Komunikat nr 3 /2019
Przypominamy o konieczności sporządzania dokumentacji geodezyjnej zgodnie z niżej
wymienionymi przepisami prawa
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admininstracji z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. Nr 263 poz. 1572)

§7.1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem
terenowym, mającym na celu:
1) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych;
2) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym;
3) pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie
dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.
2. Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii mapy
zasadniczej lub ewidencyjnej.
Przeprowadzony wywiad terenowy powinien objąć swoim zakresem teren planowanej
inwestycji wraz z obszarem ją otaczającym w pasie 30 m. Wychodząc z tego, że należy na kopii
mapy zasadniczej lub ewidencyjnej przedstawić zakres opracowania mapy, który to obszar objęty
jest aktualizacją. Wykonany pomiar i wykazanie pikiet poza zakresem opracowania/aktualizacji jest
uchybieniem a przedstawione punkty nie mogą stanowić treści aktualizacji bazy, gdyż wykraczają
poza zakres opracowania. Geodeta odpowiada za treść opracowania we wskazanym zakresie
określająć zgodność jego stanu na dzień wywiadu terenowego.
§ 81. Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
pkt 10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
Wykazany obszar aktualizacji/zakresu opracowania należy wkreślić w treść mapy do celów
projektowych zaznaczając i opisując jego przebieg zgodnie z obszarem aktualizacji przedstawionym
w mapie wywiadu terenowego.
(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie.

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych" powinny
obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie 30 m, a w razie
konieczności ustalenie strefy ochronnej - także teren tej strefy.
Niniejszy komunikat jest przypomnieniem treści ogłoszonych na stronie Wydziału Geodezji
w dniu 3 sierpnia 2016 r.
Link do informacji:
https://docs.google.com/document/d/1VwnhuAy8Xr7LJXmhTkhLwM1M3uSp4GStabNzWaDqg90/
edit#
Treść komunikatu z dnia 3 sierpnia 2016 r.
Kartuzy 2019-04-09

ZAKRESY NA MAPACH DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Pliki wyjściowe udostępnianie są przez PODGiK zgodnie z zamówieniem
składanym przy zgłoszeniu (zakres + ewentualny bufor). Zdarza się jednak,
że na podstawie pliku zamówionego jedynie w zakresie planowanej
inwestycji tworzy się mapę z buforem, w którym zawarte są niepełne dane
(mapa niepełnej treści)*. Jest to działanie niezgodne z §5 rozporządzenia
MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), który stanowi, że mapy do celów
projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy
ochronnej - także teren tej strefy. W związku z tym przy zgłoszeniu pracy
geodezyjnej należy zamawiać pliki w pełnym zakresie opracowania - t.j.
w zakresie planowanej inwestycji wraz z niezbędnym buforem.

*) dane generowane są obiektowo zgodnie z zamówieniem - na pliku znajdują się więc jedynie
obiekty mieszczące się wewnątrz zgłoszonego zakresu oraz przecinające się z nim. Proponuje się
aby przy zamówieniu materiałów określić zasięg bufora wokół zgłoszonego zakresu.
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