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W artykule przedstawiono zasady opracowania map do celów pro-
jektowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, 
w tym też map do celów projektowych na obszarach kolejowych, 
w ich pobliżu oraz z towarzyszącą infrastrukturą. Opisano treść 
i formę ich opracowania. Zwrócono uwagę na wyjaśnienia i sta-
nowiska Głównego Geodety Kraju, dotyczące zasad aktualizacji 
analogowej mapy zasadniczej, oznaczeń i symboliki stosowanej 
przy sporządzaniu map do celów projektowych. W artykule przed-
stawiono schemat blokowy procedury opracowania mapy do celów 
projektowych. Oprócz wniosków i spostrzeżeń pojawiły się propozy-
cje związane z ulepszaniem map projektowych, które są niezbędne 
w budowlanym procesie inwestycyjnym. 

Słowa kluczowe: mapa do celów projektowych, inwestycja, Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Opracowanie map do celów projektowych ma charakter geo-
dezyjno-kartograficzny, obejmuje przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do wykonywania projektu. Na każdym etapie wyko-
nywania opracowań projektowych – dotyczących obiektów bu-
dowlanych czy budowli – zaznacza się udział geodety jako oso-
by dostarczającej niezbędnych informacji – danych do projektu 
w postaci wszelkiego rodzaju map i opracowań geodezyjno-kar-
tograficznych. Dokładność, jakość tych map i opracowań geode-
zyjno-kartograficznych w dużej mierze ma wpływ na prawidłowy 
przebieg całego procesu projektowego.

Dokonując opracowania mapy do celów projektowych dla te-
renów kolejowych, które są terenami zamkniętymi, należy do-
datkowo kierować się instrukcjami resortowymi (branżowymi). 
Mapy będące w posiadaniu PKP SA są bardziej szczegółowe 
(pod względem znaków graficznych symbolizujących urządzenia 
uzbrojenia naziemne, nadziemne i podziemne terenu) od tych, 
które znajdują się w państwowym zasobie.

Zasadniczą podstawą opracowywania map do celów projekto-
wych są przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie [7]. Zgodnie z § 
4 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia projekt zagospoda-
rowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej 
mapy zasadniczej, przy czym – zgodnie z ustawą Prawo geode-
zyjne i kartograficzne [17] – przez mapę zasadniczą rozumie się 
wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informa-
cje o przestrzennym usytuowaniu punktów osnowy geodezyjnej, 
działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków grunto-
wych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli 
i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, 
a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Etapy opracowania map do celów projektowych
Kolejność działań związanych z opracowaniem map do celów 
projektowych powinna być następująca:
1) zaktualizowanie mapy zasadniczej, w tym o dane dotyczące 

ewidencji gruntów i budynków;
2) sporządzenie kopii mapy zasadniczej;
3) wniesienie treści mapy do celów projektowych.

Rys. 1 przedstawia schemat blokowy procedur opracowania 
map do celów projektowych, począwszy od momentu otrzymania 
zlecenia na jej wykonanie, aż do momentu jej przedłożenia jako 
gotowej mapy do celów projektowych zamawiającemu. Mapy spo-
rządzane do celów projektowych powinny obejmować – na pod-
stawie § 5 rozporządzenia [7] – również obszar otaczający teren 
inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności usta-
lenia strefy ochronnej, także teren tej strefy. Dodatkowo w instruk-
cji technicznej G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji [4] znajduje się 
również zapis, że do opracowania planu realizacyjnego wykorzy-
stuje się mapy zasadnicze, które powinny obejmować teren inwe-
stycji oraz tereny otaczające w pasie co najmniej 30 m, licząc od 
granic terenu inwestycji (należy zwrócić uwagę na to, że jest to 
teren o pasie co najmniej 30 m), a w razie konieczności ustalenia 
strefy ochronnej – także teren tej strefy. Wielkość obszaru (30 m) 
oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji okre-
śla w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na bu-
dowę. Instrukcje Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)  
nie obowiązują i nie posiadają podstawy prawnej. Instrukcje te 
obowiązywały swego czasu na podstawie rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, karto-
grafii oraz krajowego systemu informacji o terenie [11]. Rozpo-
rządzenie to w swym załączniku powoływało wykaz standardów 
technicznych z zakresu geodezji i kartografii. To rozporządzenie 
zostało uchylone, a wynikało to z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej [16]. Instrukcje tech-
niczne GUGiK nie posiadają mocy obligatoryjnej. Jednak dorobek 
naukowy oraz doświadczenie praktyczne zawarte w instrukcjach 
technicznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pomimo 
częściowej dezaktualizacji, w razie braku sprzeczności z nowymi 
standardami należy traktować jako rozwiązanie fakultatywne.

Treść mapy do celów projektowych, zgodnie z § 6 rozporzą-
dzenia [7], powinna zawierać elementy stanowiące treść mapy 
zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) nierucho-
mości (działek) oraz:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o róż-

nym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., 
jeżeli zostały uwzględnione w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez 

projektanta zgodnie z celem wykonywanej pracy.
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Treścią mapy zasadniczej są aktualne in-
formacje o elementach ewidencji gruntów 
i budynków oraz przestrzennym rozmiesz-
czeniu obiektów ogólnogeograficznych, dla-
tego też i mapa do celów projektowych po-
winna zawierać te informacje. Treść opisu 
mapy do celów projektowych wraz z elemen-
tami, jakie powinna zawierać, przedstawia 
rozporządzenie [10]. Zgodnie z tym rozpo-
rządzeniem mapę do celów projektowych 
edytuje się na arkuszu formatu A4 lub jego 
wielokrotności. Przy czym – w zależności od 
rodzaju i wielkości inwestycji – mapę sporzą-
dza się w układzie:

 � sekcyjnym;
 � jednostkowym (w jednym arkuszu);
 � wieloarkuszowym.
Szczegółowy zakres informacji objętych ewi-

dencją gruntów i budynków został określony 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków [9] 
w rozdziale 4. Należałoby tutaj zaznaczyć, że 
zakres ten obejmuje również dane dotyczące 
użytków gruntowych i klas gleboznawczych.

Reasumując, mapa opracowywana do 
celów projektowych powinna zawierać ak-
tualne informacje o wszystkich danych ewi-
dencyjnych, odnoszących się zarówno do ob-
szaru projektowanego terenu inwestycji, jak 
i do obszaru otaczającego ten teren w pasie 
co najmniej 30 metrów.

Warto wyraźnie podkreślić, że ujawnienie 
na mapie zasadniczej, a następnie na mapie 
do celów projektowych, aktualnych danych 
ewidencyjnych, w tym dotyczących granic 
użytków gruntowych i klas gleboznawczych, 
może nastąpić po uprzednim ujawnieniu tych 
danych w operacie ewidencyjnym. Dlatego 
uzasadnione jest żądanie przez odpowiedni 
organ dostarczenia odpowiednich materiałów 
umożliwiających aktualizację operatu ewiden-
cyjnego, a następnie mapy zasadniczej. Przy 
czym, zgodnie z § 46 rozporządzenia [9], opra-
cowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte 
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zawie-
rające wykazy zmian danych ewidencyjnych, stanowią podstawę do 
aktualizacji operatu ewidencyjnego. O formie i zakresie aktualizacji 
decyduje organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (Wy-
dział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, Dział Ewidencji 
Gruntów i Budynków), a nie podmiot przygotowujący opracowania 
geodezyjne i kartograficzne. Pomiar użytków dla określonej działki 
powinien odzwierciedlać wyłącznie stan faktyczny na gruncie.

Treść i skale map do celów projektowych
Skale map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju 
i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy 
czym – zgodnie z rozporządzeniem [7] – istnieje następujący 
nakaz stosowania skal:

 � skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 
1:500;

 � skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów bu-
downictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000;

 � skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym 
rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.
Dodatkowo geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek-

tów budowlanych, w tym również dokumentacja geodezyjno-kar-
tograficzna, o której jest mowa w § 20 rozporządzenia [7], po-
winna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu, w związku z czym dokumentacja ta po-
winna zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych. W zakresie 
elementów ewidencji gruntów i budynków prace te powinny być 
kierowane przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu dru-
giego, czyli uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2: rozgra-
niczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie 
dokumentacji do celów prawnych. Wyjątek od tej zasady stanowi 
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Rys. 1. Schemat blokowy procedury opracowania mapy do celów projektowych
Źródło: oprac. własne.
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opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu 
ewidencyjnego przy wykonywaniu geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej obiektów budowlanych. W tych przypadkach pra-
cami geodezyjnymi i kartograficznymi mogą również kierować 
osoby z uprawnieniami z zakresu pierwszego i czwartego, a za-
tem: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne oraz geodezyjna obsługa inwestycji.

Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 
do celów projektowych oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać upraw-
nienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których 
mowa w art. 43 pkt 1 lub taż w art. 43 pkt 4 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne [14] w tzw. pierwszym zakresie 
(tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne) lub czwartym zakresie (tj. geodezyjna ob-
sługa inwestycji). Osoby, którym Główny Geodeta Kraju nadał 
uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, są uprawnione do 
wykonywania samodzielnych funkcji, o których mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 1–3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwią-
zanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, 
realizacyjnymi i inwentaryzacyjnymi. Uprawnienia te obejmują 
również geodezyjne pomiary sytuacyjne obiektów ujawnionych 
w ewidencji gruntów i budynków: znaków i punktów granicznych, 
użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków. 
W tej sprawie Główny Geodeta Kraju wydał wyjaśnienie doty-
czące rodzaju prac geodezyjnych, jakie mogą być wykonywane 
przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe, o których 
mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne [13, 19]. Jednocześnie wyjaśnił, że w zakresie przepisów 
rozporządzenia czynności wznowienia znaków granicznych i wy-
znaczania punktów granicznych, wykonywane w trybie art. 39 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub czynności usta-
lania przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia 
punktów granicznych, wykonywane w trybie przepisów § 37–39 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków [9], należy potraktować jako czynności identyfikujące po-
łożenia punktów granicznych na gruncie [13, 19]. Identyfikacja 
ta, w świetle § 2 pkt 10 rozporządzenia, jest częścią składową 
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego obiektu punktowego, jakim 
jest punkt graniczny.

Terminologię powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych 
i pomiarów powykonawczych przedstawia PN-73/N99310 Geo-
dezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określania [5] w pkt 2.1.2; 
przez pomiary te należy rozumieć zespół czynności geodezyj-
nych, mających na celu zebranie odpowiednich danych geode-
zyjnych do określenia położenia, kształtów i wymiarów realizo-
wanych obiektów.

Zgodnie z § 80 rozporządzenia w sprawie standardów tech-
nicznych [10] podczas aktualizacji mapy zasadniczej powin-
no stosować się katalogi znaków kartograficznych, skrótów 
i oznaczeń, które zawarte są w rozporządzeniu w sprawie bazy 
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy da-
nych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (GESUT, 
BDOT500 i MZ) [6]. Aktualnie przepisy rozporządzenie [6] wy-
gasły z dniem 13 stycznia 2015 r. Uchylenie to wynika z ustawy 
z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji [17]. Tymczasem aktualizacja mapy zasadniczej 
to proces ciągły, w dodatku nierzadko mapa ma postać analogową.  

W tym miejscu warto przytoczyć wyjaśnienia Głównego Geo-
dety Kraju, w myśl których „przy aktualizacji mapy zasadniczej 
w postaci analogowej, aby zapewnić jej spójność i czytelność, na-
leży stosować oznaczenia i symbole stosowane przed wejściem 
w życie rozporządzenia w sprawie GESUT, BDOT500 oraz MZ. 
Na udostępnionych kopiach takiej mapy zasadniczej należy 
zamieścić informację wyjaśniającą źródło zastosowanych ozna-
czeń i symboli (np. na mapie zastosowano oznaczenia i skróty 
zgodnie z nieobowiązującą instrukcją K-1 – Mapa zasadnicza 
z roku 1979, dostępną na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii)” [18]. 

Z kolei do uchylonego rozporządzenia [6] Główny Geodeta 
Kraju wydał informację [20], że zadania Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej, w szczególności dotyczące prowadzenia po-
wiatowej i krajowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia 
terenu, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficz-
nych w skalach 1:500÷1:5 000 oraz mapy zasadniczej, wynikają 
z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). 
I to przepisy tej ustawy są dla organów administracji publicznej 
podstawą realizacji zadań, w tym prowadzenia wymienionych 
powyżej rejestrów.  Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie 
trwają zaawansowane prace legislacyjne, a procedowane pro-
jekty rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 
a także w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT  
są publikowane na stronach Rządowego Centrum Legisla-
cji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz GUGiK [20]. 

Należy zaznaczyć, że wyjaśnienia te należy traktować pomoc-
niczo, nie mają bowiem charakteru normatywnego.

Oznaczenia i symbole stosowane przed wejściem w życie roz-
porządzenia w sprawie GESUT, BDOT500 oraz MZ [6] wynikały 
z instrukcji technicznej K-1; miały na celu przedstawienie charak-
terystycznej sytuacji terenowej za pomocą znaków graficznych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie [11] obowiązywały:
1) instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza, wprowadzona 

do stosowania zarządzeniem Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 
1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 
24 lutego 1984 r. (Dz. Urz. GUGiK, Nr 1, poz. 1); uwaga: prze-
pis obowiązuje tylko przy aktualizacji istniejącej mapy zasad-
niczej, wykonanej według tych przepisów, do czasu jej moder-
nizacji i przekształcenia do postaci numerycznej; 

2) instrukcja techniczna K-1 Podstawowa mapa kraju, wprowa-
dzona do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem 
z dnia 16 maja 1995 r.; uwaga: przepis obowiązuje tylko przy 
aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej, wykonanej według 
tych przepisów, do czasu jej modernizacji i przekształcenia 
do postaci numerycznej; 

3) instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza, wydana w 1998 r. 
przez Głównego Geodetę Kraju.

Mapy do celów projektowych dla terenów kolejowych – 
terenów zamkniętych
W zakresie opracowania map do celów projektowych dla terenów 
kolejowych zasadniczą rolę odgrywają dwie instrukcje branżowe:

 � D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geo-
dezji kolejowej [1];
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 � Ig-1 Rodzaje i obieg dokumen-
tacji geodezyjno-kartograficznej 
wykonywanej na poszczegól-
nych etapach modernizacji linii 
kolejowych [3].
Zgodnie z [3] przez mapę do ce-

lów projektowych należy rozumieć 
zaktualizowaną mapę zawierającą 
treść mapy zasadniczej, mapy sytu-
acyjno-wysokościowej, a także inne 
elementy wskazane przez zama-
wiającego, podlegające pomiaro-
wi. Zgodnie z §5 instrukcji Ig-1 [3] 
mapy dla celów projektowych:

 � dla terenów zamkniętych należy 
opracować zgodnie z symboliką 
D-19 Instrukcja o organizacji i wy-
konywaniu pomiarów w geodezji 
kolejowej (załącznik do Zarzą-
dzenia nr 144 Zarządu PKP z dn. 
23 października 2000 r.) oraz in-
strukcją K-1 Mapa zasadnicza;

 � dla terenów otwartych należy 
opracować zgodnie z symboliką 
Instrukcji K-1 Mapa zasadnicza 
(rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.) [11];

 � dla terenów otwartych na obszarach kolejowych należy opraco-
wać zgodnie z instrukcją D-19 i – uzupełniająco – instrukcją K-1.
Podkreślę raz jeszcze, że mapy będące w posiadaniu PKP SA 

są bardziej szczegółowe od map znajdujących się w państwo-
wym zasobie (rys. 2). 

Również sposób wykonywania pomiarów terenowych na ob-
szarach kolejowych  i wymogi dokładnościowe uzyskiwanych wy-
ników są dużo wyższe od standardów oraz instrukcji geodezyj-
nych wydanych przez GUGiK; wynika to z przepisów dotyczących 
skrajni budowli.

Dodatkowo tereny kolejowe są terenami zamkniętymi, a zatem, 
zgodnie z definicją podaną w ustawie [14] art. 2 pkt 9, przez teren 
zamknięty należy rozumieć tereny o charakterze zastrzeżonym 
ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone 
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA) posiadają teren we-
wnętrzny (grunty wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą 
kolejową), po którym odbywa się ruch pociągów. Szczególna spe-
cyfika kolei oraz jej znaczenie obronne, zostały usankcjonowane 
przez dokument, który nadał im status terenów zamkniętych 
w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne [14].

Dokonując opracowania mapy do celów projektowych na ob-
szarach kolejowych, wykonawca prac geodezyjnych współpracu-
je z Kolejowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej (KODGiK), z Wydziałem Geodezji i Regulacji Stanów 
Prawnych, do którego to wykonywane prace podlegają zgłosze-
niu. Odpowiednikiem KERG-u (Księgi Ewidencji Robót Geodezyj-
nych) dla prac zgłoszonych w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej jest tzw. Dziennik Ewidencji Robót 
DER, stosowany np. na terenie województwa śląskiego, byłej Ślą-
skiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Treść map będących 
w posiadaniu PKP SA obejmuje zarówno symbole kodowe, jak 
i znaki graficzne, np. dla nastawni mechanicznej (kod NAM), na-
stawni elektrycznej (kod NAE) czy nastawni kluczowej (kod NAK).  

Mapa do celów projektowych, wykorzystywana do opracowania 
dokumentacji projektowej modernizacji linii kolejowej, musi zo-
stać opatrzona klauzulą, iż może służyć do celów projektowych 
z Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej, a w przypadku opracowania wykraczającego poza obszar 
kolejowy – także z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej [3]. Mapa dla celów projektowych dla 
terenów kolejowych musi zawierać:
1) wszystkie elementy mapy zasadniczej: sytuacja, uzbroje-

nie, wysokości, granice działek ewidencyjnych określone na 
podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków (katastru 
nieruchomości);

2) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie dróg, uzgod-
nione z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
(ZUDP) oraz – odpowiednio – z Kolejowym Zespołem Uzgad-
niania Dokumentacji Projektowej (KZUDP);

3) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników 
przyrody;

4) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez 
projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy, czyli nie-
zbędnych elementów sytuacyjno-wysokościowej mapy kolejo-
wej (z zastosowaniem instrukcji D-19 [1]).
Mapy również zwierają takie informacje jak:

 ¡ międzytorze (zarówno kod POD, znak graficzny czy sposób 
przedstawienia tej informacji na mapie jako wartości opisanej 
prostopadle do torów), 

 ¡ symbolika szyn izolowanych SIZ,
 ¡ lokalizacje i oznaczenia urządzeń samoczynnego hamowania 
pociągów SHP, 

 ¡ lokalizacje i oznaczenia ukresów UKR,
 ¡ lokalizacje i oznaczenia urządzeń wykolejnic WYK, 
 ¡ lokalizacje i oznaczenia hamulców torowych HAM, 
 ¡ oznaczenia semaforów świetlnych SMS, 
 ¡ oznaczenia tarcz ostrzegawczych świetlnych TOS, 

Rys. 2. Fragment opracowania mapy do celów projektowych terenu kolejowego – lokomotywowni
Źródło: oprac. własne.
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 ¡ oznaczenia geometrii toru GEM wraz z odpowiednim opisem 
punktów głównych łuku i wartości promieni umieszczanych po 
wewnętrznej stronie łuku, zaś w przypadku łuków koszowych 
– punkty zmiany promienia opisywane podwójnie,

 ¡ rozjazd zwyczajny mechaniczny RZM (rys. 1),
 ¡ rozjazd zwyczajny ręczny RZR,
 ¡ skrzyżowanie torów SKT,
 ¡ rozjazd krzyżowy mechaniczny RKM,
 ¡ obrotnica OBR,
 ¡ punkty osnowy geodezyjnej, kolejowej osnowy geodezyjnej,
 ¡ lokalizację i oznaczenia przejść dla pieszych,
 ¡ lokalizację i oznaczenia kilometrażu dróg,
 ¡ lokalizację i oznaczenia odwodnień i innych urządzeń drogo-
wnictwa kolejowego,

 ¡ wartości rzędnych wlotu i wylotu, światła, skrajni obiektów in-
żynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów itp.), wykonywa-
nych m.in. na zalecenie projektanta.
Przedstawione kody symboli to tylko niektóre z całego zestawu 

charakterystycznych kodów i znaków graficznych obowiązujących 
w kolejnictwie. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla ob-
szarów kolejowych wykraczają poza zakres przedstawiony w byłych 
instrukcjach technicznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Przekazywaną zamawiającemu dokumentację w wersji elek-
tronicznej należy opracować w formacie umożliwiającym pełną 
edycję; dla map do celów projektowych, profili podłużnych, prze-
krojów poprzecznych, zgodnie z zaleceniami instrukcji Ig-1 [3], 
jest to format *.dwg, *.dgn.

W zależności od zamierzenia inwestycyjnego dopuszcza się 
(w przypadku obszarów kolejowych) skalę 1:500 i 1:1000, przy 
czym w przypadku aktualizacji opracowań analogowych, ist-
niejących w składnicach Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów 
Prawnych, stosuje się:

 � skalę 1:500 dla terenów stacji;
 � skalę 1:1000 dla szlaków kolejowych.
Gdy zasięg opracowania wykracza poza granice obszaru ko-

lejowego, wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest zgło-
sić prace (przed ich rozpoczęciem) do właściwego terytorialnie 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (ODGIK). 
Geodezyjne prace przygotowawcze należy poprzedzić (porozu-
mienie rys. 1):

 ¡ uzyskaniem ze składnicy Wydziału Geodezji danych dotyczą-
cych osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, 
inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu;

 ¡ pobraniem z właściwego urzędu danych ewidencji gruntów 
i budynków;

 ¡ dokonaniem wywiadów branżowych dotyczących sieci pod-
ziemnego uzbrojenia terenu w jednostkach kolejowych i miej-
skich, zarządzających tymi sieciami;

 ¡ uzyskaniem od właściwych jednostek kolejowych materiałów 
dotyczących układu torowego, np. planów schematycznych sta-
cji, wykazów rozjazdów, danych dotyczących geometrii osi torów;

 ¡ uzyskaniem innych materiałów niezbędnych do opracowania 
mapy.
Zleceniodawca, w porozumieniu z Wydziałem Geodezji i Re-

gulacji Stanów Prawnych, określa metodę wykonania mapy do 
celów projektowych; dokonuje wyboru pomiędzy metodą kla-
syczną (analogową) a numeryczną. Dodatkowo powinien okre-
ślić, w jakim systemie informatycznym należy wykonać opraco-
wanie. W przypadku opracowywania mapy metodą analogową 
pierworys i matryce mapy należy wykonać w układzie mapy za-

sadniczej. W wyniku numerycznego opracowania mapy zama-
wiający otrzyma:
1) mapę w postaci zbioru cyfrowego na nośniku informatycznym 

(bez względu na format danych);
2) wydruk na podstawie pliku informatycznego.

W celu zapewnienia tzw. jednolitości w zakresie gromadze-
nia danych oraz w zakresie obsługi użytkowników mapy Wydział 
Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych określa:

 � środowisko graficzne, w jakim należy sporządzić mapę 
numeryczną;

 � standard mapy numerycznej z uwzględnieniem rozwarstwie-
nia mapy na nakładki tematyczne oraz sposób definiowania 
atrybutów elementów graficznych (warstwa, kolor, grubość, 
styl, font, wysokość tekstu);

 � postać wydruku mapy.
Przedmiotem wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościo-

wych są szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej oraz – do-
datkowo – szczegóły niezbędne do opracowania mapy dla celów 
projektowych. Z uwagi na specyfikę opracowań na obszarach 
kolejowych pomiarem należy dodatkowo objąć:

 ¡ urządzenia techniczno-kolejowe, osie torów, rozjazdy, ukre-
sy, sygnalizatory, wskaźniki drogowe, urządzenia automa-
tyki kolejowej, uzbrojenie podziemne kolejowych urządzeń 
eksploatacyjnych;

 ¡ szerokość międzytorzy na wysokości słupów hektometrowych 
i słupów trakcyjnych;

 ¡ początek i koniec rozjazdów, długość oraz skos rozjazdów;
 ¡ szerokość i długość peronów;
 ¡ skrajnie słupów i bramek trakcyjnych, semaforów, tarcz i in-
nych trwałych obiektów występujących w układzie torowym.
W czasie prowadzonego pomiaru terenowego należy wykazać 

aktualne nazwy siedzib jednostek organizacyjnych PKP i komó-
rek wykonawczych, następnie nazwy posterunków ruchowych, 
obrębów ewidencyjnych, nazwy jednostek podziału administra-
cyjnego, rodzaj i charakter obiektów budowlanych oraz numery 
porządkowe budynków lub nieruchomości. 

Dodatkowe kryteria wykonywania pomiarów sytuacyjno-wyso-
kościowych dla opracowania mapy do celów projektowych dla 
obszarów kolejowych określa § 6 instrukcji branżowej D19 [1].

Przed przekazaniem dokumentacji zamawiającemu wyko-
nawca zobowiązany jest przedłożyć skompletowany operat po-
miarowo-obliczeniowy oraz mapę do Wydziału Geodezji celem 
tzw. weryfikacji (rys. 1). Dopiero po przeprowadzonej weryfika-
cji i usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek Wydział 
Geodezji przyjmuje dokumentację do zasobu i potwierdza klau-
zulę o przydatności mapy dla celów projektowych w granicach 
obszaru kolejowego. Należy tutaj zaznaczyć, że przyjęcie do 
zasobu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przez Wydział 
Geodezji stanowi podstawowy warunek do odbioru mapy dla ce-
lów projektowych.

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W zakresie Departamentu Geodezji i Współpracy z Samorząda-
mi w PKP SA funkcjonuje osiem terenowych Wydziałów Geode-
zji i Regulacji Stanów Prawnych (tab. 1). W ramach wydziałów 
istnieją Kolejowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej (KODGiK) oraz Kolejowe Zespoły Uzgadniania Dokumen-
tacji Projektowej (KZUDP). Do głównych zadań KODGiK należy:

 � ewidencjonowanie prac geodezyjnych na terenach zamkniętych;
 � prowadzenie zasobu geodezyjnego (z uwzględnieniem map 
sytuacyjno-wysokościowych, zarówno analogowych, jak i nu-
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merycznych, następnie profili podłużnych linii kolejowych, 
geometrii osi torów i dokumentacji geodezyjnej). W skład 
zasobu kolejowego wchodzą mapy szlaków oraz stacji ko-
lejowych, protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji dla 
poszczególnych linii kolejowych, opisy topograficzne kolejo-
wej osnowy geodezyjnej oraz szkice przebiegu granic. Geo-
metria osi torów i dróg rozjazdowych stanowi bardzo ważny 
element nie tylko z uwagi na fakt opracowywania projektów 
regulacji osi torów, ale również jest powiązana z kodyfikacją 
linii kolejowych;

 � bieżące informowanie odpowiednich (z uwagi na zasięg tery-
torialny) starostw powiatowych o zmianach wprowadzonych 
do ewidencji terenów zamkniętych, a tym samym przekaza-
nie dokumentacji dotyczącej działek wyłączonych z terenów 
zamkniętych. Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne [14, 17] do zadań starosty należy prowadzenie powiato-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewiden-
cji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

 � prowadzenie kontroli wykonanych opracowań i nadzoru prac 
geodezyjnych i prac kartograficznych wykonanych na tere-
nach zamkniętych wraz z przyjęciem ich do zasobu KODGiK.
Zasób KODGiK stanowi prowadzone na podstawie ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne [14, 17] oraz innych regula-
cji prawnych zbiory danych, a także utworzone na ich podsta-
wie opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, 
dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych oraz dokumenty utworzone w wyniku tych prac, 
a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie zagadnień związanych 
z opracowaniem mapy do celów projektowych – zarówno pod 
kątem teoretycznym, jak i praktycznym – w zakresie obowiązu-
jących przepisów. Opracowanie map do celów projektowych jest 
kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. W obecnych la-
tach można obserwować wzrost efektywności wykonywania tego 
typu zleceń, także na obszarach kolejowych lub w ich pobliżu. 
Zagadnienia dotyczące opracowania map do celów projekto-
wych pozwalają wysunąć wymienione niżej autorskie wnioski.
1. Dokonując opracowania map do celów projektowych dla te-

renów kolejowych, oprócz regulacji prawnych obowiązujących 
standardowo w szeroko rozumianej geodezji miejskiej, nale-
ży kierować się instrukcjami resortowymi (branżowymi) oraz 
uzgadniać prace z KODGiK.

2. Gdy zasięg opracowania wykracza poza granice obszaru ko-
lejowego, wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest 
zgłosić prace (przed ich rozpoczęciem) do właściwego teryto-
rialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. W aktualnie w obowiązującym prawodawstwie brakuje bez-
pośredniego przepisu dotyczącego określenia okresu waż-
ności mapy do celów projektowych. Rzecz w tym, że mapa 
ulega dezaktualizacji, może być już nieaktualna w momencie 

Tab. 1. Wydziały Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych w PKP S.A., KODGiK, KZUDP w względem podziału terytorialnego województw w Polsce

Województwo
Nazwa jednostki  

w strukturach  
organizacyjnych PKP S.A.

Adres Nazwa wydziału KODGiK KZUDP

mazowieckie, 
podlaskie, łódzkie

Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami 
w Warszawie

Warszawa 
ul. Armatnia 14, 
01-246 Warszawa

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych 
tel.: (+48 22) 47 33 889

KODGiK 
(woj. mazowieckie, podlaskie, 
łódzkie) 
tel.: (+48 22) 47 33 250

KZUDP 
(woj. mazowieckie, podlaskie, 
łódzkie) 
tel.: (+48 22) 47 33 216

pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie

Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami  
w Gdańsku

Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 2-4, 
80-958 Gdańsk

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych 
tel. kom.: (+48) 601 05 97 50

KODGiK 
(woj. pomorskie,  
kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie) 
tel. kom.: (+48) 782 99 78 56

KZUDP 
(woj. pomorskie,  
kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie) 
tel. kom.: (+48) 782 99 78 54  

małopolskie, 
podkarpackie, 
lubelskie, 
świętokrzyskie

Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami  
w Krakowie

Kraków 
Rondo Mogilskie 1, 
31-516

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych  
(woj. małopolskie i podkarpackie)
tel.: (+48 12) 39 35 541

KODGiK 
(woj. małopolskie  
i podkarpackie) 
tel.: (+48 12) 39 35 539

KZUDP 
(woj. małopolskie  
i podkarpackie) 
tel.:(+48 12) 39 31 664

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych (woj. lubelskie 
i świętokrzyskie)  
tel.: (+48 81) 472 53 95

KODGiK 
(woj. lubelskie i świętokrzyskie)
tel.: (+48 81) 47 25 670

KZUDP 
(woj. lubelskie i świętokrzyskie)
tel.: (+48 81) 47 21 242

lubuskie,  
wielkopolskie, 
zachodniopomorskie

Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami  
w Poznaniu

Poznań 
Al. Niepodległości 8, 
61-875

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych (woj. lubuskie 
i wielkopolskie)
tel.: (+48 61) 63 31 407 

KODGiK 
(woj. lubuskie, wielkopolskie)
tel.: (+48 61) 63 31 627

KZUDP 
(woj. lubuskie, wielkopolskie)
tel.:(+48 61) 63 31 619    

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych 
tel.: (+48 91) 47 15 840

KODGiK 
(woj. zachodniopomorskie) 
tel.: (+48 91) 47 15 328

KZUDP 
(woj. zachodniopomorskie) 
tel.:(+48 91) 47 15 398

dolnośląskie, opolskie Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami  
we Wrocławiu

Wrocław 
ul. Joannitów 13,
50-525 

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych 
tel.: (+48 71) 71 75 626

KODGiK 
(woj. dolnośląskie i opolskie)
tel.: (+48 71) 71 75 627

KZUDP 
(woj. dolnośląskie i opolskie)
tel.: (+48 71) 71 75 458

śląskie Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami  
w Katowicach

ul. Dworcowa 3,
40-012 Katowice

Wydział Geodezji i Regulacji 
Stanów Prawnych 
tel.: (+48 32) 71 05 421

KODGiK 
(woj. śląskie) 
tel.: (+48 32) 71 05 382

KZUDP 
(woj. śląskie) 
tel.: (+48 32) 71 01 869

gdzie: KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, KZUDP – Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Źródło: oprac. własne na podst. [7].
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klauzulowania jej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. Między zakończeniem prac pomiarowych 
oraz skompletowaniem operatu a dniem oklauzulowania 
mapy może wydarzyć się coś, co powinno zostać naniesio-
ne na mapę. Bardzo wiele zależy od tego, jaki obiekt ma być 
zaprojektowany. Inaczej należy podejść do projektów obiek-
tów kubaturowych (budynki i budowle), a inaczej do projek-
tów obiektów liniowych, np. sieci uzbrojenia technicznego. 
Wiele zależy od odpowiedzialności projektanta i osoby odpo-
wiedzialnej za ZUDP / KZUDP (analiza, porównanie i ocena  
mapy z projektem i z jej faktycznym aktualnym stanem w te-
renie) w ODGiK / KODGiK.

4. Przy opracowaniu obiektu budowlanego dotyczącego remon-
tu obiektu zabytkowego wykonawca prac geodezyjnych, na 
wniosek projektanta, sporządza inwentaryzację architekto-
niczno-budowlaną remontowanego obiektu. Powinna ona 
zawierać dokumentację opisową, pomiarowo-kartograficzną, 
fotograficzną i fotogrametryczną.

5. Mapa do celów projektowych, wykorzystywana do opracowa-
nia dokumentacji projektowej modernizacji linii kolejowej, 
musi zostać opatrzona klauzulą Kolejowego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, iż może służyć do ce-
lów projektowych; w przypadku opracowania wykraczającego 
poza obszar kolejowy wymagana jest także zgoda Państwo-
wego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6. Mapa do celów projektowych stanowi opracowanie obejmują-
ce teren inwestycji oraz teren otaczający w pasie co najmniej 
30 m, licząc od granic terenu inwestycji. Dodatkowy obszar 
należy uwzględnić m.in. wówczas, gdy poza wyżej wymienio-
nym zasięgiem przewidziana jest przebudowa infrastruktury 
technicznej. Dokonując ustaleń o zakresie wykonywanego po-
miaru, należy zwrócić uwagę na te elementy uczestnikom pro-
cesu budowlanego. Ostatnio wielu projektantów zajmujących 
się budowlanym procesem inwestycyjnym pracuje na nume-
rycznych modelach terenu NMT (DTM – Digital Terrain Model), 
które są opracowywane przez geodetów. Znaczenie dla reali-
zacji inwestycji ma nie tylko mapa do celów projektowych, ale 
i NMT. Systemy komputerowe z zaawansowanymi aplikacjami 
programowymi najczęściej tworzą dwa podstawowe typy NMT: 

 – regularny w postaci prostokątnej siatki punktów (GRID, 
model pseudorastrowy, postać regularnej siatki, na której 
przypisano atrybuty w miejscu przecięcia się linii);

 – nieregularny w postaci siatki trójkątów (TIN, model trójką-
towy, ang. Triangular Irregular Network). 

Cechy geometryczne siatek typu TIN i GRID posiadają wpływ 
na dokładność tworzonych NMT.

7. Na zalecenie projektanta brązową linią przerywaną należy 
nanieść na mapę grunty obciążone służebnościami grunto-
wymi, ujawnionymi w księgach wieczystych. Istnieje też ko-
nieczność ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek 
i pomiaru punktów granicznych, jeżeli brak jest danych okre-
ślających ich położenie z wymaganą dokładnością. Wymóg 
taki wynika z rozporządzenia [10].

8. Zdarzają się przypadki opracowywania map do celów projek-
towych przez firmy nieznające stopnia trudności tych opraco-
wań w zakresie terenów zamkniętych, a zwłaszcza terenów 
wyposażonych w infrastrukturę transportu szynowego. Efekt 
opracowań jest naganny: stosowane są rozbieżne znaki gra-
ficzne lub kodowe. Tor kolejowy, rozjazdy – zgodnie z obowią-
zującymi regulacjami prawnymi, zasadami obowiązującymi 
od kilkudziesięciu lat – jest wykazywany na mapach poprzez 

oś, odpowiednio oś toru lub oś rozjazdu czy oś drogi rozjazdo-
wej. Zdarzają się jednak przypadki przedstawiania toru kole-
jowego na mapie jako „tok lewy i tok prawy”, czyli wykreślenia 
osi dwóch toków szyn, zamiast jednej osi toru. Należy unikać 
takich sytuacji.

9. Należy dążyć do wprowadzenia ujednoliconych znaków gra-
ficznych wymaganych przez instrukcje wewnętrzne (branżo-
we) – np.: D-19 [1] – stosowanych w Kolejowych Ośrodkach 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Powiato-
wych Zasobach Geodezyjnych i Kartograficznych.

10. Cały proces tworzenia mapy do celów projektowych wiąże 
się z przestrzeganiem regulacji prawnych i stosowaniem się 
do ich zapisów. Wykonawcy prac geodezyjnych trudzą się, 
aby – mimo stale zmieniającego się prawa – być na bieżąco. 
Po odejściu od długo stosowanych i sprawdzonych instrukcji 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – GUGiK – nastą-
pił okres zmian, w którym, pomimo starań, nadal występu-
ją kwestie niejasne i sporne, dotyczące wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych, zwłaszcza na terenach 
zamkniętych, kolejowych. Należy dążyć do ujednolicenia 
przepisów oraz ich prawidłowej interpretacji. Cenne jednak 
zawsze pozostanie doświadczenie wykonawcy, które w wielu 
pracach pozwala odnaleźć właściwe rozwiązanie.

11. Duże zmiany wniosła ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. [17], 
która wprowadziła znaczną modyfikację ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne [14]. W wyniku ustawy [17] uległy 
zmianie podstawowe definicje, posiadające integralny zwią-
zek z pracami geodezyjnymi w budowlanym procesie inwe-
stycyjnym. Podstawowe definicje podlegające modernizacji 
to: prace geodezyjne i kartograficzne czy mapa zasadnicza.

12. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wyko-
nywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocz-
nic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce 
w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urzą-
dzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także 
niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowe-
go. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie-
mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że od-
ległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m 
[15]. Odległości te nie dotyczą budynków i budowli przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii 
kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy. Odległości 
te (odpowiednio 10 m od granicy obszaru kolejowego albo 20 
m i więcej od osi skrajnego toru) dla budynków mieszkalnych, 
szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-spor-
towych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od 
przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopusz-
czalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych 
przepisach. Zapis wynikający z ustawy [15], mówiący o tym, 
że budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie-
mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, należy inter-
pretować łącznie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 
[14, 17] oraz z przepisami o rozgraniczeniu nieruchomości 
[12], z których wynika, że znaki graniczne stabilizuje się na 
każdym załamaniu granicy i co 200 m na liniach prostych.

13. Należy dążyć do opracowania nowej instrukcji lub moder-
nizacji instrukcji D-19 o organizacji i wykonywaniu pomiarów 
w geodezji kolejowej [1], tak aby była ona spójna z innymi in-
strukcjami i warunkami technicznymi obowiązującymi w Pol-
sce oraz regulacjami prawnymi w krajach Unii Europejskiej.



Technika

473 /2015

Bibliografia:
1. D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji 

kolejowej, Warszawa 2000.
2. http://www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/92_zasad_opracow_

map_projek.pdf (dostęp z dnia 20.01.2014 r.).
3. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii kole-
jowych, Warszawa 2010.

4. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, wyd. V, 
Warszawa 1988.

5. PN-73/N99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określania.
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lu-

tego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz 
mapy zasadniczej: Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 383. [status aktu praw-
nego: uznany za uchylony].

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opra-
cowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie: Dz. U. 1995, Nr 25, poz. 133.

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych 
i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania 
kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnianiu tych baz: Dz. U. 2001, Nr 78, poz. 837.

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków: 
Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 454.

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościo-
wych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomia-
rów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 
Dz. U. 2011, Nr 263, poz. 1572.

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych do-
tyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informa-
cji o terenie: Dz. U. 1999, Nr 30, poz. 297 [status aktu prawnego: 
uznany za uchylony].

12. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 
1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości: Dz. U. 1999, 
Nr 45, poz. 453.

13. Stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące rodzaju prac 
geodezyjnych, jakie mogą być wykonywane przez osoby posia-
dające uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: http://wingik.slask.
eu/images/wlasne/Dokumenty/Pismo_GGK_nr_KN-5025-
62_12.pdf (dostęp z dnia 20.01.2014 r.).

14. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r.: 
Dz. U. 1989, Nr 30, poz. 163.

15. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: Dz. U. 
2003, Nr 86, poz. 789.

16. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji prze-
strzennej: Dz. U. 2010, Nr 76, poz. 489.

17. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji: Dz. U. 2014, poz. 897.

18. Wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju dotyczące zasad aktuali-
zacji analogowej mapy zasadniczej, oznaczeń i symboliki sto-
sowanej przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz 

terminów wdrożenia formatu GML – w świetle rozporządzenia 
ws. standardów technicznych oraz rozporządzenia ws. GESUT, 
BDOT500 i MZ: http://wingik.slask.eu/attachments/artic-
le/452/ GI-0241-25_13_Wyja%C5%9Bnienia_GGK.pdf (dostęp 
z dnia 20.01.2014 r.).

19. Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 
29 sierpnia 2012 r. do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazy-
wania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, Nr 263, poz. 1572) oraz 
przykładowe wzory dokumentów i map mających bezpośredni 
związek z przepisami ww. rozporządzenia: http://www.gugik.gov.
pl/__data/assets/pdf_file/0011/48584/wyjasnienia-GUGiK-
-do-standardow-technicznych.pdf (dostęp z dnia 21.01.2014 r.).

20. Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 
15 stycznia 2015 r. dotyczące wygaśnięcia w dniu 13 stycznia 
2015 r. przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfry-
zacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topogra-
ficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) oraz rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 
2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych 
mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa 
oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jed-
nostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wła-
ściwą w sprawach geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 109, poz. 718). 

21. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0008/63269/
Informacja-w-sprawie-rozporzadzen-15-01-2015.pdf (dostęp 
z dnia 15.02.2015 r.).

Autor:
Arkadiusz  Kampczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,  
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geo-
dezji Inżynieryjnej i Budownictwa

Praca niniejsza została wykonana w ramach badań statutowych 
nr AGH 11.11.150.005.

The preparation of maps to project aims in aspect  
of realization of investment

The article presents the principles of preparation of maps for design 
purposes, taking into account existing legislation, including a map 
for design purposes in the areas of railway, their surroundings and 
the accompanying infrastructure. Describe the content and form of 
their development. Author turned attention on explanations and the 
position of Principal Surveyor of the Country, relating the principles 
of actualization of analog basic  map, signs and symbols used in the 
preparation of maps for design purposes. The article presents a flow 
chart for the development of maps for design purposes. In addition to 
the conclusions and findings emerged proposals related to improve-
ments in design maps that are essential in building the investment 
process. The paper presents the author remarks, conclusions and 
comments. This work was done within the framework of statutory re-
search AGH No. 11.11.150.005.

Keywords: Map for design purposes, Investment, Reconciliation Team 
of Project Documentation, Railway Reconciliation Team of Project Docu-
mentation, Geodetic and Cartographic Documentation Centre, Railway 
Documentation Centre of Geodesy and Cartography


