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D.01.00.01  OBSŁUGA GEODEZYJNA 
 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z założeniem poziomej i wysokościowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie obiektów 
mostowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
  
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą założenia poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, 
przeznaczonej do wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy obiektu mostowego, a także do 
pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń obiektu. 

Ustalenia zawarte w ST obejmują: 
– prace przygotowawcze, 
– opracowanie projektu osnowy, 
– prace polowe, 
– prace kameralne, 
– wykonanie stałego znaku wysokościowego dowiązanego do niwelacji państwowej, 
– wykonanie reperów na przyczółkach i przęśle powiązanych ze stałym znakiem wysokościowym, 
– geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego wg. Załącznika 2 i 3. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1.  Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni 
odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
1.4.2.  Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej 
powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
1.4.3.  Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 
elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 
służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 
 
1.4.4.  Reper - zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. reper ścienny), 
wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny punkt, którego wysokość jest 
wyznaczona. 
 
1.4.5.  Znak geodezyjny  -  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 
 
1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, a także z 
instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii, jak również z definicjami podanymi w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące prac 

1.5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prac podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  [1] pkt 1.5. 

1.5.2.  Dokumentacja wstępna  

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu mostowego, który będzie podstawą 
do założenia osnowy realizacyjnej. 
2.   MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 
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Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.  Materiały do prac polowych 

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się : 
− jako znaki naziemne    -  słupki betonowe, kamienne i inne, 
− jako znaki podziemne    -  płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,  
− jako znaki wysokościowe  -  głowice metalowe, 
− jako znaki pomocnicze      -  rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 

W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych i wysokościowych należy korzystać odpowiednio z 
instrukcji  geodezyjnych [10.2]. 

Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej.  
Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody pomiarów oraz rodzaju gruntu, w którym 

będą stabilizowane. 
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary 

dostosowane do potrzeb. 

2.3.  Materiały do prac kartograficznych 

Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. 
Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące trwałości i 

odporności na warunki zewnętrzne. 
Materiały służące do sporządzania opracowań kartograficznych muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie, wysoką 

dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania. 
Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 

 
3.    SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych 

dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 

3.2.  Sprzęt do prac polowych 

Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w ST lub w instrukcjach i 
wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii [10.2]. 

Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane 
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, 
ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.  
Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w ST dokładności.  
Przy zakładaniu osnowy realizacyjnej należy zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej 

podanych: 

− instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 10cc oraz odległości  5 mm ± 5 mm/km, 

− nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 5 mm ± 5 mm/km, 

− teodolity o dokładności pomiaru kątów 10cc, 

− niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 
Dopuszcza się stosowanie odbiorników GPS zapewniających uzyskanie dokładności zgodnych z niniejszą ST. 
Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4.   TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 

 Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. 
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami transportu. 
 
5.   WYKONANIE PRAC  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania prac 

Ogólne zasady wykonywania prac   podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 5. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę 

wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne [10.2]. 
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5.2.  Prace przygotowawcze 

5.2.1.   Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Zamawiającym uzgodnienia 

dotyczące sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktów przed zniszczeniem w trakcie robót mostowych oraz sposobu 
przekazania punktów pod ochronę. 
5.2.2.   Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone: 

− zapoznaniem się z projektem budowlanym, 

− zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktów osnów geodezyjnych znajdujących się na obszarze objętym projektem i 
na terenach przyległych w pasach o szerokości po około 500 metrów od projektowanej osi drogi, w ciągu której znajduje 
się obiekt mostowy, 

− zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy, 

− zapoznaniem się z wymaganymi wartościami tolerancji (ewentualnie dokładnościami tyczenia) usytuowania obiektów, 
których dokładność wzajemnego położenia jest określona powiązaniami technologicznymi lub konstrukcjami. 

Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji. 
5.2.3.   Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych,  

− rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz na ewentualną konieczność przeliczenia współrzędnych 
lub rzędnych wysokości punktów na jednolity układ, 

− wielkość obszaru objętego osnową geodezyjną, tak poziomą jak i wysokościową. 
5.2.4.   Wywiad szczegółowy w terenie 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

− ogólne rozeznanie w terenie, 

− odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz 
aktualizację opisów topograficznych, 

− wstępne ustalenie położenia nowych (projektowanych) punktów osnowy i zbadanie wizur pomiędzy punktami. 

5.3.   Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej 

5.3.1.   Uwagi ogólne 
Projekt osnowy realizacyjnej powinien być tak opracowany, aby zapewniał uzyskanie wymaganych dokładności i w 

pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy.  
Zasady sporządzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów, 

pomiar i obliczenie współrzędnych punktów osnowy oraz skład dokumentacji uregulowane są szczegółowo w przepisach 
geodezyjnych [10.2]. 

Lokalizacja punktów osnowy powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego. 
5.3.2.   Warunki dodatkowe  

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki: 

− punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich stron obiektu w taki sposób, 
aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt, 

− lokalizacja punktów powinna w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
5.3.3.   Kryteria dokładnościowe 

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom poziomej osnowy szczegółowej III klasy oraz 
szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III klasy nawiązanej do osnowy II klasy.  

Dokładność pomiarów liniowych i kątowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, zakładanej dla obiektów 
mostowych, należy ustalić tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu spełniony był warunek: 

r

dl  k  
m   t

⋅<  

gdzie:  
mt  - błąd średni wytyczenia szczegółów budowli, 
dl  - dopuszczalna odchyłka wytyczenia szczegółów budowli, 

k - współczynnik uwzględniający wpływ błędów czynności budowlanych, zawierających się w granicach 0,4  ≤  k  ≤  
1,0 , 

r  - współczynnik określający stosunek granicznego błędu wytyczenia do błędu średniego wytyczenia, zawierający się 

w granicach  2  ≤  r  ≤  4. 
5.3.4.   Konstrukcje sieci  

 Poziomą osnowę realizacyjną mogą stanowić: 

− sieci powierzchniowe kątowo-liniowe, 

− sieci powierzchniowe liniowe, 

− sieci i pojedyncze ciągi poligonowe, 
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− układy baz, 

− punkty wcięte, 

− punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejących trwałych szczegółów terenowych 
posiadające wyznaczone współrzędne. 

Wysokościową osnowę realizacyjną powinny stanowić punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziomej, 
ewentualnie dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi. 
5.3.5.   Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej 

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać między innymi: 
– opis techniczny, w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci, sposób zagęszczenia punktami, metodę 

(technologię) realizacji projektu, długości boków pomiędzy punktami, długości ciągów niwelacyjnych, 
– mapę projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na której należy wnieść wszystkie istniejące punkty 

osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy wysokościowej oraz przebieg projektowanych ciągów, 
– szkic projektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu budowlanego, 
– opisy topograficzne i adresy punktów nawiązań oraz istniejących punktów włączonych do projektu, 

− rodzaje stabilizacji punktów. 

5.4.   Prace polowe 
 

5.4.1.   Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej 
Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod 

nim osadzonym znakiem podziemnym.  
Stabilizację nowo założonych punktów osnowy realizacyjnej można między innymi wykonać wg załącznika 1.  
Rodzaj stabilizacji punktów osnowy do obsługi obiektów mostowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym (np. jak w zał. 1). 
Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny.  
Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy 

i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 
5.4.2.   Pomiar osnowy realizacyjnej 

Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami zapewniającymi 
osiągnięcie założonych dokładności. 

5.5.   Prace kameralne 

5.5.1.   Przygotowanie materiałów do obliczeń 
Przed przystąpieniem do obliczeń geodezyjnych i wyrównania ich wyników należy dokonać między innymi : 

− sprawdzenia dzienników pomiarów (kątów, boków, niwelacji), 

− obliczenia długości boków z uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje itp., 

− usunięcia obserwacji obarczonych błędami grubymi i wyeliminowania wpływu czynników systematycznych. 
5.5.2.   Wyrównanie osnowy realizacyjnej 

Osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą z uwzględnieniem odpowiednich 
wartości błędów średnich. 

Po wyrównaniu należy przeprowadzić ocenę dokładności polegającą na wyznaczeniu średniego błędu typowego 
spostrzeżenia (kąt pomierzony w jednej serii, przewyższenia na odcinku 1 km niwelacji w zależności od sposobu obliczenia 
wag) lub wyznaczenia parametrów elipsy błędu średniego. 
Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów mostowych należy obliczyć w układzie lokalnym lub w oparciu o 
jednopunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ST).  

W przypadku występowania przy projektowanym obiekcie kilku pasów odwzorowania lub kilku układów 
współrzędnych (np. układy współrzędnych płaskich „1965”, „W-75”, „1992”, układy wysokości „Kronsztad” lub „Kronsztad 
86” i inne), osnowę należy opracować w jednolitym układzie, w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji. 

Generalnie, należy przyjąć zasadę, że osnowa realizacyjna powinna zostać obliczona w układzie współrzędnych, w 
którym opracowana została mapa do celów projektowych. 

Współrzędne punktów należy w dokumentacji końcowej podać z dokładnością: 

− współrzędne prostokątne płaskie - 0,01 m, 

− ostateczne wartości wysokości punktów - 0,001 m. 
5.5.3.   Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami [10.2], z podziałem na: 
1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww. ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z 
ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w ST, czy dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 
5.5.4.   Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru prac i 
powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem 
kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
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1) sprawozdanie techniczne, 
2) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na podkładzie mapowym,  
3) kopie wykazów współrzędnych (x,y,z) punktów osnowy, 
4) kopie wykazów wysokości roboczych znaków wysokościowych, 
5) kopie opisów topograficznych punktów osnowy, 
6) komputerowe nośniki informacji zawierające wykazy wymienione w ppktach 3 i 4, 
7) inne dokumenty wg wymagań Zamawiającego. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  PRAC  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości prac 

Ogólne zasady kontroli jakości prac  podano  w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 6. 

6.2.   Szczegółowe zasady kontroli jakości prac 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pełnej, wewnętrznej 
kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, 
oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. 

Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac (osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z 
dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i 
wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt.  
  Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym zakresie stałą 
kontrolę prac. Zakres obowiązków kontroli określi Zamawiający w ST. 
 

7.  OBMIAR PRAC  

7.1.   Ogólne zasady obmiaru prac 

Ogólne zasady obmiaru prac podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2.   Jednostki obmiarowe 

Przy zakładaniu osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej przyjmuje się następujące jednostki :  
– sztuka [szt.] 
– ryczałt – dla wznowienia pasa drogowego. 
 
8.  ODBIÓR PRAC  

8.1.  Ogólne zasady odbioru prac 

 Ogólne zasady odbioru prac podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

8.2.  Zasady odbioru 

Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji - jeżeli prace te podlegają 
zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi i skontrolowanymi. Odbioru 
dokonuje Zamawiający.  

O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór 
powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

8.3.  Dokumenty do odbioru prac 

Dokumentami  stanowiącymi podstawę do odbioru prac są : 
− zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac,  
− zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 
− sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, 
− skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 
− protokół wewnętrznej kontroli (jeśli jest wymagany zgodnie z pktem 6), 
− zestawienie zrealizowanych jednostek, 
− zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami, 
− inne dokumenty według wymagań Zamawiającego. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2.  Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę obmiarową w 
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty 
wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko. 

Cena jednostkowa powinna obejmować: 
− wszelkie prace objęte wymaganiami specyfikacji technicznej, 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 01.00.00. 
 

  

22                                                                                                                                                             
 

  

− koszty materiałów wraz z kosztami zakupu, 
− koszty transportu i sprzętu, 
− koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane 

z zabezpieczeniem bhp), 
− zysk, 
− podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− inne wg ustaleń Zamawiającego. 
  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną pracę płatne jest na podstawie faktury sporządzonej w oparciu o wartość umowy lub 
w oparciu o cenę jednostkową, za rzeczywistą ilość jednostek zrealizowanych i odebranych protokółem częściowego czy końcowego 
odbioru prac. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Specyfikacje techniczne 

1.  D-M-00.00.00    Wymagania ogólne 

10.2.  Przepisy geodezyjne 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 
3. Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Stan prawny na dzień 

24.03.2004 r. 
4. Instrukcje techniczne  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności: 

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
b) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
c) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
d) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 

5. Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
a) G-3.1 Osnowy realizacyjne 
b) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
c) G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe 

10.3.  Polskie Normy 

6. PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów. 
Rachunek wyrównawczy. Podstawowe nazwy, określenia i 
oznaczenia 

7. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia 
podstawowa 

8. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
9. PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia 

 10. PN-N-99310:2000      Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

10.4.  Przepisy mostowe 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
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ZAŁ ĄCZNIK 3 
Wytyczne 

stabilizacji granic pasa drogowego dróg krajowych i autostrad znakami  
„PD” Pas drogowy na terenie woj. lubuskiego 

 
 
        Przed stabilizacją znaków PD należy wznowić granice pasa drogi na podstawie danych uzyskanych z właściwego 

terytorialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i zastabilizować granicznikami geodezyjnymi zgodnie z 

przepisami Prawa Geodezyjnego.  

 

W miejscach, gdzie granice pasa drogowego były stabilizowane granicznikami geodezyjnymi, a stwierdzono ich brak, należy 

je uzupełnić. 

 

   W przypadku stwierdzenia, że nastąpiła zajętość terenu poza pas drogi, względnie występują tereny, które są zbędne na cele 

drogowe, Wykonawca zaznaczy na projekcie stabilizacji słupków PD obszar niezbędny do uregulowania stanu prawnego. 

 

Uwagi ogólne 

Znaki z napisem „Pas drogowy” (wzór znaku rys. nr 1), stabilizuje się przy istniejących geodezyjnych punktach granicznych 

jako tzw. świadki wkopane „na linii” granicznej w pozycji pionowej (przy wykorzystaniu poziomicy), zwrócone napisem w 

kierunku jezdni. Znaki PD należy wkopać w odległości maksymalnie 30 cm od granicznika. 

 

Przed stabilizacją Wykonawca sporządza projekt usytuowania znaków na mapie zasadniczej wg następujących zasad: 

1. nie należy stabilizować znaków na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:  

 - mogą utrudniać korzystanie z sąsiednich nieruchomości,  

- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych   i innych użytkowników dróg, 

 - umieszczenie może powodować szkody w infrastrukturze lub szpecić otoczenie,  

2. nie należy stabilizować znaków przy istniejących zjazdach w przypadku stwierdzenia, że wkopanie znaków może stwarzać 

niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego. W takich sytuacjach wystarczy granicznik geodezyjny wkopany na poziomie gruntu. 

3. odcinki proste o długości powyżej 100 m stabilizować dodatkowo znakami PD, w ten sposób, aby odcinki między znakami 

nie były dłuższe niż 100 m. 

4. w projekcie należy oznaczyć kolorem niebieskim znaki PD, które nie należy stabilizować. Ponadto Wykonawca w 

projekcie uzasadni powód braku możliwości stabilizacji słupków PD. 

5. każdy przypadek odstąpienia od powyższych zasad, na wniosek Zamawiającego, należy uzasadnić. 

 

    Wykonany znak „Pas drogowy” oraz opracowany projekt rozmieszczenia znaków, przedstawiony na mapie zasadniczej w 

skali 1:2000, należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Znak „Pas drogowy” zostanie poddany badaniom 

laboratoryjnym w celu sprawdzenia zgodności jego wykonania z wytycznymi. W GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 

znajduje się do wglądu model znaku.  

Po dokonaniu stabilizacji należy wyniki umieścić na mapie zasadniczej w skali 1:2000 lub za zgodą Zamawiającego w innej 

skali. Mapę należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z uwzględnieniem 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297) w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji. Na mapie należy zaznaczyć 

obowiązujący kilometraż drogi. Mapę należy sporządzić w układzie wstęgowym. Na mapie mają być zaznaczone granice 

nieruchomości przyległych z oznakowaniem rodzaju użytku. Wielkość arkuszy ma być dostosowana do sytuacji przy czym 

arkusz mapy nie może przekraczać 1 m długości. Szerokość mapy nie może być większa niż 0,5 m.  Mapę z naniesionymi 

wynikami stabilizacji należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej 2 egz. i w wersji elektronicznej 1 egz. na płycie 

CD (plik dwg.). 

 

     Ponadto Wykonawca sporządzi zestawienie stabilizacji granic pasa drogowego dróg krajowych i autostrad znakami PD na 

terenie woj. lubuskiego, zgodnie ze wzorem przedstawionym w tabeli nr 1. Zestawienie należy przekazać Zamawiającemu w 

wersji papierowej 2 egz. i w wersji elektronicznej 1 egz. na płycie CD (format plików *.xls) 
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(Rys.1) Świadek punktu granicznego w części nadziemnej z każdej strony pomalowany na żółto farbą 
chlorokauczukową z czarnym napisem, wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4 prętami Ø 10 
   


