GUGiK 4.00 - Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej
Główny Geodeta Kraju Powiat

Stan na: 31.12.2018 r.

………………….…*…………………….

Nr statystyczny

………………….…*……..………..…….

Szczegółowa osnowa
geodezyjna

Pozioma
Wysokościowa

Zapotrzebowanie na nowe
punkty

Wymagających
ponownego wyznaczenia
i/lub wznowienia

W dobrym stanie
dokładnościowym
i fizycznym

Przeliczonych do układu
wysokościowego
PL-EVRF2007-NH

Zaliczonych do 3 klasy

Wg BDSOG, położonych
w granicach powiatu

Liczba punktów

Klasa II*
Klasa III*
Klasa III*
Klasa IV*

Czas przeznaczony na przygotowanie danych do wypełnienia
niniejszego formularza (w min.)
* - Oznaczenia klas osnowy geodezyjnej obowiązujące przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352),

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

14

……………………………………………………………………………

Objaśnienia do formularza GUGiK - 4.00
Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej za 2018 rok

I.

W komórkach od F8 do F11 należy wpisać liczbę wszystkich punktów szczegółowej
osnowy: poziomej i wysokościowej, odpowiedniej klasy1, według stanu wykazanego w
Bazie Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) lub stanu wynikającego
z innego prowadzonego wykazu lub katalogu osnów szczegółowych; proszę podać
liczbę punktów położonych w granicach powiatu.

II.

W komórkach od G8 do G11 należy wpisać liczbę wszystkich punktów szczegółowej
osnowy: geodezyjnej zaliczonych do szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy, w
związku z ust. 2, rozdz. 6 i ust. 2, rozdz. 7, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).

III.

W komórkach od H8 do H11 należy wpisać liczbę wszystkich punktów szczegółowej
osnowy geodezyjnej, których wysokości zostały wyznaczone w układzie
wysokościowym PL-EVRF2007-NH lub przeliczone do tego układu, w związku z § 24,
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

III.

W komórkach od I8 do I11 należy wpisać liczbę punktów szczegółowej osnowy:
geodezyjnej, które istnieją w terenie oraz spełniają kryteria wynikające z
rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
według stanu wynikającego z ostatniej inwentaryzacji2.

IV.

W komórkach J8 do J11 należy wpisać liczbę punktów szczegółowej osnowy:
geodezyjnej, które wymagają wykonania ponownego pomiaru ze względu na
niespełnienie kryterium dokładnościowego albo konieczność wznowienia stabilizacji i
wykonania pomiaru, według stanu wynikającego z ostatniej inwentaryzacji.

V.

W komórkach od K8 do K11 należy wpisać przybliżoną liczbę punktów szczegółowej
osnowy geodezyjnej niezbędnych do zabezpieczenia prac geodezyjnych i
kartograficznych na potrzeby: katastru, mapy zasadniczej i realizacji inwestycji,
zgodnie z planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga. W przypadku, gdy:
1)
Zaklasyfikowano punkty poziomej osnowy geodezyjnej II klasy do szczegółowej,
poziomej osnowy: geodezyjnej 3 klasy – należy wypełnić tylko komórki od G9 do K9.

Oznaczenia klas osnowy obowiązujące przed wejściem w życie rozporządzenia MAiC z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352),
2
Pod pojęciem inwentaryzacji należy rozumieć zarówno modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej
wykonywaną na zlecenie Starosty jak również sprawdzenie punktów osnowy w trakcie wykonywanych prac
geodezyjnych.
1

2)

Zaklasyfikowano punkty wysokościowej osnowy geodezyjnej IV klasy do
szczegółowej, wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy – należy wypełnić tylko
komórki od G10 do K10.

VI.

W komórce E12 należy wpisać szacunkowy czas w minutach poświęcony na
przygotowanie danych niezbędnych do wypełnienia formularza.

