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 71.7. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

Oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego.   

 

 

Sprawozdanie techniczne, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera: 

 

 1) określenie celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych 
lub kartograficznych;    

     

 2) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej;   

      

 3) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał prace geodezyjne i kartograficzne;      

        

 4) imiona i nazwiska oraz numery świadectw nadania i zakresy uprawnień zawodowych osób, 
które wykonywały samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych 
i kartograficznych;         

  

  



§ 71.7. 

 

5) okres, w jakim wykonywane były prace geodezyjne lub kartograficzne; 

         

6) opis przebiegu i rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, 

zawierających w szczególności: 

 zakres wykorzystania materiałów PZGiK, 

 zastosowane technologie i metody pomiarowe; 

 

7) informację o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy, o 

którym mowa w   63 ust. 2; 

  

8) informacje dotyczące przekazywanej bazy roboczej  
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Pkt.25.2. w skład dokumentacji technicznej zasobu bazowego ZB wchodzą: 

 

d) Sprawozdanie techniczne  ze szczegółowym uwzględnieniem: 

    - producenta, rodzaju, modelu odbiornika oraz anteny,  

    - daty i czasu pomiaru,  

    - rodzaju oprogramowania wewnętrznego, 

    - rodzaju i formatu wykorzystywanych poprawek DGNSS,  

    - sposobu wyznaczenia ostatecznych współrzędnych i/ lub wysokościowych, 

    -  współczynniki przeliczeniowe pomięedzy układami wraz z wynikami transformacji. 
 

 

 

 

 

 ( Zalecenia techniczne, Głównego Geodety Kraju, z 2011 roku - Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji 

referencyjnych ASG-EUPOS  ) 
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 109.1 

 
14. Sprawozdanie techniczne zawierające: 

    a) dane formalne, prawne i organizacyjne opracowania, 

    b)  szczegółowy opis obiektu, 

    c)  zakres i sposób realizacji warunków technicznych roboty, 

    d   ewentualne rozbieżności, które wystąpiły w toku realizacji w odniesieniu do projektu założenie lub 

modernizacji ewidencji, 

    e)  omówienie kolejnych faz wykonywania prac, w tym omówienie niedostępnych do badania dokumentów 

stanów prawnych nieruchomości, dostrzeżone błędy  pojawiające się w tych dokumentach, np. podwójne 

pokrycia ksiąg wieczystych o tych samych numerach KW itp., 

    f) opis stosowanego oprogramowania oraz prac związanych z napełnianiem bazy danych oraz 

uruchomieniem systemu informacyjnego,  

    g) opis innych wymaganych przez zamawiającego prac. 

 

       ( Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków wprowadzona do stosowania  dla prac, zlecanych 

przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej , związanych z zakładaniem  lub modernizacją  ewidencji 

gruntów i budynków ( zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju  z dnia 3 listopada 2003r. ,w sprawie 
wytycznych  techniczno – organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków ) 


