
RZECZPOSPOLITA  POLSKA
GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU

Waldemar Izdebski

Warszawa, 31 sierpnia 2019 r. 
 

GI-GSOP.5001.6.2019
Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast

Szanowni Państwo

Na mocy art. 7a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz mając na uwadze realizację 
zapisów  § 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), udostępniam do 
wykorzystania dwa dokumenty zawierające wzorcowe warunki techniczne dotyczące 
wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w zależności od aktualnego stanu 
szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu. 
1. Dokument „Wytyczne do przeprowadzenia inwentaryzacji osnowy szczegółowej oraz 

opracowania projektu modernizacji” zawiera podstawowe zalecenia  techniczne, pomocne 
w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie inwentaryzacji 
szczegółowej osnowy wysokościowej oraz sporządzenia na jej podstawie projektu 
modernizacji tej osnowy. Warunki te są dedykowane dla powiatów, które nie wykonywały 
do tej pory modernizacji wysokościowej osnowy szczegółowej, nie posiadają pełnej 
wiedzy na temat materiałów dotyczących punktów osnowy wysokościowej 
zgromadzonych w zasobie, oraz  wykorzystują do chwili obecnej dane w układzie 
wysokościowym Kronszadt60 lub lokalnym. Wykonanie szczegółowej analizy aktualnego 
stanu osnowy (zarówno w terenie jak i materiałów zasobu) jest niezbędnym krokiem 
w procesie modernizacji osnowy, na podstawie którego można opracować dalszą ścieżkę 
postępowania, w celu poprawnego wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH. 

2. Dokument: „Przeliczenie PL-KRON86-NH do PL-EVRF2007-NH” stanowi wytyczne dla 
wyznaczenia wysokości punktów osnowy szczegółowej w układzie PL-EVRF2007-NH 
w przypadku posiadania przez starostwa powiatowe danych z modernizacji wysokościowej 
osnowy szczegółowej (przewyższenia z pomiaru niwelacyjnego) wykonanych w oparciu 
o dane podstawowej osnowy wysokościowej po IV kampanii pomiarowej zrealizowanej 
w latach 1999-2003 oraz wysokości wyznaczone w układzie PL-KRON86-NH. Zgodnie 
z zaproponowanym podejściem, wyznaczenia wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH 
dla punktów szczegółowej osnowy wysokościowej należy dokonać w procesie 
wyrównania ścisłego zgodnie z metodologią opisaną w załączonym dokumencie, 
natomiast przeliczenia danych zgromadzonych w rejestrach danych przestrzennych takich 
jak: BDOT500, GESUT, punkty osnowy pomiarowej, itp. w procesie transformacji.



Zachęcam do zapoznania się z przekazanymi warunkami oraz podjęcia prac związanych 
z wdrożeniem układu PL-EVRF2007-NH na terenie zarządzanego przez Państwa powiatu. 
Jednocześnie informuję, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii służy wsparciem 
merytorycznym odnośnie procesu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH niezależnie od 
obecnego zawansowania prac w tym zakresie w Państwa powiecie.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, potrzeby analizy materiałów źródłowych, 
udostępnienia danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego czy też wsparcia 
w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami 
Wydziału Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych GUGiK: tel.: 22 532 25 86, 22 532 
25 85, email: prpog@gugik.gov.pl.

Z poważaniem,
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/Pismo podpisane elektronicznie/
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