako niesygnalizowane fotopunkty należy obierać takie 
szczegóły charakterystyczne obiektu, które można jedno
znacznie zidentyfikować na zdjęciach, zarówno monoku- 
larnie jak i stereoskopowo.

3/ Należy wybierać i sygnalizować fotopunkty na płaszczyz
nach prostopadłych do osi kamery.

4/ Sygnalizację fotopunktów należy wykonać w taki sposób, 
ażeby nie spowodować niszczenia zabytku. Dlatego, je
śli nia jest wskazane malowanie farbą znaków powierz
chniowych, należy stosować sygnały.samoprzylepne pa
pierowe , kartonowe lub a folii plastikowej. Wzory sy
gnałów są przedstawione poniżej.

±\ '

Wielkość całego sygnału należy tak dobierać, aby w 
skali zdjęcia jago wymiar nie był większy od 0 ,3 mm.

5/ Zaleca się sygnalizowanie dodatkowych punktów /baz 
pomiaru/ dla ułatwienia lub kontroli strojenia modelu 
w przypadkach oj>isanych w § 24, ust.7 , p.4- oraz w § 2 5, 
ust,2 , p„3»

2. Po wykonaniu odbitek stykowych zdjęć należy nie sygnalizo
wane fotopunkty nakłuć, a wszystkie oznaczyć kółeczkami
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o średnicy 1 cm i ponumerować zgodnie ze szkicem polowym. 
Nie należy numerować punktów na obiekcie. W przypadku 
f otopunktów nie sygnalizowanych należy na odwrocie sporzą'- 
dzić szkice umożliwiająca identyfikację tych punktów za
równo w terenie na obiekcie, jak i na modelu w autografie.

3. Do przetwarzania należy wyznaczyć pięć fotopunktów dla 
jednego zdjęcia, a do opracowań stereofotogrametrycznych
- przynajmniej cztery fotopunkty dla jednego stereogramu.

4 . Fotopunkty powinny być rozmieszczone w miarę możliwości 
w zasięgu całego zdjęcia /lub stereogramu/, a nie tylko 
w obrębie inwentaryzowanego obiektu.

5, Przy wykonywaniu szkicu rozmieszczenia fotopunktów zaleca 
się stosować kolejną numerację w obrębie całego obiektu.

6, Pomiar osnowy fotogrametrycznej należy wykonać metodami 
geodezyjnymi lub fotogrametrycznymi w taki sposób, aby 
zapewnić dokładność jej wyznaczenia - 2 ca.
1/ Współrzędne fotopunktów najozęśclej wyznacza się metodą 

wcięcia w przód.
2/ Dopuszcza się stosowanie fotogrametrycznych metod ana

litycznych do zagęszczenia osnowy fotogrametrycznej.
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R O Z D Z I A Ł  VI

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH 
§ 18

Paragraf niniejszy dotyczy dokładności pomiaru w zakresie 
inwentaryzacji urbanistycznej i architektonicznej obejmują
cej rzuty, przekroje, widoki, ciągi elewacyjne i elewacje.
1. Dokładność pomiaru inwentaryzacyjnego zależy od:

- dokładności osnowy'pomiarowej,
- dokładności pomiaru szczegółów,
- rodzaju mierzonych elementów i możliwości identyfikacji 
ich kształtu,

2» Błąd wzajemnego usytuowania dwóch odległych elementów 
architektonicznych można określić wzorem:

- - - - —  
me = ~ t ms + “n + mps + mpn + mi 

gdzie: ms -- błąd położenia punktów osnowy sytuacyjnej,
mn - błąd położenia punktów osnowy wysokościowej,
m - błąd pomiaru położenia szczegółów sytuacyjnych, pb
mpn “ pomiaru położenia wysokościowego

szczegółów sytuacyjnych,
m^ - błąd identyfikacji kształtu elementów 

architektonicznych.
3. Ze względu na to, że w skład obiektu architektonicznego 

wchodzą różne elementy, należy dla całego obiektu /lub 
zespołu/ stosować jednolitą dokładność geodezyjnej osnowy 
inwentaryzacyjnej, określoną w rozdziale V.

4, Podczas pomiaru, punkty określające element architektoni
czny należy tak dobierać, aby po skartowaniu wiernie od
dały kształt i charakter inwentaryzowanego elementu. Np. 
jeżeli w miejscu wykonywania pomiaru dla rzutu poziomego 
/1,20 m ponad poziomem podłogi/ znajduje się ubytek w 
narożniku muru, natomiast przy stropie i podłodze naroż
nik jest niezniszczony, należy jako punkt charakterystycz
ny przyjąć położenie narożnika przed zniszczeniem, ubytek
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zaś pokazać w przekroju lub widoku.
5. Pomiar czołówek i przekątnych jak również pomiary spraw

dzające należy wykonywać pomiędzy punktami określającymi 
element architektoniczny, zdjętymi z osnowy pomiarowej. 
Wszystkie miary, niezależnie od stopnia zniszczenia i 
możliwości identyfikacji kształtów elementów należy od
czytywać z dokładnością - 1 cm.

6. Dokładność wyznaczenia położenia punkt ów określających 
elementy architektoniczna w ramach jednego pomieszczenia 
lub jednego stanowiska pomiaru biegunowego, nie powinna 
być mniejsza od 2 cm.

7 . Identyfikacja kształtu elementów architektonicznych 
jest działaniem subiektywnym uzależnionym od doświadcze
nia wykonawcy. Przykład dokładności identyfikacji kształ
tu niektórych elementów architektonicznych, w zależności 
od stopnia ich zniszczenia jest zamieszczony poniżej.

Bodzaj elementu
Dokładn
stan
dobry

ość identyfik 
‘zniszczony

acji w cm 
ruina

Ściana murowana 
Mur kamienny 
Ściana drewniana 
Detale kamienne 
Stolarka 
Budowle ziemne

1-2  
2-3 
1-2  
1-2  
1-2  
. 5-10

2-3
3-5 
1-2  
1-3 
1-2

10-20

2-5
3-10 
2-5 
2-4 
1-3
20-50

8. Dla określenia dokładności pomiarów wysokościowych nale
ży przyjąć te same kryteria, jak dla pomiarów sytuacyjnych.

§ 19
1, Dokładność pomiaru detali architektonicznych powinna 

zapewniać dokładność kartowania 0,5 mm /dla skali 1 :1  
dokładność kartowania 1 mm/.

2. Dokładność opracowania map w skalach 1:500 i mniejszych, 
regulują odpowiednie instrukcje GUGiK.
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R O Z D Z I A Ł  VII

METODY I TECHNOLOGIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH 
§ 20

2̂S2E_!Eił5od£
1, Inwentaryzację architektoniczną przeprowadza się pomiarem 

bezpośrednim lub pośrednim, bądź równocześnie obydwoma,
2. Wybór metody lub metod pomiaru zależy od celu inwentary

zacji, potrzeb projektowych i rodzaju inwentaryzowanego 
obiektu. Wiąże się zatera z wymaganą dokładnością i szcze
gółowością inwentaryzacji oraz kosztem jej ‘«y konania.
1/ « przypadku prostych układów architektonicznych z nie

wielką ilością elementów wystroju architektonicznego 
można wykonać pomiar metodami pomiaru bezpośredniego. 
Metody te zazwyczaj stosuje się przy sporządzaniu map 
sytuacyjno-wysokościowych, rzutów poziomych z uwzglę
dnieniem podziału wnętrz, rzutów więźby dachowej oraz 
do opracowania nieskomplikowanych detali.

2/ W przypadku obiektów o skomplikowanej bryle i rozbudo
wanych przestrzennie elewacjach /z balkonami, przypo
rami, niepionowymi ścianami/ o bogatym wystroju ar
chitektonicznym /z gzymsami,•obramieniami okiennymi 
i wykuszami/ oraz obiektów niedostępnych dla pomiaru 
bezpośredniego /wysokie baszty, wieże, stare mury, 
ruiny/ pomiar przeprowadza «ię metodami pośrednimi.

S 21
BezT,.ośreó.nie_setody_goEiarów
1 . Szczegółowe uwagi o pomiarze rzutów /przekrojów poziomych/

1/ 3'orniar sytuacyjny obrysu zewnętrznego lub wewnętrznego 
budynku lub zespołu budynków, w-zależności od warunków 
lokalnych można wykonać:
a/ łstocIh biegunową /z pomiarem odległości przymiarem 

wstęgowym lub za pomocą pomiaru optycznego np. z 
wykorzystaniem instrumentu BRT-006/,



b/ metodą ortogonalną /linia pomiarowa może przebiegać 
w licu ściany na wysokości przekroju, lub być od 
ściany oddalona równolegle, gdy występują na niej 
załamania/,

c/ metodą wcięcia liniowego,
d/ metodą wcięcia kątowego.
Wszystkie pomiary liniowe będąca w zasięgu jednego przy
miaru dokonywane są z zaokrągleniem odczytów do 1 cm.

2/ flależy sporządzić dokładny i czytelny szkic obrysu 
mierzonego obiektu /zał.61/, na którym uwidoczniona 
są wszystkie elementy podlegające inwentaryzacji, 
zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale II, ust.2.

3/ Oprócz pomiarów wynikających z istoty zastosowanej
metody należy mierzyć;
a/ przekątne w pomieszczeniach,
b/ grubości murów w otworach okiennych lub drzwiowych 

oraz tam, gdzie to jest możliwe /grubość można mie
rzyć odcinkami, ale zawsze dwukrotnie i z kontrolą/,

o/ szerokości w świetle otworów *i wnęk /w otworach 
»okiennych i drzwiowych - w świetle stolarki/,

d/ wysokości parapetów, sklepień, łęków, wnęk itp. 
mierzone od podłogi,

e/ klatkę schodową w płaszczyźnie rzutów z zaznacze
niem widoków w dół.

V  Dla opracowania rzutu poziomego wlęźby dachowej nale
ży wykonać pomiary rzutów wszystkich elementów kon
strukcyjnych /tramy, słupy, krokwie, płatwie itp./ 
oraz pomiary filarów kominowych, murów szczytowych 
i ścian kolankowych. Ponadto pomiarem obejmuje się 
rzuty krawędzi przecięcia sią połaci dachowych oraz 
rzuty linii okapów. Dla opracowań w skalach 1:100 i 
'siękssych uwzględnia się również wymiary przekrojów 
elementów konstrukcyjnych.

5/ W przypadku obiektu wielokondygnacyjnego należy za
gwarantować wzajemne powiązanie rzutów poszczególnych
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kondygnacji wykorzystując do tego celu piony komunika
cyjna,

2, Szczegółowe uwagi o pomiarze przekrojów pionowych
1/ Przed rozpoczęciem pomiarów bezpośrednich danego 

przekroju należy określić sytuacyjne położenie po
czątku i końca płaszczyzny przekroju /podając np, 
współrzędne X, 1 punktów na początku i końcu prze
kroju albo określając graficznie na rzucie kierunek 
i przebieg przekroju/.

2/ Należy sporządzić szczegółowy szkic przekroju /zał.62/ 
zawierający:
a/ elementy krojone płaszczyzną pionową /grubą kreską/,
b/ układ elementów widoku /cienką kreską/ z zaznacze

niem otworów /średniej grubości kreską/.
3/ Odniesieniem pomiarów przekrojów pionowych jest pozio

ma osnowa geodezyjna danego obiektu i układ roboczych 
reperów.

4/ Pomiary przekrojów należy wykonywać przy użyciu przy
miaru wstęgowego /miary bieżąca w poziomie/ i metodą 
niwelacji geometrycznej przy użyciu niwelatora tech
nicznego i łaty niwelacyjnej lub metrówki stolarskiej. 
Odczyty należy zaokrąglić do 1 cm,

5/ Dopuszcza się stosowanie niwelacji trygonometrycznej 
przy pomiarze przekrojów.

6/ Na szkicu przekroju wpisuje się odległości poziome 
oraz ortogonalnie do nich mierzone przewyższenia w 
stosunku do określonej i podanej na szkicu wysokości 
poziomu osi calowej niwelatora. Przy pomiarze dużej 
ilości punktów, na szkicu podaje się numery poszcze
gólnych punktów, a przewyższenia zapisuje się w 
dziennikach pomiarowych.

7/ Na szkicu przekroju zapisuje się ponadto zmierzone 
bezpośrednio grubości stropów, podestów itp.
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3, Szczegółowe uwagi o pomiarach elewacji
1/ Bezpośredni pomiar elewacji budowli jest ograniczony 

do układów prostych. Pomiar ten wymaga budowy ruszto
wań i podestów roboczych.

2/ Należy sporządzić szczegółowy szkic elewacji, na którym 
powinien być podany również rodzaj pokrycia połaci da
chowych.

3/ Osnową dla wykonania pomiarów elewacji są wyznaczone 
wysokości charakterystycznych punktów danej elewacji 
oraz znane rzuty tych punktów na płaszczyźnie odnie
sienia.

4/ Pomiary elewacji przeprowadza się przymiarami wstęgo
wymi wzdłuż linii poziomych i pionowych, wykonując od
czyty do wszystkich charakterystycznych punktów elewa
cji, wymienionych w rozdziale II. Wykonuje się także 
szkice pomiarowe detali i zdjęcia fotograficzne, które 
ułatwiają dalsze, kameralne opracowanie elewacji.

§ 22

Inwentar2zac^a_matodami_fotogrametrii_dwu2brązowe^
1 . Dla opracowań stereoskopowych należy wykonywać zdjęcia

normalne o osiach prostopadłych do płaszczyzny opracowania.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się wykonywanie zdjęć
o dowolnej orientacji:
1/ zdjęcia o zadanej orientacji zewnętrznej, gdy opracowa

nie będzie wykonywane na autografie typu stereoautograf 
Zeiss'a,

2/ zdjęcia o dowolnej orientacji zewnętrznej w granicach 
zakresu ruchów ^ i (O autografów uniwersalnych, na któ
rych będą opracowane,

3/ zdjęcia nachylone względem płaszczyzny opracowania o 
kąty, których wielkość określa mechaniczny korektor 
nachyleń do autografów /np. mechaniczny przelicznik 
nachylei produkcji Zeiss Jena jest skonstruowany dla 
kątów 15°, 30° i 45°/.

2 . Zdjęcia fotogrametryczne nałoży wykonywać uniwersalną
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kamerą pomiarową, która ma możliwość zmiany odległości ob
razowej, f ototeodolitem lub kamerą st ere onset ryczną.

3. Dopuszcza się wykonywania zdjęć zwykłymi aparatami foto- 
graficznymi, ale wówczas wymagane jest zastosowanie spe
cjalnej technologii ich opracowania.

4. Przy wyborze skali zdjęć należy wziąć pod uwagę parametry 
zastosowanej kamer? pomiarowej i autografu oraz. skalę 
opracowania. Zalaca się stosowanie skali zdjęć 4-5 razy 
mniejszej od skali opracowania rysunku.

5. Zdjęcia należy wykonywać kamerą pomiarową z bazy b, 
której długość można określić ze wzoru:

Y S  b Z' YCję max Ę min
gdzie: ĉ. - odległość obrazowa /stała kamery/ w mm,

Ymax - odległość maksymalna od bazy do przedmiotu 
opracowania,

Ymin - odległość minimalna od bazy do przedmiotu 
opracowania,

10 - współczynnik wynikający z założenia
n>T 1dokładności względnej y- = sj-ggp oraz

założonej dokładności pomiaru paralaksy
m = i 0,001 mm.P

Powyższy wzór pozwala ustalić długość bazy, która zapewnia 
założoną dokładność pomiaru oraz dobrą obserwację stereo
skopową zdjęć.

6. Przy wykonywaniu zdjęć fotogrametrycznych należy uwzglę
dniać wskazówki zawarte w § 35> ust.3 oraz w § 36*

7. Dane dotyczące zdjęć fotogrametrycznych należy zapisać 
w dzienniku wykonania zdjęć /zał.63/.

8. W przypadku wykonywania pełnej inwentaryzacji, stereogra
my należy tak zaprojektować, ażeby istniała możliwość 
opracowania elewacji oraz profili poziomych i pionowych.
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§ 23
1. Na inwentaryzowanyzn obiekcie * zasięgu każdego steraogra-

mu należy wyznaczyć współrzędna X, I i Z fot: r-unłrtów 
zgodnie z zasadami podanymi w § 1 7,

2. Fotopunkty tworzą osnowę sytuacyjno-wysokościową dla o-
pracowsnia fotogrametrycznego i ich współrzędne muszą być 
odpowiadało prz e t ran sformowane na. przyjętą płaszczyznę 
odniesienia /elewacji, przekroju lub rzut«/, jeżeli płasz
czyzna ta nie jest równoległa do żadnej z płaszczyzn ukła
du współrzędnych,
1/ Dla elewacji większości budynków, płaszczyzną odniesie

nia /rzutowania/ jest zazwyczaj płaszczyzna ściany,
2/ W innych przypadkach np. dla budowli okrągłych, płasz

czyznę lub płaszczyzny rzutowania należy wyznaczyć w 
terenie przez zamarkowanie i pomiar przynajmniej trzech 
punktów na steraogram. Punkty ta należy zasygnalizować 
przed wykonaniem zdjęć. Zaleca się sygnalizować dwa z 
nich na wysokości poziomu przyjętego dla rzutu podsta
wowego.

3. Fotopunkty nanosi się na podkłady do sporządzania rysun
ków przekrojów, rzutów i elewacji, w skalach w jakich 
będzie wykreślona dokumentacja.

§ 24
2EiSS2HS5iS„SHS2BESSSSEZSSS2
1. Zdjęcia należy zestroić według sposobów opracowanych dla 

różnych rodzajów autografów i rozmieszczaaia obiektu w 
modelu. Dla uzyskania właściwej orientacji względnej 
zdjęć fotogrametrycznych, strojenie prowadzi się do mo
mentu, gdy wartości parał akay q są mniejsze od 1/3 
wielkości znaczka pomiarowego autografu, w obrębie całego 
stareomodalu.

2. Wpasowanie modelu do układu współrzędnych należy wykonać 
przez skalowania i poziomowanie tak, aby na fotopunktacb. 
nie było błędów większych od 0,3 bbi dla ̂ skal map 1;100 i 
mniejszych oraz 0,5 mli dla skali mapy 1:50 /na podkładzie
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umieszczonym na koordynatografie lub w wyniku porównania 
współrzędnych terenowych ze współrzędnymi odczytanymi z 
liczników autografu/.

3. Przy opracowaniu detali w skalach od 1s20 do 1:1 dokładność 
wpasowania ma być dostosowana do dokładności pomiaru foto- 
punktów.

4. Należy sporządzić metrykę stereogramu /zał.64/, do której 
trzeba wpisać:
1/ wielkość i kierunek odchyłek wpasowania na punkty 

podkładu,
2/ nastawiania liczników: składowych bazy i kątów f , iD 

X JC , po zakończeniu strojenia.
5. Dla zdjęć normalnych i zwróconych, o osiach prostopadłych 

do płaszczyzny opracowania, uzyskanie modelu polega na:
1/ usunięciu parałaksy poprzecznej ruchem by,
2/ eliminacji różnic współrzędnych /autogrametryeznych i 

terenowych/ na fotopunktach za pomocą pokręteł składo
wych bazy bx i by oraz zbieżności d̂ ,

6. Ogólne postępowanie dla zestrojenia zdjęć naziemnych o 
dowolnej orientacji na autografie, uniwersalnym jest przed
stawione w zał.65.

?. Najbardziej typowy przypadek położenia obiektu na stereo-
gramie zdjęć naziemnych przy
opracowaniu architektury 
jest przedstawiony na rysun
ku obok. Obiekt zajmuje gór
ną część stereogramu, zatem 
nie ma dolnych punktów do 
strojenia zdjęć. W takim 
przypadku można zastosować 
następujące postępowanie:

1/ punkt 
1 

2
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Czynności powyższa należy powtarzać do momentu zestro
jenia zdjęć po bazie.

2/ punkt
3
4

ruch
bz
1/2 f i 1/2 bz

3/ W punkcie 5> wybranym poza płaszczyzną rzutu /przed 
lub aa płaszczyzną rzutu/ paralaksę poprzeczną ij 
usuwa się:
- ruchem U  i by, gdy punkt 5 leży w płaszczyźnie głów
nej poziomej zdjęć,

- ruchem u) z nadkorakcją, gdy punkt 5 leży poza hory
zontem zdjęcia.

4/ Zaleca się sygnalizowanie /bez wykonania pomiaru/ 
dodatkowego punktu .przed lub za płaszczyzną rzutu, 
na wysokości głównej płaszczyzny poziomej zdjęć, przed 
wykonaniem zdjęć, gdy w obrębie stereogram« nie ma wy
raźnych szczegółów, które będzie można wykorzystać 
jako punkt 5, podczas strojenia stere ograniu.

§i®i52i2i2a£55®Si255S2™£EiS22iSHiS_2SS,iE5_i_§S5sii
architektonicznych
1. Ilość i rozmieszczenie fotopunktów dla opracowania wnętrz

i detali ze zdjęć o poziomym położeniu osi obiektywu ka
mery pomiarowej należy zaprojektować zgodnie z § 17, ust.
3 i 4. Matomiast dla zdjęć nachylonych, które będą opra
cowana na autografia z mechanicznym korektorem nachyleń, 
zaleca się wybór dodatkowego fotopunktu w górnej części 
stareogramu, dla ułatwienia wykonania orientacji bez
względnej .
1/ Dla uzyskania osnowy dla stropów, sklepień i kopuł

można zastosować następujący sposób: wybrane nie sygna
lizowane fotopunkty rzutuje się za pomocą pionownika
optycznego na posadzkę i bezpośrednio mierzy się ich 
współrzędne płaskie X i Y,

2/ Przy opracowaniu sklepień gotyckich i kopuł należy 
zawsze pomierzyć wysokość najwyższych punktów. Punkty 
te bowiem wykasują największe błędy w położeniu 
w przypadku oefouiaoji modelu.

§ 25
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2. Dla ułatwienia opracowania autogrametrycznego stropów 
płaskich należy uwzględnić poniższe wskazówki!
1/ pożądane jest, aby fotopunkty były rozmieszczona w 

jednakowej odległości od powierzchni ściany,
2/ jeśli osnowa fotogrametryczna jest pomierzona jako

odcinki rozmieszczone jak na 
rysunku obok, to dla kontroli 
należy zmierzyć przekątną 
/osnowa dla stropu objętego 
jednym stereogramem/,

3/ dla stropów o jednolitej ornamentacji i takich,
gdzie ornament zajmuje, tylko część stareogramu /np. 
narożnik/' zaleca się sygnalizowanie /bez pomiaru/ 
punktów w  miejscach usuwania paralaksy,

3. w przypadku,, gdy część stropu ozdobnego lub ściany zaj
muje malowidło, stosuje się opracowanie łączone: w ry
sunek autogrametryczny ozdobnego stropu lub ściany 
montuje się przetworzony fotogram malowidła.

4, Opracowanie zdjęć fotogrametrycznych wnętrz, stropów i 
detali wykonuje się podobnie jak to zostało omówione

. w § 24.
§ 26

Inwentar2ząc^a_metod§_ortofotografii
1. Metodę ortofotografii stosuje się do inwantaryzowania 

skomplikowanych pod względem treści obiektów, dla któ
rych opracowanie kreskowa jest utrudnione lub bardzo 
pracochłonne, a przetwarzanie fotomachaniczne nieopła
calne /np. mury obronne lub zabytkowe, stropy, baszty, 
elewacje o bogatym wystroju architektonicznym, płasko
rzeźby, pomniki oraz ze zdjęć lotniczych połacie dachowe/.

2. Zdjęcia do opracowań ortofotograficznych należy wykonać 
jak dla opracowań stereofotogrametrycznych /§ 22/.

3. Właściwe wytwarzanie ortofotografii polega na profilo
waniu zestrojonego i zorientowanego modelu. W trakcie
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tego profilowania następuje równoczesne przetwarzania 
elementarnych powierzchni,tworzących pasma wzdłuż osi 
profilowania. Postępowanie to musi być poprzeusones
1/ wyborem odpowiedniej długości szczeliny, uzależnionej 

od konfiguracji powierzchni modelu,
2/ podłączeniem przystawki ortofoto do autografu /podob

nie jak dla zdjęć lotniczych/,
3/ ustaleniem zasięgu profilowania,
4/ ustaleniem czasu naświetlania.

4, Poszczególne ortofotografie /ortofotodiapozytywy/ łączy 
się w sekcje lub całe elewacje. Bardzo istotnym elementem 
łączenia poszczególnych ortofotogramów w sekcja jest iden
tyczna gęstość optyczna sąsiednich ortofotografii.

§ 27
Inwentaryzacja metodąfotogrametrii jednoobrazowej
1. Metody fotogrametrii jednoobrazowej stosuje się do sporzą

dzania dokumentacji pomiarowej w formie fotograficznajs
1/ prawie płaskich elewacji budynków lub pierzei ulicy,
2/ posadzki,
3/ prawie płaskich detali /np.płaskorzeźby/,
4/ wystroju architektonicznego ścian i sufitów.

2, Należy określić nierówności na elewacji lub detalu, które 
nie wpłyną na dokładność przetwarzania. Następujący ugór 
pozwala obliczyć dopuszczalne wysunięcie szczegółu w sto
sunku do płaszczyzny ściany:

c. m
ds = -f—  dr

gdzie; c^ - odległość obrazu kamery,
m - mianownik skali opracowania fotomapy, 
r - połowa przekątnej formatu zdjęcia, 
dr - dopuszczalne przesunięcie szczegółu na 

fotomapie.
W przypadku kiedy: dr = 0,5 mm, r = 90 mm, m = 200,
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c, 200 mm /zdjęcia wykonane fototeodolitem Zeiss aJ , 
to as = 22 cm na skraju zdjęcia.

3 . Osnowę do przetwarzania należy założyć według wytycznych
§ 17.

4. W procesie przetwarzania obrazy fotopunktów na zdjęciach 
zestraja się na ekranie przetwornika z fotopunktami na
niesionymi na podkład w taki sposób, aby odchyłki nie 
były większe od 1 mm, postępując zgodnie z instrukcjami 
strojenia na poszczególnych przetwornikach.

5. Do sporządzenia fotomap /fotogramów przetworzonych/ na
leży stosować materiały fotograficzne na niekurczliwym 
podłożu,

§ 28

_K >zwinigcie_luD_odwzorowaniei_gowierzchni_ścian_i_skle£ień
2_*2S"E'2i®5_§ESŁi5Sii2Si£2SZ£
1. Przedstawienie wiernego obrazu niektórych budowli archi

tektonicznych bądź poszczególnych ich części, wymaga wy
konania rozwinięć ścian. Do budowli takich należą rotun
dy i inne elementy budowli o kształtach powierzchni obro
towych /koliste, elipsoidalne, hiperboloidalne i inne/. 
Często konieczne jest dokonanie rozwinięć różnego rodzaju 
kopuł, stropów, sklepień itp.

2. Przez rozwinięcie ścian lub sklepień o powierzchniach 
rozwijainych /walcowych, stożkowych/ rozumie się prze
kształcenie tej powierzchni na części płaszczyzny w taki 
sposób, te każda krzywa leżąca na tej powierzchni prze
chodzi w krzywą o tej samej długości na płaszczyźnie.

3. Kopuły, skiapienia i ściany o powierzchniach nierozwijal- 
nych można odwzorować na powierzchnię rozwijalną lub na 
płaszczysnę, bądź dwustopniowo: najpierw na powierzchnię 
rozwijalną, a następnie tę powierzchnię na płaszczyznę, 
zgodnie z zasadami kartografii matematycznej. Praktycznie 
polega to na podziale zadanej powierzchni na elementarne 
powierzchnia, dla których definiuje się lub wyznacza w te
renie płaszczyzny styczne lub sieczne /lub powierzchnie
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rozwijalne/. Te a kolei umieszcza się na wspólnej płasz
czyźnie .

4 , Na rozwinięciach ścian, sklepień, kopuł itp. detale 
architektoniczne przedstawia się w rzucie ortogonalnym 
na płaszczyznę własną ściany elementarnej lub rzutuje 
się ortogonalnie do rouwijałnej powierzchni lub płasz
czyzny stycznej lub siecznej, przypisanej do powierzchni 
elementarnej.

5, Rozwinięcia detalu architektonicznego /osobne opracowa
nie/ podlega tym samym regułom rzutowania, co rozwinię
cie ścian. Należy więc w detalu architektonicznym okre
ślić płaszczyzny elementarne i na nie rzutować drobny 
wystrój detalu architektonicznego, nie podlegający już 
rozwijaniu.

6, Odkształcenia oawzorowawcze,wyrażone za pomocą błędu
względnego, powinny być mniejsze od 1/500.

7 , Do opracowania rozwinięć powierzchni zaleca się metody 
fotogrametrii numerycznej z wykorzystaniem autografu 
analitycznego oraz metody przetwarzania różniczkowego, 
oparte na sterowaniu numerycznym, a także metody foto
grametrii jednoobrazowej.

8, Zasady technologii rozwinięć powierzchni metodą fotogra
metrii jednoobrazowej są przedstawione w zał.6 6.
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B O Z D Z I A Ł  VIII

ORGANIZACJA PRACY - OPERAT 
§ 29

1. Pracę należy rozpoczynać na podstawie zamówienia, która po
winno zawierać:
1/ dane. dotycząca lokalizacji obiektu, zakresu prac oraz 

terminu zakończenia pracy lub jej etapów,
2/ warunki techniczne uzgodnione z zamawiającym.

2. Należy przeprowadzić wywiad w terenie i uzyskać następują
ce dane potrzebne do sporządzania dokumentacji techniczno 
-kosztorysowej:
1/ ogólną i szczegółową lokalizację obiektu /adres obiek

tu, usytuowanie względem elementów terenowych i innych 
budowli/,

2/ wielkość obiektu /kubatura, ilość kondygnacji i ich 
wysokość, wielkość pomieszczeń/,

3/ wystrój zewnętrzny i wewnętrzny obiektu,
4/ istniejąca osnowa geodezyjna,
5/ rodzaj zabudowy /drewniana, murowana, zwarta, luźna/,
6/ dostępność /obiekt zamieszkały lub pusty, gdzie się 

znajdują klucze, gdzie mieszka dozorca lub właściciel, 
czy jest elektryczność itp./,

7/ stan techniczny /dobry, zły, ruina/,
8/ odejście dla zdjęć fotogrametrycznych oraz widoczność 

elementów,
9/ konieczność i możliwość zakwaterowania oraz wynajmu 

pracowników sezonowych,
10/ dojazd i dojście.

3« W trakcie wywiadu należy określićs 
1/ stopnie trudności prac terenowych,
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2/ warunki BHP,
3/ liczbę zespołów i czas na pomiar,
4/ rodzaj sprzętu i czas jego użytkowania,
5/ szczegółowy przebieg przekrojów i kierunki widoków,
6/ konieczność budowy rusztowali i podestów oraz ich lo

kalizacja,
7/ warunki wykonania zdjęć do dokumentacji fotograficznej.

4. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa powinna zawierać:
1/ szczegółową informację o obiekcie, uzyskaną w wyniku w 

wywiadu terenowego,
2/ metody i technologie potrzebne do realizacji namówienia,
3/ wykaz istniejących materiałów,
4/ skład dokumentacji do przekazania dla zamawiającegoT
5/ sposób udostępnienia obiektu do pomiaru,
6/ szkic z określeniem przebiegu przekrojów i kierunków 

widoków oraz płaszczyzn odwzorowania elewacji,
7/ zakres serwisu fotograficznego,
8/ zakres pomiaru detali i skala opracowania,
9/ wytyczne do opracowania kameralnego,
10/ kalkulacja,
11/ inne dyspozycje wpływające na przebieg i- sposób wykony

wania zamówienia.
5. W skład grupy pomiarowej, w zależności od potrzeb, winni 

wchodzić geodeci, architekci, specjaliści innych branż
w zależności od tematu oraz wykwalifikowani pomiarowi.

6. Należy sporządzić projekt prac pomiarowych obejmujący!
1/ projekt osnowy,
2/ ilość potrzebnych rysunków; rzutów, przekrojów, elewa

cji.
3/ harmonogram udostępnienia obiektu,
4/ przewidywane metody oprecowacia.
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§ 30

§iiS^_2E®E§5!i_iS*®S5SE25§°ZiB252
1. Skład operatu przejściowego:

1/ szkica osnów pomiarowych zawierające numerację punktów, 
kąty i długości boków,

2/ szkice polowe /§ 31/>
3/ dzienniki pomiarowe,
4/ wykazy współrzędnych punktów nawiązania,
5/ opisy topograficzne punktów nawiązania,
6/ dzienniki zdjęć fotogrametrycznych wraz ze szkicem 

rozmieszczenia stanowisk kamer i ich zasięgu,
7/ metryki stereogramów,
8/ negatywy dokumentacji fotogrametrycznej wraz ze skoro

widzem,
9/ negatywy dokumentacji fotograficznej wraz ze skorowi

dzem,
10/ odbitki stykowe zdjęć fotogrametrycznych z naniesiony

mi fotopunktami,
11/ dzienniki obliczeń współrzędnych osnowy geodezyjnej i 

fotogrametrycznej,
12/ wykaz współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej i foto

grametrycznej ,
13/ sprawozdania techniczne /§ 32/,
14/ dokumentacja fotograficzna /rozdz.IX/,
15/ opis techniczny /§ 33/»
16/ matryce rysunków rzutów, przekrojów, elewacji, rozwi

nięć , detali oraz map sytuacyjno-wysokościowych wraz 
z nakładkami tematycznymi,

17/ inne dokumenty wynikające z rodzaju i zakresu zamówio
nej dokumentacji inwentaryzacyjnej.



2, Dokumentacja przekazywana zamawiającemu
1/ Zamawiający może otrzymać kopie dokumentów wymienionych 

w ust„1 , p ,1 do p.1 3,według zakresu ustalonego w umowie.
2/ Przekazania zamawiającemu podlegają materiały wymienio

ne w ust. 1 , p.14, 15 i 17 oraz kopie - przezrocza ma
teriałów wymienionych w ust.1 , p»16 wraz a kopiami w 
ilości egzemplarzy, określonej zamówieniem.

3/ Materiały wymieniona w ust. 1, p,3, 9. i 16 powinny być 
przechowywane w Przedsiębiorstwie.

3, Zaleca się wykonawcom zawiadamiane władz terenowych odpo
wiedzialnych za ochronę dóbr kulturalnych o przystąpieniu 
do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów za
bytkowych.

§ 31
Szkice_£Olowe
1, Przy wykonywaniu szkiców polowych należy stosować przepisy 

ujęta w instrukcji G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
GTJGiK.

2, Szkic musi zawierać wszystkie dane potrzebne do opracowa
nia pierworysu rysunku docelowego na planszy a mianowicie:
1/ linie przekrojowa,
2/ rzuty i kłady /sklepiania, belki stropowe,nadproża,itp./ 
3/ widoki,
4/ miary kontrolne, w zależności od kształtu mierzonego 

obiektu. Ilość miar kontrolnych powinna gwarantować 
sprawdzenie wszystkich elementów w trakcie kartowania,

5/ uwagi dotyczące charakterystyki budowli, np.: typów 
stolarki, rodzaju posadzek, wymiarów świateł otworów
i wnęk, wysokości parapetów itp.,

6/ uwagi przydatne do wykonania opisu technicznego,
3* Na szkicu należy przedstawić taką ilość informacji doty

czących pionowego usytuowania elementów obiektu, aby mo
żna było w dowolnym miejscu wykonać przekrój pionowy.
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4, W przypadku wykonywania pomiaru metodą biegunową należy, 
w zależności od zagęszczenia punktów zdjętych tą metodą, 
stosować następujące snosoby zapisu współrzędnych bie
gunowych:
1/ zapis bezpośrednio przy.punkcie,
2/ zapis w tabelce narysowanej na szkicu z numeracją od

dzielną dla każdego szkicu,
3/ zapis w oddzielny» dzienniku pomiaru biegunowego z nu

meracją oddzielną dla każdej kondygnacji.
Należy stosować jednolity zapis dla danego obiektu.

5« Przykłady szkiców polowyeh inwentaryzacji rzutu i przekro
ju są przedstawione w zał.61 i 62.

§ 32

§Ei§12ESSl2_SS£S5ł255S
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

1/ pełną nazwę i adres instytucji wykonującej zamówienie,
2/ pełną nazwę i adres zamawiającego, terminy i kwoty 

uaów i aneksów,
3/ tytuł i treść zlecenia, nazwę i adres obiektu, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia prac polowyeh i kameralnych, 
skład zespołu polowego i kameralnego,

4/ zakres wykonanej dokumentacji i miejsce jej przechowy
wania,

5/ rodzaj zastosowanych metod, technik i przyrządów pomia
rowych,

6/ uzyskane dokładności pomiaru,
7/ inne informacje dotyczące zamówienia.

§ 33
2Eł5_£f!®i£i£52S!
1. Opis techniczny powinien uzupełniać informacje o obiekcie 

przedstawione graficznie w dokumentacji inwentaryzacyjnej.
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2. Opis zagadnień technicznych dotyczących iawontaryzowanego 
obiektu należy powierzyć architektowi lub wyki.nać go w 
ścisłoj z nim konsultacji.

3, 0:oia techniczny można wykonać w formie opisowej lub opi~ 
sowo-tabalarycznej. Przykład opisu technicznego obiektu 
przedstawia zał.22, Przedstawiony wzór nie wyczerpuje 
innych możliwości wykonywania opisów technicznych, któ
rych forma uzależniona jest od życzeń zamawiającego, wa
runków zwyczajowych oraz rodaa.ju inwantaryzowanego obie
ktu,

ą. Opis techniczny dla elementów zagospodarowania terenu po
winien zawierać informacje techniczne w zakresie przed
stawionym na zał.1'3.
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K O S  D Z I A Ł  IX

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
§ 34

1, Dokumentacja fotograficzna stanowi materiał ilustracyjny, 
będący uzupełnieniem materiału graficznego i służy jako 
materiał pomocniczy przy kartowaniu. Zdjęcia fotograficz
ne wchodzące w skład dokumentacji powinny przedstawiać fo
tografowany obiekt z małymi zniekształceniami i przeryso
waniami perspektywicznymi.

2, Dokumentację fotograficzną należy wykonać równisż w przy
padku inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi, jako 
uzupełnienie zdjęć pomiarowych.

3 . Zbiór zdjęć wchodzących w skład dokumentacji fotograficz
nej powinien przedstawiać obiekt, jego części, elewacje 
oraz elementy wystroju architektonicznego, detale i cha
rakterystyczne elementy konstrukcyjne.

4 . Kolejność zajęć w zbiorze, powinna zapewnić łatwą orienta
cję w topografii obiektu i umożliwić szybką lokalizację 
zdjęcia na dokumentacji rysunkowej.

§ 35
?2506:£§iłSS52

1. Kamery fotograficzne posiany umożliwiać realizację wyma
gań postawionych w § 3*», ust.1 . Do wykonania dokumentacji 
fotograficznej można uźy.aćs
1/ aparaty fotograficzne z przesuwanym obiektywem oraz 

pochylaną czołówką i kliszą,
2/ lustrzanki jedno i dwuobiektywowe o formacie negatywu 

6 x 6  cm. Należy starać się o zachowania pionowości 
płaszczyzny filmu, przy fotografowaniu budowli /zwła
szcza, gdy używany jest obiektyw szerokokątny/,

3/ dopuszcza się również stosowanie aparatów małoobrazko
wych 24 x 36 mm, zwłaszcza do dokumentowania»detali
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wystroju architektonicznego, wszędzie tam, gdzie nie
wielkie powiększenie negatywu będzie gwarantować po
prawny pozytyw.

2, Kamery fotograficzne powinny być wyposażone w obiektywy! 
szerokokątny, normalnokątny i dwa lub trzy obiektywy o 
małych kątach rozwarcia. Dla ogólnych planów we wnętrzach 
należy stosować obiektyw nadszerokokątny. W razie potrze
by na obiektywy należy zakładać filtry o małej gęstości: 
żółte lub żółto-zielone. Wysoko w górach filtry UY.

3, Do ustalenia czasu, naświetlania należy stosować światło
mierze z fotooporem i układem mostkowym, dające powta
rzalne pomiary, niezależnie od stopnia zużycia fotoele- 
mentu i zapewniające odpowiednią czułość,

4, Statyw do aparatu fotograficznego powinien być stabilny, 
umożliwiający pewne i nieruchome ustawienie kamery nawet 
na kilka godzin. Można wykorzystać statywy do instrumen
tów geodezyjnych, stosując do łączenia ich z kamerą odpo
wiednie adaptery.

5, Wskazane jest, aby laboratorium fotograficzne wyposażone 
było w dwa powiększalniki: jeden o formacie negatywów 
6 x 6 ca, a drugi o formacie negatywów 13 x 18 cm, umo
żliwiający wykonywanie powiększeń z negatywów wykonywa
nych kamerami fotogrametrycznymi. Jeżeli w skład wyposa
żenia pracowni wchodzi przetwornik, można nim, dla nie
wielkich powiększeń, zastąpić drugi powiększalnik.

§ 36
2ŚHi2Si25Ł2
1. Hajlepszym rodzajem oświetlenia elementów architektonicz

nych jest oświetlenie górno-boczne. Unikać należy głębo
kich i kontrastowych cieni, jak również zupełnego braku 
cieni przy oświetleniu czołowym.

2. pświetlenie jest zagadnieniem indywidualnym dla każdego 
obiektu i elementu architektonicznego i powinno gwaran
tować wykonanie technicznie dobrego zdjęcia, posiadają
cego cechy wymienione w § 34-, ust.1 , a ponadto oddają-
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oego charakter i klimat obiektu i jego elementów /np.je
żeli element jest zawsze naturalnie oświetlony z prawej 
strony, nie należy go sztucznie oświetlać ze strony le
wej , zaciemniając stronę prawą/.

3. Należy dążyć do wykorzystania oświetlenia naturalnego 
dziennego, wybierając dla wykonywania zdjęć odpowiednią 
porę dnia i roku. 'Wskazane jest używanie ekranów dla 
rozświetlania cieni, względnie ¿oświetlenie światło®, 
sztucznym miejsc mocno zaciemnionych.

4, Oświetlenie sztuczne należy stosować we wnętrzach i w 
miejscach mocno zaciemnionych., Do oświetlenia stosuje 
się z, reguły lampy halogenowa oraz elektroniczne lampy 
błyskowe, Należy unikać wykonywania zdjęć przy jednym, 
punktowym źródle światła.

§ 37

Zakres_dokumentaę^i_fotografiozne;j dla^nwentarjzacji

1. Dla zespołów urbanistyczno-architektonicznych należy 
wykonać:
1/ pionowe zdjęcia lotnicze całego zespołu urbanistycz

nego,
2/ ukośne zdjęcia lotnicze zespołów urbanistycznych z 

kilku stron,
3/ zdjęcia zespołu urbanistycznego z okolicznych pun&tów 

widokowych,
4-/ zdjęcia prostopadłe elewacji zewnętrznych i wewnętrz

nych,
5/ zdjęcia z charakterystycznych punktów widokowych w 

bezpośrednim sąsiedztwie zespołu urbanistycznego oraz
w jego wnętrzu,

2, Dla każdego obiektu zagospodarowania terenu należy wykonaćs 
1/ zdjęcia widokowa obrazująca jego usytuowanie w terania, 
2/ zdjęcia obiektu z czterech stron,
3/ zbliżenia obrazujące wystrój obiektu,



4/ zdjęcia poszczególnych detali.
5, Zdjęcia lotnicze wymienione w ust.1, p .1 i i aależy wyko

nywać na specjalne życzenie zamawiającego, ]>;, załatwieniu 
odpowiednich formalności,

§ 38

Zakres do^iłmQntacpi_fotograficzne^_dlą_inw8ni:gr25aę^i
architektonicznej

1. Dla obiektów■architektury murowanej należy wykonać!
1, zdjęcia z charakterystycznych punktów widokowych 

obrazujące cały obiekt lub jego fragmenty /w przypad
ku obiektów wolno stojących, zdjęcia obrazujące usy
tuowanie obiektu w terenie/,

2, zdjęcia prostopadłe elewacji zewnętrznych i wewnę
trznych,

3/ zdjęcia charakterystycznych otworów okiennych i 
drzwiowych,

4/ zdjęcia dachów i ich elementów,
5/ zdjęcia stropów i sklepień,
6/ zdjęcia przemurówek, zmian wątków murów, uszkodzeń 

i defektów obiektu,
2. Dla oói8któw architektury drewnianej należy wykonać:

1/ zdjęcia w zakresie jak w ust.1 , p .1 do p.5>
2/ zdjęcia obrazujące układ belek, ich konstrukcję, po

krycie i stopień zniszczenia obiektu,
3. Dla wnętrz należy wykonać:

1/ zdjęcia wnętrza obejmujące możliwie dużą powierzchnię 
/obiektywami szerokokątnymi/ z kilku stron, obrazują
ce wzajemne usytuowanie elementów wnętrza,

2/ zdjęcia prostopadłe poszczególnych ścian,
5/ zdjęcia poszczególnych elementów wnętrza,
4-/ zdjęcia obrazujące uszkodzenia i zniszczenia wnętrza,
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5/ zdjęcia widocznych elementów konstrukcyjnych,
6/ zdjęcia podłogi,
?/ zdjęcia stropu,

4. Dla detali wystroju architektonicznego należy wykonać:
1/ zdjęcia elementów wystroju kamiennego, drewnianego, 

sztukaterii, ceramiki itp,,
2/ zdjęcia wystroju malarskiego,
3/ zdjęcia krat i balustrad,
4/ zdjęcia witraży,
5/ zakres dokumentacji fotograficznej należy szczegółowo 

ustalić z zamawiającym.
5. Dla obiektów małej architektury dokumentację fotograficzną 

należy wykonać zgodnie z zakresem podanym w § 3 7, ust.2.
§ 39

1. Negatywy zdjęć dokumentacji fotograficznej należy ponume
rować z zachowaniem wskazówek zawartych w § 34> ust. 3 i 4. 
Numerom negatywów powinny odpowiadać wykonane z nich po
zytywy, wchodzące w skład dokumentacji.

2. W przypadku skomplikowanego obiektu i dużej ilości zdjęć 
wchodzących w skład dokumentacji, gdy istnieje trudność 
lokalizacji zdjęć na dokumentacji rysunkowej, należy po
stąpić następująco:
1/ na rysunkach rzutów obiektu należy zaznaczyć miejsca 

skąd wykonano zdjęcia, wpisać jego numer i kąt roz
warcia obiektywu aparatu, który określa kierunek i 
zasięg zdjęcia /zał.67/,

2/ wykonać oddzielne rysunki obrysu rzutów /schematycznie/ 
i na nich, podobnie jak w p.1 , zaznaczyć numery i usy
tuowanie zdjęć.

3. Negatywy, w kolejności numerów, należy umieścić w albu
mie negatywów /klaserze/, którego integralną częścią 
powinien być spis negatywów.
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1/ W spisie negatywów należy podać:
a/ kolejny numer negatywu,
V  tytuł zdjęcia,
o/ nazwisko autora zdjęcia,
d/ datę wykonania zdjęcia.

2/ Ha okładce albumu należy umieścić nazwę obiektu, za
kres dokumentacji, numer roboty i nazwę instytucji, 
która wykonała dokumentację fotograficzną.

4, Pozytywy /powiększenia/ dla dokumentacji fotograficznej 
należy wykonywać w jednolitych formatach 18 x 24 cm, na
klejonych wzdłuż jednego brzegu na kartonie o formacie 
A-4 w ten sposób, aby zdjęcie można było odchylić i prze
czytać informacje na jego odwrocie lub w formacie A-4 
z pozostawionym z lewej strony marginesem.
1/ Na odwrocie zdjęcia, pieczątka z nazwą przedsiębior

stwa powinna zawierać następujące dane:
a/ numer zdjęcia /negatywu/,
to/ numer albumu negatywów,
c/ datę wykonania negatywu,
d/ nazwisko autora zdjęcia,
a/ nazwę obiektu,
£/ numer zamówienia i symbol instytucji,
g/ ewentualne zastrzeżenie praw autorskich.

2/ Ha kartonie, pod wykonanym zdjęciem lub na zdjęciu 
należy umieścić jego numer i tytuł.

5/ Całość dokumentacji pozytywowej należy zbroszurować i 
na okładce umieścić informacje wymienione w ust»3, p.2.
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B O Z D Z I A Ł  X

KDMBOLA OPHAOOWAf IHSSHTAHIZACIJNYCH 

§ 40
Opracowania inwentaryzacyjna podlegają dwustopniowej kontroli
realizowanej:

1/ sukcesywnie w toku prac terenowych oraz opracowania 
kameralnego,

2/ po opracowania i skompletowaniu dokumentacji inwentary
zacyjnej.

§ 41
1. W toku prac terenowych i obliczeń należy kontrolować

zgodność uzyskanych, dokładności pomiarów z wymaganymi,
podanymi w niniejszych wytycznych.

2. Podczas kreślenia rysunków rzutów, przekrojów, elewacji,
itp. należy kontrolować poprawność opracowania poprzez:
1/ sprawdzenia położenia wszystkich elementów pomierzo

nych dwukrotnie niezależnie lub z miarą kontrolną 
/np. obrys rzutu podstawowego i obrysy przekrojów 
można wykreślić na podstawie bezpośredniego pomiaru 
oraz na autografia; miary kontrolne są to np. dłu
gości przekątnych w pomieszczeniach, obmiar bezpo
średni itp./,

2/ sprawdzenie zgodności położenia wspólnych elementów 
rzutów, przekrojów i elewacji,

3/ sprawdzenie kompletności treści rysunków elewacji 
przez porównania rysunku elewacji ze z&jęeiami foto
grametrycznymi lub fotograficznymi,

4/ sprawdzenie interpretacji rysunkowej poszczególnych 
elementów architektonicznych i wykonania korekty 
rysunków< Tę czynność powinien wykonywać architekt.
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3. W przeprowadzeniu kontroli kartowania i wykreślenia doku
mentacji powinny uczestniczyć osoby, które wykonywały po
miar w teranie.

4. Wszystkie wątpliwości powstałe podczas kreślenia należy 
wyjaśnić w teranie, poprawić błędy, a rysunki uzupełnić 
brakującymi szczegółami.

j, w przypadkach obiektów o skomplikowanych elementach zale
ca się konfrontację dokumentacji z obiektem w terenie. 
Należy skontrolować poprawność odczytania i interpretacji 
elementów przedstawionych w rzutach, przekrojach i na e- 
lewacjach, przed wykreślaniem rysunków * tuszu lub zmonto
waniem ortofotomapy.

§ 42
Ostcteczna kontrola dokumentacji polega na stwierdzeniu 
kompletności opracowania i jego zgodności z warunkami 
technicznymi.
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ZESTAWIENIE TEEśCI I SZCZEGÓŁOWOŚCI KTSUNKÓW SZOTÓW %

Rzuty i przekroje
opracowania rysunkowe

skala opracowania 
1:200

Stropy, belkowanie, podciągi schematycznie
Wystrój stropu _

Sklepienia i prze sklepienia otworów rzuty, kłady i widoki
. Stolarka okien i drzwi schematycznie z uwzględnieniem 

kierunku otwierania drzwi

Schody rzuty biegu, kierunek wejścia, 
przekroje schematycznie

Wyposażenie wnętrz: piece, wanny, 
zlewy itp.

Przewody kominowe i wentylacyjne -
Posadzki -
Wystrój ścian

Więżba dachowa wszystkie elementy
Połacie dachowe krawędzie połaci, filary konino! 

wentylacyjne,mury ogniowe, rymf 
kierunki spadku połaci

Elewacje schematycznie



Zał^S
PRZEKBOJÓW w zależności od skali opracowania § ^

skala opracowania 
1:100 i 1:50

szczegółowo
szczegółowo 
«ahematycznie

rzuty» kłady i widoki 
schematycznie z uwzględnieniem typu stolarki i kierunku otwierania
drzwi

rzuty "biegu, widoki stopni, kierunek wejścia, 
przekroje szczegółowo
zabytkowe: rzuty w skali 
współczesne: umowne oznaczenia

rysować na specjalne życzenie zamawiającego
opisać opisać, ozdobne rysować
schematycznie szczegółowo

wszystkie elementy
krawędzie połaci, rodzaj pokrycia, filary kominowe i wentylacyjne,
aury ogniowe, wyłazy dachowe, okapy, gzymsy, ławy kominiarskie, 
rury spustowe, rynny, kierunki spadku połaci

schematycznie szczegołowo



WIMIAB0MSI2 SZOTÓW I PRZEKROJÓW

Opracowanie
rysunkowa

£
1:200

>kala opracowania
1i100 j 1s50

Wymiary długość i szero
kość pomieszezei 
na życzenie za
mawiającego

■ długość i szerokość pomieszczeń, 
i wymiary odcinkowe, grubości 

ścian

Poziomy podawać podawać podawać

Powierzchnia
pomieszczeń

podawać podawać podawać

Wysokość
pomieszczeń

podawać podawać podawać

Wysokość
parapetów

- podawać podawać

Światła
otworów

podawać podawać



ZESTAWIENIE ZAKRESU RISUNKDW TYPOWEJ

Rysunki
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obiektu
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Architektura murowana
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Architektura drewniana
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Wnętrza - _ - 1:20 -

Detale wystroju 
architektonicznego - _ - /1 s 20 
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Mała architektura
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Zbiorci y  rzut parteru  —  skala 1 •  200 ( fragment) 
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Zbiorczy rzut parte ru -ska la  1-200 (fragment L 
Pomniejszenie opracowania ze ska li 1'50.
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Widok potaci dachowych — skala 1:200(fragment).
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Zbiorczy, przekrój pionowy z widokiem elewacji 
—skalo 1 -200 ( fragment).
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Ciąg e lew acji-ska la  l ’200 ( fragment). 
Szczegótowośc opracowania dla skali 1-200 .
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Ciąg elewacji- skala 1:200 (fragment). 
Pomniejszenie opracowania ze skali T-50.
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Przykład opisu technicsnago 
do Inwentaryzacji obiektów zagospodarowania terenu

1. ADEBS, BLIŻSZA LOKALIZACJA .^^r^^Ęadowie^woJ.krąkosskif, 
jąrk^dworski.

ZaŁ,17

2. NAZWA OBIEKTU .43-iS*??,

3, KOBATUEA . ? ? ! ? . . . . . . . _____..........................
4. MATERIAŁY UŻYTE DO WYKOMAHIA OBIBETO I SPOSÓB IOH OBBÓBEC 

Cokół^ z f kamienia^piaskowcaj ̂ obrobionego dłątę*j^ściany#
altany_ wykonane # z^odlewów^ żeliwnych^ »alowanych^ ną4kolor^
zielony. Dach^w^konatrukcji^stalowa^?_kryty_blachy^cynkowy#
wytłaczany^w^formie %dachówki_karęiówki. Posadzka_ę _ęłytek^_
ceramicznych koloru szarego i czerwonawo.

5. STAH ZACHOWANIA OBIBETU .???!*?? .łfFH? .???¥.??
ściach żeliwnych, nieliczne ubytki ęłytek posadzkowych.

6 IfflS UWAGI Ha P0(lsta«i« jednej z kolumienek ściennych 
umocowana tabliczka ̂ z _ nązw^ _ f iray _ wykonawcę ̂ altany. > 
Tabliczka nieczytelnej da|a si| odczytać ¡jedynie słowo 
Wian /Wiedeń/.

OPIS WYKONAŁ xnż. arch • Jan Mazur
Kraków, ,1 •.07-J?80>r.....  .........

/miejscowość i data/ /podpis/



Tekst pomocniczy do wypełniania opisu technicznego 
do inwentaryzacji obiektów zagospodarowania terenu

1. ADRES, BLIŻSZA LOKALIZACJA: np. Dwór w Racicach, woj.kra
kowskie , rzeźba satyra ustawiona na środku klombu przed 
wejściem do dworu.

2. NAZWA OBIEKTU: np. rzeźba, belwederek, ławka, kapliczka,
pomnik, schody terenowe itp.

3. KUBATURA: należy podawać kubaturę dla obiektów umożliwia
jących jej obliczenie np.Świątyni Sybilli w Puławach, 
kapliczki, altany itp. Nie podaje się kubatury dla 
rzeźb, ławek, pergoli, schodów terenowych, pomników 
itp.

4. MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA OBIEKTU I SPOSÓB ICH OBRÓBKI 
Materiały: np.rzeźba z brązu, cokół z piaskowca koloru 
kremowego, albo: ściany obiektu z cegły, wyprawa wapienno

-cementowa, więźba dachu drewniana, dach kryty gon
tem, antaby do drzwi z żelaza kutego.

Sposób obróbki: np. drewno ciosane toporem, strugane, po- 
liturowane, polichromowane itp. 
kamień obrobiony dłutem, szlifowany, polerowany. 
Wyprawa wapienna zatarta na gładko, bielona wapnem 
itp.

5. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU: np.pęknięcia włoskowate, małe
ubytki, uszkodzenia polichromii, szczegóły skoro
dowane i napisy nieczytelne itp.
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w *
Rcsyfełeł opiaa teełmieutago ©Metta 

M B B  O S O U B
1. OBIEKT .......... ....................

■ 2. KD8JSC010ŚC .ĘF&totMtęzf&te.1#................. ......
3. IDMffDM ....IŁOM IDIDiaiAOJI H A D ZMUCB ..?......
4. HispoDPiroiozoirr podpuhiozoht . ??9If J-9??.P?^Pi-f?3-9f?W......
5. BODZAJ ZABUDOWT .................................
6. SPOSÓB OŻUffilWlilA OBIEKTU . ? ? W W ....... .

27. ILOŚĆ MTESZKtlł W 0BI1E0IS .?... FOWIBBZCHHIA OAŁHJWITA
8. ILOŚĆ IZB IH^ZKAMTCH .??....-.
9. BODZAJ IISMOTOJI UŻITUJJ40ICH OBIIH:

lokatoray......................ILOŚĆ POMIESZCZlS
............... . ILOŚĆ POMBSZCZE* .......
........ ................... ILOŚĆ PO MUSZO ZS t.....
.............................ILOŚĆ POWBSZCZBŃ......
........................ . ILOŚĆ PONUSZCZB& .......

10. wtstbój ZBiapamr obiektu /elewacja» : / ..... ,..........»
BlewąoJą^fwntową^-^fokół^wykonfay.w^tinkttj.śęiąny.nf.nfro-. 
¿ach boniowan«, boni« wykonane w tynku, opaski wokół okien 
wykonane w tyska. Całość Balowana w kolor*« kresowym, cokół
w kolorze _ ssary*.................................
Blęwaoja>podwórkową ęłądką,#wykonaną>w_tynkuaprawdopodobnie# 
waę.-ęe^j ąalowana w kolorze kremowym. ..........# # ̂ ......

11. HAWIREZOffllA PODWOEBK .............. .......
12. ODPBOWADZEHIB WÓD OPADOWICH .ff.iffęłlfffil...............
13. EiBHT I HJHY SPUSTOWE 1.1 ......
14. BODZAJ INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W OBIEKCIE I .&#$?:»

o.o., §ax........  ............ .................
15. OSÓLBI STAH TBCHSICZBI OBIEKTU A&W...................



KOHDTCBĄWĄ I piętro
1. SCHODY .¥wi»W9.fW9T9i+9ff

2. PODŁOGI, POSADZKI /wg.numeracji pomieszczeń/ PP#,3W-®.3P?«, 
W * . 333. r. pppstfeM-. e.piyisfc. p 9iw4.ppwpłł4. repfi ?.pp«4e ?fr.
ę ? § 4 .  W -9  P t ? .  ? .  W » # « ? ? .  ¥ . j p £ § i £ e . . . . .............................................. .......................................

3. ŚCIANY NOŚNE ......... ..... ....... .... .....
4. ŚCIANY DZIAŁOWE .5.9?6ł7..............
5. STEOPY, SKLEPIENIA .¥.P9f ?19§. ? i F P P . ,*>?W.pypr..

lUęf^f.ę.yfsfi^ł.połłę^ęęi-ii.ffęjstHf.pęęęfifif.PPr..
“4? ??????łf. 7. ?i??P?. i. *yp???iWf .V?5. żądnyęh, ęz$ęb.

6. TYNKT prawdopodobnie ■wąę.-cęm. .....
7. MALATUEY, MALOWANIE ,???!>?. W-fi?»! i. ¿f&Pl-H?.V??...

?????»! .w.^9^łfę^.ląfPf?ł? .ęłta??» .w.łą5łf9łfęt.łWPf?ie.
olęgnę ̂ lub^płytki^glązurowfinf......... ..............

8. STOLARKA DBZWIOWA 4?9?99.¥i?ttif a .?rt9W9.W.M-149......

,9. STOLARKA OKIENNA dręwnę. miękkj.ę,. mąlęw^nę. ^jęj ę

10. PIECE, KUCHNIE, KOMINKI i?ęt.Pt§?9 .^9^999? .fefł9¥9 
z piekarnikami................................  ......

11. INNE CHARAKTERYSTYCZNE SZCZEGÓŁY .?¥$???.?. 9^911 
schodowe q.......... ..............

Zał.22. str.2



STEIOTJ„ w m M _ M C ® J_J2S S I S
1. SCHODY .t»j4Wf>#.WPPFi4>PK»

2. DRZWI . ? W P W .... ..................... .
5. tPOSADZKA, . PfS??. f>£f7PMlfcP............
4. MURY OGNIOWE . FPPPJWP.

5. STOLARKA .PFPfc............... .
6. WIĘŻBA DACHU . ̂ F?FP3-?P?j . &>£&>????,

7. OŚWIETLENIE ST-SYGHU . 5. P^fP^S1. F. £P3-PP?S>. ̂ PJ-PP^P???........

8. WŁAZY HA DACH . ł4?PP. &>. Pjii-PFi1?.1.»............................
9. TRZOSY KOMISOWEs - HA STHYOHEJ - PONAD DACHEM .. ??. ?Pf7PP?.... 

FWPPWW« PPPP*. dachem apoJ.nojąpe,. czapki.kominową, betonową.

10. POKRYCIE DACHU . £??££???. ? £ & £ & ? ? ? ..................... .

11. INNE .?a. dachu. ławą.kominiarska,, przy. okapie, balustrądka - . 
-. łapacz, śniegu....................... ;.................

OPIS TECHNICZNY WYKONAŁ: ?£F. ¥????..
?F^PF.J?.*?2,.1?78 p .... ...........

/miejscowość i data/ /podpis/

Zał.22. atr.3



TEKST POMOCNICZY
DO WYPEŁNIENIA OPISU TECHNICZNEGO OBIE ETO

Niniejszy załącznik aa być pomocny przy wypełnianiu formularzy
OPISU TECHNICZNEGO OBIEKTU, Zebrano w nim dana techniczne, mo
gące występować na inwentaryzowanych obiektach. Poszczególne
punkty odpowiadają punktom formularza OPISU TECHNICZNEGO OBIEKTU

PASS oG ó m s
1. OBIEKT: Budynek mieszkalny, pałac, kościół, magazyn, itp.
PUNKTY: 2, 3, 6, 8, 9 nie wymagają komentarza.
4. NIEPODPIWNICZONY, PODPIWNICZONY lub częściowo podpiwniczony
5- RODZAJ ZABUDOWY: wolnostojący, zabudowa zwarta, szeregowa, 

domy bliźniacze, oficyna
10. WYSTBóJ ZEWNĘTRZNY OBIEKTU /ELEWACJAMI/: elewacja frontowa, 

/ewent. podawać strony świata: elewacja wschodnia, połud
niowa itp./s cokół kamienny z elementów nieregularnej wiel
kości - boniowany, wyprawa z tynku, cegła spoinowana - 
resztki wyprawy. Wyprawa szlachetna, sztuczny kamień, t.er- 
rabona. ściany boczne wyprawione rapówką. ściany wyprawio
ne tynkiem - pokryte dekoracją malarską - dekoracje w tech
nice sgraffito, malowane w kolorach.....
OKNA, DRZWI, BRAMY PRZEJAZDOWE: zdobne portalami ¡kutymi w 
kamieniu - drewnie twardym - miękkim, wykonane w tynku, 
opaski ciągnione, gzymsy wykonane,w  kamieniu - tynku - z  

blachy - drewna. Kraty ozdobne - proste, okiennice, żaluz-r 
je, markizy. Podcienia, przypory, skarpy, balkony, balu
strady , tablice pamiątkowe wmurowane w ściany, inskrypcje 
/podać treść/. Sposób pokrycia podokienników: blacha, da
chówka, ozdobna dachówka, płytki ceramiczne.

11. NAWIERZCHNIA PODWÓREK: bruk kamienny, płyty chodnikowe, pły
ta betonowa, trawnik, ogródek, ubita ziemia.

12. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH: powierzchniowe, rynnami i ru
rami spustowymi, rzygulce, do kanalizacji, okap bez rynien.

13. RYNNY I RURY SPUSTOWE: z blachy miedzianej, cynkowej, ocyn
kowanej , przekrój okrągły - czworoboczny - kwadratowy.

Z Ł -22, str.,4



14. KODŁAJ INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W OBIEKCIE: wod.-kan., o.o.,
gazowa, inst.elektryczna, klimatyzacja, wentylacja.

15. OGÓLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU; b .dobry, dobry, zniszczony, 
zły, zruderyzowany, ruina.

5ł32I§!?42£Ą: piwnice, parter, piętra, poddasze.
1. SCHODY: konstrukcja: na sklepieniach,z cegły, na dźwigarach 

stalowych, przesklepione, stalowa , żelbetowa, z drewna. 
Okładzina: lastrico, drewniana, linoleum, wylewka z zapra
wy cementowej, kamienna, marmurowa.
Balustrady: stalowe kute, stalowe ozdobne proste, drewnia
na. Pełne.

2. PODŁOGI, POSADZKI /wg. numeracji pomieszczeń/
Piwnica: ubita glina, wylewka cementowa, płytki ceramiczne, 
cegła, klinkier, dyle drewniane.
Kondygnacje wyższa: drewniana biała, klepka, parkiet, taf
le ozdobne, intarsjowane, płytki ceramiczne, kamienne, 
marmur, lastrico, vinileum, PCW. Wzorzyste, gładkie.

?• ŚCIANY NOŚNE: z kamienia, z cegły, z pustaków betonowych, 
w konstrukcji mieszanej /t.zw. aur pruski/lub kamień, z 
cegłą/. Tankowane, spoinowane.

4. ŚCIANY DZIAŁOWE 1 /o ile wiadomo/ z cegły, ażurowe z cegły, 
drewniane.

5- STEOPY, SKLEPIENIA: /o ile wiadomo/ żelbetowe, prze sklepio
ne na dźwigarach, stalowe, staloceramiczne, drewniane.
Nagie, z sufitem. Sklepienia z kamienia, z cegły, mieszane. 
Spoinowane, wyprawiane.

6. TYNKI: /o ile wiadomo/ wapienne, cen.-wapienne, cementowe, 
gipsowo-wapienne, gipsowe, sztablatory, sztukaterio, 
stiaki.

7. HALATUBY, MALOWANIE: malatury wielobarwne, figuralne, o 
wzorach geometrycznych, roślinnych, sceny rodzajowe, fryzy 
wielobarwne, plafony /podać tematykę/.
Malowanie: olejne, farby klejowe, wapienne, emulsyjne. 
Jednobarwne, wielobarwne.

8. STOLARKA DRZWIOWA: drzwi płycinowe, płytowe, ze szpaletami, 
z drewna twardego - miękkiego, malowane lub nie.
Drzwi spongowe, ażurowe, z desek.

8ał.22. str.5



9. 3T0ŁABKA OKIENNA: okna futrynowe, krosnowe, półskrzynkowe, 
skrzynkowe. Drawno twarde - miękkie. Malowane - nie malo
wane. Parapety z drewna, kamienia, marmuru.

10. PIECE, KUCHNIE, KOMINKI: kaflowe ozdobne, kaflowe gładkie, 
przenośne. Kominki z wystrojem, kominki-atrapy.

11. IHHE CHABA.KTBBYSTYCZNE SZCZEGÓŁY: boazerie, prowizorycznie 
wzmocnione stropy, schody. Nie dostępne pomieszczenia.

STBYOH, WIgŻBA DACfflJ, P0KBYCIB
1. SCHODY: drewniane drabiniaste, drewniane, stalowe, żelbe

towe , kamienne. Z wykładzinami.
2. DBZWI: stalowe z blachy w konstrukcji z kątowników,drewniane
3. POSADZKA: klepisko, cegła, wylewka cementowa
4. MUET OGNIOWS: z kamienia, z cegły, tynkowane, rapowane, 

spoinowane.
5. STOLABKA: okna pojedyncze - podwójne. Krosnowe, futrynowe, 

inne. Malowane - nie malowane.
6. WUpżBA DACHU: drewniana, kołkowana, połączenia na śruby i 

klamry. Stalowa, z uzupełnieniami.
7. OŚWrBTŁEHIB STEYCH[J: dachówki szklane, okienka płaskie, 

okna inne /np.w ściance kolankowej, "żabie oczka"/.
8. WŁAZY NA DACH: drabina, klapa w połaci dachowej do podno

szenia, wyjścia schodkami.
9. TBZONY KOMINOWE: na strychu wyprawione gładko - rapowane, 

spoinowane. Ponad dachem: spoinowane, wyprawiane, z czapką 
betonową, ceglaną, kamienną.

10. POKBYCIB DACffi: blachą miedziana, cynkową, ocynkowana, oło
wiana, dachówka zakładkowa, karpiówka, esówka, mnich-mni- 
szka, ozdobna, glazurowana, łupek naturalny, Eternit - 
płyty faliste - płytki. Papa, gont, dranice.

11. INNE: ławy kominiarskie, odgromienia, balustradki chronią
ce przed lawinami śniegu, ozdobne galeryjki na kalenicy, 
chorągiewki z blachy itp.
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Rzut poziomy wnętrza z  u ktbdem posadzki 
-sk a la  1 •' 20  (fragment).
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Rzut poziomy wnętrza z  rzutem rysunku stropi 
—  skala 1- 20  (fragm ent).
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Deiol stolarki : drzwi; przekrój poziomy-skola t1



zar. 32



9-

2 UW

.L .12,0 L 45,0 J 9,5 1 9Z0_.....

;& ■

mm r

3ŁT
219.0

236,5

Detal sto lark i: drzwi, przekrój pionowy-skala t10.
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Detal stolarki: okno, przekrój poziomy 
-skala 1:1 (fragment pomniejszony)-





Deiol metalowy: k lam ko- 
widoki (pomniejszenie K
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Detal stiukowy 
rysunek autogrametryczny 
-ska la  T-5
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Detal elewacja z profilem  
rysunek autogrametryczny 
-skala 120 ffragment)





Panorama zespotu kościelnego 
—skala 1-100 (pomniejszenie)
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Przekrój podłużny budynku 
-ska la  T-50 (pomniejszenie)
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Elewacja, układ cegieł 
-skala V50 (pomniejszenie}
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Pierzeja ulicy
-ska la  1:50 (pomniejszenie)
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Wystrój ściany
-skala 1-20 (pomniejszenie)
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Wystrój sufitu
-ska la  1:10 (pomniejszenie)
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Wystrój sklepienia, rzu t
-  skala 1:10 (pomniejszenie)
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Detal fragment elewacji 
- skala 1-20 (pomniejszenie)
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Detal-, kolumny wolnostojące 
s k a la  T-10 (pomniejszenie)
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Stf*

Detal: wystrój ściany 
- skala T-10 (pomniejszenie)
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Prospekt barokowy organów  
-ska la  1-20 (pomniejszenie)



Zał. 53



Hełm wieży
zegarowej . .
opracowanie fotogrametryczne ze zdjęć 
fotograficznych (pomniejszenie}
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Rzeźba w widoku i opracowaniu warsfwicowym. 

Skala opracowania /• 10 (pomniejszenie ).
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Rzeźba opracowanie warstwicowe
-  skata V20 (pomniejszenie)
cięcie warstwicowe 1 cm
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Wykres wychylenia ściany budynku 
•— skala TSO (pomniejszenie fragmentu)
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Opracowanie nieko^mpleksowe, rzut podstawowy
af.

-skala 1:50 (pomniejszenie)





Opracowanie niekompleksowe, 
przekrój poprzeczny 
— skala 1*50 (pomniejszeniej
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Legenda
113 —  p o ło że n ie  -/ n r p ik ie ty  

JjSO, — di u gość p rz e k ą tn e j (cm)
28̂  — za p is  pomiaru szczegółów metoda, biegunowe 

3*75 l ic z n ik -  k ie runek , mianownik-odległość (cm) 

H=337 — wysokość pomieszczenia (cm)

W  — wysokość parapetu  (cm)

11x15x28 —  ¡ ¡o ś ć  .w y s o k o ś ć , s z e ro k o ś ć -  s to p n i

ŁĄCZY. dmSZKIC NR U

ŁĄCZY SZKIC NR W



ŁĄCZY SZKIC NR 13

Przykład szkicu potowego 
inwentaryzacji rzutu poziomego
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Ks.rob. Szereg

METRYKĄ_STERĘ06RAMU

L ......... . P
Nastawienia:
X .........

...........................
c o ............. ..............
Bx
By ............
Bz ............

ogólne
przekładnia skali

skala pierworysu 
sz"kic punktów:

Orientację wykonał: .........
/podpis/'

dnia



Przykład postępowania dla zestrojenia zdjęć naziemnych 
o dowolnej orientacji na autografie uniwersalny»

1. Scentrowanie zdjęć na nośnikach.
2. Nastawienie składowej bazy bx w skali modelu, stałej 

kamery ĉ , a w przypadku zdjęć zwróconych - składowej 
bazy by.

5. Nastawienie innych danych: b y » b z , ^ , CO , X  na zero.
4. Eliminacja paralaksy poprzecznej w punktach zaznaczonych 

na rysunku poniżej, w trzech etapach.

Zał.65T 5 4

7 ° 5 1 

6.

. li °s
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Etap I Etap II Etap III
punkt ruch punkt ruch punkt ruch

1 ty 7 lub 8 5 bz
2 X" 6 X" 4 to

4 bz 11 kontrola Powtórzyć 1 2  4

5 7 (f"

3 Lo" z nad- Jeśli występuje 8 9 10 kontrola

Powt
korekcją 
órzyć 1 2  4

paralaksa powtórzyć 
etap I i II

Ewentualne 
rozbieżnoś
ci skorygo
wać co''i f

5. Oznaczenia składowych bazy zostały przyjęta jak w foto
grametrii lotniczej.

6. Wartość nadkorekcji należy ustalić z instrukcją autografu.



Zasady rozwinięcia powierzchni na płaszczyznę 
aetodą fotogrametrii jednoobrazt>wej

Czynnością wstępną jest wyznaczenie kształtu powierzchni 
metodą bezpośredniego pomiaru lub metodą fotogrametrii 
dwuobrazowej, przez wykreślenie charakterystycznych prze
krojów poziomych i pionowych sklepień, kopuł, rotund itp.
Znając kształt i wielkość powierzchni /kulistej, walcowej, 
stożkowej itp./, należy dla niej wyznaczyć elementarne 
płaszczyzny rzutowania, uwzględniając wymaganą dokładność 
opracowania.
Wykonanie zdjęć całowanych zależy od wielkości i rodzaju 
powierzchni i jedynie można podać poniższe'ogólne wska
zówki dla fotografowania:
"1/ dla sklepień, które można objąć jednym zdjęciem, kame

rę pomiarową należy ustawić centrycznie i wykonać zdję
cie przy osi kamery skierowanej pionowo w górę,

2/ dla dużych sklepień należy wykonać szereg 'zdjęć cało
wanych, przyczym oś kamery należy skierować w przybli
żeniu prostopadle do ustalonych płaszczyzn elementar
nych,

3/ dla rotundy w kształcie walca należy wykonać szereg 
zdjęi przy poziomym położeniu osi kamery, przechodzą
cej przez środek koła podstawy walca i prostopadłej 
do określonych uprzednio płaszczyzn rzutowania.

Dla każdej płaszczyzny rzutowania należy wyznaczyć osno
wę do przetwarzania /współrzędne 5 fotopunktów lub dłu
gości 4 odcinków i przekątnej itp./ oraz sporządzić pod
kład do przetwarzania w skali opracowania.
Przetworzenie można wykonać s
1/ na płaszczyzny elementarne wg. wskazówek § 27,
2/ na powierzchnię elementarną np. walca. W tym przypadku 

podkład do przetworzenia sporządza się nanosząc na osi 
pionowej układu współrzędnych - wysokości fotopunktów, 
a na osi poziomej - długości łuków liczone od prostej'

Zał.66
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styczności do fotopunktów. Podkład umieszcza się na mo
delu wycinka walca, sporządzonego w skali opracowania, 
który należy położyć na ekranie przetwornika. Po wpaso
waniu fotopunktów zdjęcia w punkty naniesione na pod
kładzie , wykonuje się przetworzenie, które jest rozwi
nięciem powierzchni- walcowej na płaszczyznę. Należy pa
miętać podczas przetwarzania o spełnieniu warunku wier- 
nokształtności wiązki zarejestrowanej i przetwarzanej.

4/ dla sklepienia objętego jednym zdjęciem /ust.3, p.1/ 
wystarczy obliczyć kąty:
a/ nachylenia płaszczyzny rzutowania względem osi foto

grafowania,
b/ skręcenia zdjęcia,
które zapewnią założone dokładności przetworzenia.
Następnie obracając zdjęcie o wyliczony kąt skręcenia M.¿łooSnależy wykonać przetworzeń na płaszczyznę ekranu
przo-rfornika, nachyloną o obliczony kąt.

6. Poszczególne przetworzone części powierzchni należy odpo
wiednio zmontować na planszy. Takie rozwinięcie powierzchr- 
ni na płaszczyznę, będzie przedstawiało wystrój malarski 
lub rzeźbiarski tej powierzchni bez widocznych zniekształ
ceń i stanowi dokumentację pomiarową.
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