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Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy obszar mapy do celów projektowych musi
pokrywać się dokładnie z obszarem zgłoszonej pracy geodezyjnej, przedstawiam następujące
wyjaśnienia.
Na podstawie zapisu §30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów1, obszar mapy do celów
projektowych, co do zasady, pokrywa się z zakresem zgłoszonej pracy geodezyjnej. W praktyce jednak
mogą występować pewne wyjątki wynikające z faktu, że wielokrotnie po dokonaniu zlecenia
wykonania mapy do celów projektowych, projektant/inwestor dokonuje zmian w zamierzeniu
budowlanym, co może skutkować zmniejszeniem zakresu potrzebnej mapy do celów projektowych.
Jeżeli więc finalnie wykonawca uzyska zlecenie na opracowanie mapy do celów projektowych
w obszarze mniejszym niż obszar zgłoszonej pracy geodezyjnej, to uwzględnia ten fakt w opisie mapy
do celów projektowych zgodnie z §33 pkt 10 rozporządzenia ws. standardów1. Dodatkowo zakres
aktualizacji mapy do celów projektowych powinien być wtedy uwidoczniony na załączanej do operatu
mapie porównania z terenem i odpowiednio opisany w sprawozdaniu technicznym, aby ośrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej miał informację, w jakim zakresie nastąpiła aktualizacja
danych, w ramach przedmiotowej pracy geodezyjnej.
Sytuacja, kiedy zakres pracy geodezyjnej różni się od zakresu przestrzennego operatu
przekazywanego do zasobu jest sytuacją dozwoloną i przewidzianą w obowiązujących przepisach
tj. §9 ust. 1 pkt 6 rozporządzania w sprawie zasobu2, gdzie jednym z atrybutów materiału zasobu
(operatu) jest m.in. informacja o położeniu obszaru, którego ten materiał dotyczy. Nie zawsze więc
operat będzie miał taki sam zasięg przestrzenny jak obszar zgłoszenia prac geodezyjnych. Są to
sytuacje, kiedy finalnie mapa do celów projektowych będzie opracowywana na mniejszym obszarze
niż w zgłoszeniu prac geodezyjnych, co było opisane powyżej, lub gdy zgłoszenie będzie miało
charakter liniowy, a wyniki prac geodezyjnych będą oddawane do zasobu w etapach (obszarami), jak
przedstawiono to na poniższym rysunku.

Identyczne uregulowania w tym względzie przewidywane są w projekcie nowego rozporządzenia
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w uzasadnionych sytuacjach, można dokonać zmniejszenia
zasięgu mapy do celów projektowych w stosunku do obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej.
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GŁÓWNY GEODETA KRAJU
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
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Do wiadomości:
Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 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. 2020 poz.
1429)
2 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2013 poz. 1183)

