GUGiK-4.00 - Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej
stan na
31 grudnia 2021

powiat:
Główny Geodeta
Kraju

Lp.
1
2
3
4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Adresat sprawozdania:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
w
ul.

w
ul.
Nr statystyczny

Wyszczególnienie
Liczba punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej
szt.
Liczba punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej
szt.
Liczba stacji obserwacji permanentnych
szt.
Jakie układy odniesienia, współrzędnych i wysokości są stosowane na terenie powiatu?
Układ współrzędnych:

PL-ETRF2000-2000FAŁSZ

Układ wysokościowy:

PL-ETRF89-2000 FAŁSZ
inny układ

FAŁSZ

5 Jaka metoda została zastosowana przy przejściu do układu PL-EVRF2007-NH?
modernizacja osnowy
FAŁSZ wysokościowej

ponowne wyrównanie
FAŁSZ osnowy wsokościowej

FAŁSZ

###

FAŁSZ

###

inna metoda

FAŁSZ

###

nie wprowadzono PL-EVRF2007-NH

FAŁSZ

###

6 Zakończenie ostatniego przeglądu szczegółowej osnowy poziomej
7 Zakończenie ostatniego przeglądu szczegółowej osnowy wysokościowej

Wartość
0
0
0

PL-EVRF2007-NH

FAŁSZ

PL-KRON86-NH

FAŁSZ

inny układ

rok
rok

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie
……………………………………………………………………………

FAŁSZ

0
0

Objaśnienia do formularza GUGiK - 4.00
Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej za 2021rok
I.

II.
III.

IV.

V.

W wierszach oznaczonych lp. 1 i lp. 2 należy wpisać odpowiednio liczbę wszystkich
punktów szczegółowej osnowy: poziomej i wysokościowej, 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.
W wierszu oznaczonym lp. 3 należy wpisać liczbę wszystkich stacji obserwacji
permanentnych GNSS włączonych do szczegółowej osnowy geodezyjnej.
Przy odpowiedzi na pytanie z wiersza oznaczonego lp. 4 należy uwzględnić wszystkie
układy współrzędnych i wysokości, w których prowadzona jest BDSOG albo inny
prowadzony wykaz lub katalog osnów szczegółowych.
Przy odpowiedzi na pytanie z wiersza oznaczonego lp. 5 należy zaznaczyć jedną z 4
podanych odpowiedzi.
a.
Przez modernizację osnowy wysokościowej należy rozumieć przeprowadzenie
przeglądu osnowy wraz z uzupełnieniem i pomiarem;
b.
Przez ponowne wyrównanie osnowy wysokościowej należy rozumieć wykonanie
tylko wyrównania szczegółowej osnowy wysokościowej, poprzedzonego analizą
dostępnych materiałów, bez wykonania pomiarów kontrolnych.
c.
Jako inną metodę należy rozumieć wprowadzenie układu PL-EVRF2007-NH w
sposób inny niż objaśniony w punktach a i b (przeliczenia, transformacje lub inny
sposób)
d.
Jeżeli w powiecie nie wprowadzono jeszcze do stosowania układu PL-ETRF2007NH należy wybrać odpowiedź „Nie wprowadzono PL-EVRF2007-NH”.
W wierszach oznaczonych lp. 6 i lp. 7 należy wpisać odpowiednio rok zakończenia prac
związanych z okresowym przeglądem szczegółowej osnowy geodezyjnej, jako wartość
liczbową, bez dodatkowych oznaczeń. Jeżeli nie był przeprowadzany przegląd danej
osnowy należy wpisać rok założenia danej osnowy.

