
 
Województwo: opolskie 
Powiat: opolski 
Jednostka ewidencyjna: Łubniany 
 
 
 
 
 
 
 

Etap III 
 

MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ 
OSNOWY GEODEZYJNEJ  

 
dla gminy Łubniany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opole, kwiecień 2015 r. 



Modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Łubniany. 

 

2 

 

Spis treści 
 

1. Cel prac i zakres prac. ..................................................................................................................... 3 

2. Charakterystyka obiektu. ................................................................................................................. 5 

3. Zakres tematyczny dla bazy danych GESUT. ........................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

4. Charakterystyka najważniejszych obiektów wchodzących w skład bazy danych szczegółowych 

osnów geodezyjnych. .............................................................................................................................. 5 

5. Kompletowanie operatu technicznego. ........................................................................................... 9 

6. Ochrona informacji niejawnych. ................................................................................................... 11 

7. Obowiązujące podstawowe normy prawne. .................................................................................. 12 

8. Uwagi końcowe. ............................................................................................................................ 14 



Modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Łubniany. 

 

3 

Cel prac i zakres prac. 

1.1. Celem prac jest założenie i modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej dla 

terenów siedliskowych oraz terenów przyległych do ciągów komunikacyjnych gminy 
Łubniany. Prace będą polegać na przeprowadzeniu analizy zgodności istniejącej 

osnowy oraz modyfikacji osnowy celem dostosowania jej do zgodności z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 352), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie osnów 

1.2. Zakres prac: 

ETAP III 

1.2.1. Pobranie przez wykonawcę aktualnych baz danych banku osnów, ewidencji 

gruntów i budynków wraz z analogową dokumentacją z Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego (zwanego dalej zasobem) prowadzonego przez 

Starostę Opolskiego. 

1.2.2. Szczegółową analizę bazy danych banku osnów oraz dokumentów analogowych 

pod kątem ich przydatności przy pracach związanych z procesem modernizacji 

i założenia osnowy – wykonawca wykona raporty niezgodności z przekazanych baz 

danych i przedstawi zamawiającemu do akceptacji i ewentualnych wyjaśnień. 

1.2.3. Wykonanie projektu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy 

Turawa obejmującego wykorzystanie istniejących punktów II i III klasy 

geodezyjnej osnowy szczegółowej oraz założenie gniazd GPS lub ciągów 

poligonowych celem równomiernego pokrycia terenów siedliskowych oraz terenów 

przyległych do ciągów komunikacyjnych gminy Łubniany punktami szczegółowej 

osnowy geodezyjnej. Mapa planu przeglądu i konserwacji osnów przedstawia 

aktualne pokrycie obszaru gminy punktami osnowy II i III klasy – załącznik nr 1. 

1.2.4. Nowozakładane punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej winny być punktami 

osnowy wielofunkcyjnej, spełniającymi wymogi punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej poziomej oraz wysokościowej.  

1.2.5. Sieć szczegółowej osnowy geodezyjnej winna być dowiązana do punktów sieci 

polref oraz punktów osnowy poziomej wyższej klasy niż punkty szczegółowej 

osnowy geodezyjnej biorące udział w wyrównaniu sieci. 

1.2.6. Przystąpienie, po akceptacji projektu osnowy, do prac terenowych obejmujących 

stabilizację nowozakładanych punktów osnowy oraz przeprowadzanie pomiarów 

zgodnie z ww. projektem osnowy oraz zapisami rozporządzenia w sprawie osnów. 

1.2.7. Wykonanie dla punktów osnowy opisów topograficznych oraz zawiadomień 

pisemnych właścicieli lub władających nieruchomościami, na których znajdować 

się będą punkty, zgodnie z zapisami rozporządzenia z pkt 6.5. 

1.2.8. Zaniwelowanie wszystkich punktów i nadanie im wysokości w układzie 

Kronsztadt 86 i 60. 

1.2.9. Wyrównanie sieci w jednym procesie wyrównawczym metodą najmniejszych 

kwadratów przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania. 

Współrzędne punktów należy policzyć w układzie „2000” oraz przeliczyć na 

układ „1965”. Przewidywana dokładność wyznaczenia punktów nie może być 

mniejsza niż ±0.05 m. 

1.2.10. Wykonanie prac niezbędnych w celu uzyskania poprawności obiektowej 

i atrybutowej zbiorów banku osnów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie osnów. 
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1.2.11. Założenie struktur baz danych zgodnie z załącznikami do rozporządzenia w sprawie 

osnów opisującymi specyfikację modelu pojęciowego. 

1.2.12. Migracja pobranych baz danych w oparciu o model danych z rozporządzenia w 

sprawie osnów. 

1.2.13. Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w PODGiK. Powyższy stan 

aktualności obowiązuje również po przekroczeniu każdego terminu przewidzianego 

na poprawienie wad wykazanych w protokole odbioru. 



Modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Łubniany. 

 

5 

2. Charakterystyka obiektu. 

2.1. Gmina Łubniany wchodzi w skład powiatu opolskiego, składa się ona z 11 obrębów: 

− 0002 Biadacz 

− 0010 Brynica, 

− 0062 Grabie, 

− 0068 Jełowa, 

− 0070 Kępa, 

− 0071 Kobylno, 

− 0072 Kolanowice, 

− 0089 Luboszyce, 

− 0090 Łubniany, 

− 0092 Dąbrówka Łubniańska, 

− 0093 Masów. 

2.2. Dla gminy Łubniany prowadzona jest zasadnicza mapa analogowa w układzie 

współrzędnych „1965”. Łącznie 186 matryc + pierworysów analogowej mapy 

zasadniczej. 

2.3. Pozioma osnowa geodezyjna - na terenie gminy Łubniany istnieje podstawowa 

i szczegółowa osnowa pozioma przeliczona na układ współrzędnych PL-2000. 

2.3.1. Osnowa podstawowa I i II klasy – 38 punktów. 

2.3.2. Szczegółowa osnowa pozioma III kl. - 46 punktów. 

2.3.3. Przeliczenie osnowy z układu „1965” na układ „2000” – operat OPB 533-21/2010. 

2.3.4. Osnowy pomiarowe zostały założone przy tworzeniu map zasadniczych i map 

numerycznych – 5 019 punktów. 

2.4. Osnowa wysokościowa - na terenie gminy Łubniany istnieje podstawowa i szczegółowa 

osnowa wysokościowa w układzie Kronsztadt 60 – 69 reperów. 
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3. Charakterystyka najważniejszych obiektów wchodzących w skład bazy 
danych szczegółowych osnów geodezyjnych. 

3.1. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych musi być zgodna z rozporządzeniem 

w sprawie osnów oraz załącznikami do tego rozporządzenia – model bazy danych, 

rodzaj atrybutów, wymagalność atrybutów. 

3.2. Ogólny punkt osnowy (OPO): 

 

 

3.2.1. Każdy punkt osnowy, niezależnie od rodzaju osnowy, powinien mieć przypisane 

atrybuty odnoszące się do obiektu OS_OgolnyPunktOsnowy wraz z realcjami 

pomiędzy odpowiednimi rodzajami osnów oraz BT_OperatTech. 

3.3. Punkt osnowy poziomej: 
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3.3.1. Punkt osnowy poziomej powinien mieć przypisane odpowiednio atrybuty OPO 

oraz atrybuty klas OS_PunktOsnowyPoziomej i OS_PunktKierunkowy. 

3.3.2. Szczegółową poziomą osnowę geodezyjną stanowi zbiór punktów będących 

rozwinięciem podstawowej osnowy poziomej, służących do nawiązywania osnów 

pomiarowych i wykonywania szczegółowych pomiarów geodezyjnych. 

3.3.3. Szczegółową poziomą osnowę geodezyjną tworzą: 

− punkty dotychczasowej osnowy poziomej 2 klasy, których średni błąd położenia 

względem punktów nawiązania po wyrównaniu mp ≤ 0,05 m; 

− punkty dotychczasowej osnowy poziomej 3 klasy, których średni błąd położenia 

względem punktów nawiązania po wyrównaniu mp ≤ 0,10 m; 

− nowo zakładane punkty osnowy poziomej, których średni błąd położenia 

względem punktów nawiązania po wyrównaniu mp ≤ 0,07 m. 

3.3.4. Zbiory obserwacji wykonywane na punktach osnowy poziomej obejmują: 

obserwacje satelitarne, kątowe oraz odległości. 

3.3.5. Szczegółowe informacje nt. szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej zawarte są 

w rozporządzeniu w sprawie osnów, a w szczególności w rozdziale 6 załącznika 

nr 1. 

3.4. Punkt osnowy wysokościowej: 
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3.4.1. Punkt osnowy wysokościowej powinien mieć przypisane odpowiednio: atrybuty 

OPO oraz atrybuty klas OS_PunktOsnowyWysokosciowej, 

OS_OdcinekLiniiNiwelacyjnej oraz OS_LiniaNiwelacyjna. 

3.4.2. Szczegółowe informacje nt. szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej 

zawarte są w rozporządzeniu w sprawie osnów, a w szczególności w rozdziale 7 

załącznika nr 1. 
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4. Kompletowanie operatu technicznego. 

4.1. Wykonanie prac objętych niniejszymi warunkami technicznymi podlega zgłoszeniu 

do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. 

4.2. Proces kontroli obejmuje kontrole automatyczne i kameralne. Zamawiający 

z przeprowadzenia czynności kontrolnych  sporządza protokół kontroli. 

4.3. Wszelkie dane będące przedmiotem odbioru podlegają procesowi kontroli danych 

przeprowadzonej przez: 

4.3.1. Upoważnione osoby z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Opolu. 

4.3.2. Upoważnione przez Zamawiającego osoby w ramach zlecenia technicznych 

czynności kontroli. 

4.4. Wykonawca zobowiązany udostępnić osobom wymienionym w punkcie 4.3 w każdym 

momencie trwania umowy opracowywane bazy danych do bieżącej kontroli w formie 

uzgodnionej z osobą wykonującą kontrolę. 

4.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania realizacji przedmiotu 

zamówienia na każdym etapie prac. 

4.6. Dane przed przekazaniem do odbioru podlegają kontroli wewnętrznej przeprowadzonej 

przez Wykonawcę. Ww. kontrola dotyczy m.in.: poprawności i kompletności bazy, 

wypełnienia atrybutów, zgodności danych z właściwym schematem aplikacyjnym, 

zgodność i kompletność merytoryczną opracowanych baz danych z treścią materiałów 

źródłowych, poprawność topologiczną obiektów opracowanych baz danych oraz 

poprawność i kompletność koniecznych relacji. 

4.7. Przeprowadzone przez Wykonawcę kontrole należy opisać w sprawozdaniu 

technicznym, które powinno być dołączone do przekazywanej do kontroli bazy. 

4.8. W trakcie kontroli Zamawiający w razie wykrycia usterek wskaże przykładowe błędy, 

których występowanie Wykonawca musi sprawdzić dla całego opracowywanego 

obszaru. 

4.9. W przypadku wykrycia podczas kontroli wad, usterek lub nieprawidłowości 

dyskwalifikujących przyjęcie danych do zasobu, Zamawiający: 

4.9.1. Przekazuje charakterystykę wad, usterek i nieprawidłowości celem ich usunięcia 

w wyznaczonym terminie. 

4.9.2. Po upływie terminu wymienionego w punkcie 8.9.1 dane podlegają ponownej 

procedurze kontroli. 

4.10. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia wyznaczy Zamawiający. 

4.11. Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Powyższy stan aktualności obowiązuje 

również po przekroczeniu każdego terminu przewidzianego na poprawę wad, usterek 

i nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli. 

4.12. Dane będące przedmiotem odbioru należy przekazać Zamawiającemu na dysku 

zewnętrznym. 

4.13. Pozytywny protokół kontroli jest podstawą przyjęcia danych do zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz rozliczenia wykonanych prac. 
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4.14. Dane będące przedmiotem odbioru, po protokolarnym, pozytywnym odbiorze prac, 

należy opisać i skompletować oraz przekazać wnioskiem do powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w Opolu. 
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5. Ochrona informacji niejawnych. 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania zgłosić się do 

Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii celem uzyskania informacji dotyczących położenia 

terenów zamkniętych na obszarze opracowania wyłączonych z opracowania zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają 

ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 299 poz. 1772). 
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6. Obowiązujące podstawowe normy prawne. 
Przy realizacji zadań Wykonawcę wiązać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym terminem 

realizacji  zadań objętych przedmiotowym zamówieniem. W szczególności dotyczy to projektów 

przepisów, które obejmują projekty aktów prawnych, znajdujących się w procesie legislacyjnym. 

Jeżeli projekt aktu prawnego, nie stanie się aktem obowiązującym w terminie określonym w powyżej, 

Wykonawcę wiązać będzie ostatnia wersja projektu tego aktu, nie później niż 90 dni przed umownym 

terminem realizacji przedmiotu opracowania. 

6.1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), 

6.2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), 

6.3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352), 

6.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.542, 

z późn. zm.), 

6.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 

r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 

z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.), 

6.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. 

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. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572), 

6.7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924), 

6.8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914), 

6.9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), 

6.10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu 

informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866), 

6.11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), 
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6.12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. 

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125), 

6.13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), 

6.14. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 
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7. Uwagi końcowe. 

7.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany jednym etapie, wyszczególnionym w 

punkcie 1. 

7.2. Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót, w którym będzie 

odnotowywać wszelkie uzgodnienia ze zleceniodawcą dotyczące realizowania prac. 

7.3. Prace finansowane będą ze środków Powiatu Opolskiego. 

7.4. Wykonawca prac wyłoniony zostanie w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z 

przepisami prawa zamówień publicznych. 

 

 

Załączniki: 

1. Plan przeglądu i konserwacji osnów dla gminy Łubniany. 


