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1. Dane formalno-prawne 

Zleceniodawca 

Powiat Nowodworski 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B 
 
Umowa Nr ZP.273.56.2013 z dnia 23 kwietnia 2013r. 
KERG  022-227/2013,     032-71/2013 

Wykonawca 

NUMERUS 
Wiesław Kozakiewicz 
05-152 Czosnów, Pieńków 62  tel. (22) 751-13-36  kom.602-78-89-20 

 
2. Przedmiot opracowania 
 

Celem prac było wykonanie analizy materiałów i operatów archiwalnych, wykonanie 
plików obserwacji geodezyjnych oraz przeprowadzenie obliczeń umoŜliwiających rewaloryzację 
i poprawę parametrów dokładnościowych osnów pomiarowych w układzie „2000”. W zakres 
opracowania wchodziły następujące obiekty archiwalne: 

• osnowa sytuacyjna na obszarze gmin Czosnów i Leoncin załoŜona w latach 60-tych przez 
WBGiUR jako rozwinięcie poligonowej osnowy ewidencyjnej I i II rzędu,  

• osnowa sytuacyjna w dolinie rzeki Łasicy, 

• poligonowa osnowa pomiarowa załoŜona do wywłaszczenia nieruchomości: 
− Dolina Sochaczewska 
− Dolina Sochaczewska II 
− Kanał Łasica 
− Jaz na kanale Łasica 
− Kanał Ł-9 
− Trasa „Pompownia Grochale – kanał Kromnowski” 

 
3. Przepisy prawne i techniczne stosowane w toku prac 

3.1. Przepisy prawne: 

1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 
240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami.). 

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych.  

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.  
w sprawie określania rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny  
i kartograficzny, sposobu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania 
zasobu. 

4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 
1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

5.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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6.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30marca 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.  

 
4. Materiały źródłowe 
 

Prace wykonano w oparciu o wszystkie dostępne materiały geodezyjne dotyczące 
przedmiotu opracowania, zawarte w operatach technicznych znajdujących się w powiatowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Wykorzystano następujące operaty: 

A. Dla ewidencyjnej osnowy sytuacyjnej na obszarze gmin Czosnów i Leoncin operaty 
dotyczące poszczególnych obrębów wykonane w latach 60-tych przez WBGiUR: 
 

Nazwa obrębu 
Skrócony identyfikator 
obrębu wg. oznaczenia 

PODGiK 
Uwagi 

Gmina CZOSNÓW 

Adamówek 22.01  
Aleksandrów 22.02  
Augustówek 22.03  
Brzozówka 22.04  
Cząstków Mazowiecki 22.05  
Cybulice 22.07  
Cybulice DuŜe 22.08  
Cybulice Małe 22.09  
Czeczotki 22.10  
Czosnów 22.11  
Dąbrówka 22.12  
Dębina 22.13  
Dobrzyń 22.14 tylko 3 bagnety 
Janów Mikołajówka 22.16 bez ciągów sytuacyjnych 
Janówek 22.17 tylko 1 bagnet 
Kaliszki 22.19  

Kazuń Bielany 22.20 
nie policzono ciągu nr III z 
powodu błędu 

Kazuń Polski 22.21  

Syndykowszczyzna 22.21s 
Obręb obecnie nie istnieje, 
stąd identyfikator 22.21s 

Łosia Wólka 22.25  
Małocice 22.26  
Kazuń Nowy 22.27  

Kazuń Nowy PAN 22.27p 
Obręb obecnie nie istnieje, 
stąd identyfikator 22.27p 

Sady 22.30  
Sowia Wola 22.31  
Sowia Wola Folwarczna 22.32  
Truskawka 22.33  
Wiersze 22.34  
Wólka Czosnowska 22.35  
Wrzosówka 22.36  
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Gmina LEONCIN  

Cisowe 32.01  
Gać 32.02  
Głusk 32.03  
Górki 32.05  
Leoncin 32.07  
Michałów 32.08  
Nowa Dąbrowa 32.09 bez ciągów sytuacyjnych 
Mała Wieś Nowa 32.10  
Mała Wieś przy Drodze 32.11  
Grochale Nowe 32.14  
Polesie Nowe 32.15 bez ciągów sytuacyjnych 
Wilków Nowy 32.18  
Rybitew 32.20  
Stanisławów 32.23  
Stara Dabrowa 32.24  
Grochale Stare 32.26  
Teofile 32.28  
Wilków Polski 32.29  
Wincentówek 32.31  
 

Uwaga - operaty z reguły nie zawierają Ŝadnej informacji o typie stabilizacji. Tylko 
dla nielicznych punktów odnaleziono opisy topograficzne z informacją o 
stabilizacji trwałej (słup + butelka).  

 
B. Dla pozostałych obiektów: 

Obiekt Numer operatu Wykonawca/ Rok 
Rodzaj 
stabilizacji 

Dolina rz. Łasicy  
(osnowa sytuacyjna) 

139/12/2/72   Biuro Projektów 
Wodno-Melioracyjnych 
1965-1968 

Pal  
drewniany 

Dolina 
Sochaczewska 

KEM-Leo.Gm-M-73/71 Biuro Projektów 
Wodno-Melioracyjnych 
1961-1964 

Słup bet. 
+ rurka 
drenarska 

Dolina 
Sochaczewska II 

KEM-Leo.Gm-M-73/71 
podzbiór oznaczony jako 
KEM-Leo-M-53/69 

Biuro Projektów 
Wodno-Melioracyjnych 
1962 

Brak 
informacji 

Kanał Łasica KEM-LEO.Gm-M-76/72   WBGiUR 
1971 

Słup bet. 
+ butelka 

Jaz na kanale Łasica KEM-LEO.Gm-M-83/74 
 

Biuro Projektów 
Wodno-Melioracyjnych 
1973 

Słup bet. 
+ butelka 

Kanał Ł-9 KEM-LEO.Gm-M-79/73 
 

Biuro Projektów 
Wodno-Melioracyjnych 
1973-1974 

Słup bet. 
+ butelka 

Trasa Pompownia 
Grochale-Kanał 
Kromnowski 

KEM-LEO.Gm-M-58/70 
 

WBGiUR 
1968-1969 

Słup bet. 
+ butelka 
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5. Identyfikatory punktów u Ŝyte w wyrównaniu sieci 
Przy kodowaniu obserwacji oraz w wyrównaniach sieci w zasadzie zastosowano dla 

punktów wyznaczanych numerację zgodną z archiwalnymi operatami źródłowymi. Pozwalały na 
to indywidualne wyrównania poszczególnych obiektów oraz brak dublowania się oryginalnych 
numerów w ramach kaŜdego obiektu, dzięki czemu nie było potrzeby wprowadzenia specjalnej 
systematyki gwarantującej unikalność numerów. Wyjątkiem jest obiekt osnowy sytuacyjnej 
WBGiUR na obszarze gmin Czosnów i Leoncin, gdzie zaszła konieczność wprowadzenia 
prefiksów do oryginalnych numerów rozróŜniających identyczne numery z róŜnych obrębów. W 
związku z tym zastosowano tu numer dwuczłonowy typu GG.AA-NR, gdzie: 

GG.AA – człon pierwszy - prefiks róŜnicujący poszczególne obręby, 
Wykaz prefiksów dla poszczególnych obrębów podaje tabela w punkcie 4.A.  
Są to wartości nawiązujące do kodów obrębów jakie stosowane są w PODGiK.  
GG – dwucyfrowe oznaczenie gminy (22 – Czosnów lub 32 – Leoncin) 
AA – dwucyfrowe oznaczenie obrębu, np. 07 – Cybulice, 28 – Teofile. 

NR – człon drugi – numer punktu z operatu źródłowego. 

Separatorem poszczególnych członów numeru jest kreska.  

Przykładowe wartości numeru punktu osnowy sytuacyjnej:  22.04-16, 22.32-9a, 32.23-446LP. 

W przypadku punktów nawiązania stosowano następujące zasady: 

− Punkty obecnej I i II klasy otrzymały identyfikatory 9 znakowe o wartości zgodnej w  
100 % z bankiem CODGiK, według schematu:    ggggnnnpp     (na przykład  
262435100) 

  gdzie: gggg – godło arkusza mapy 1:50000 
 nnn – numer punktu na arkuszu 
 pp – numer punktu w zespole stabilizacyjnym (centr oznaczany jest jako 00) 

− Punkty starej osnowy wyŜszego rzędu posiadają identyfikatory identyczne jak w 
operatach źródłowych, na przykład AA1652. Zwykle jest to cecha figurująca na 
metalowej głowicy znaku stabilizacyjnego. 

− Punkty osnowy poligonowej I i II rzędu załoŜone przez WBGiUR posiadają 
identyfikatory zgodne z operatami źródłowymi oraz ich wyrównaniem w układzie „2000” 
wykonanym w 2012 r. 

6. Wyrównanie sieci  

6.1. Informacje ogólne 

Na podstawie operatów źródłowych wykonano pliki obserwacji kątowych i liniowych 
dotyczące poszczególnych obiektów (sieci).  

Wyrównanie osnowy przeprowadzono w kilku grupach – w zasadzie kaŜdy obiekt w 
ramach odrębnej sieci wyrównawczej.  

Wszystkie sieci wyrównano metodą pośredniczącą, gdzie niewiadomymi pośredniczącymi 
były przyrosty do współrzędnych przybliŜonych punktów. Obliczenia przeprowadzono na 
płaszczyźnie państwowego układu współrzędnych „2000” w nawiązaniu do ustalonych punktów 
osnowy wyŜszego rzędu. Obliczenia przeprowadzono systemem Geonet. 

Tymczasowe parametry wagowania obserwacji ustalono w procesie wyrównań 
kontrolnych. Wartości błędów a’priori zapisane są w plikach wejściowych systemu Geonet 
(dalmierz oraz katy).  
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Zestawienie elementów konstrukcyjnych wyrównanych sieci 
 

Sieć 
Liczba punktów sieci Liczba obserwacji 

wyznaczanych nawiązania Długości Kąty 

Osnowa sytuacyjna WBGiUR 
dla gmin Czosnów i Leoncin 

1044 522 1266 1495 

Dolina rz. Łasicy - 
(osnowa sytuacyjna) 

450 138 520 575 

Kanał Łasica oraz Jaz na Łasicy 92 19 103 115 
Kanał Ł-9 82 26 95 107 
Trasa Pompownia Grochale-
kanał Kromnowski 

15 10 18 23 

Dolina Sochaczewska 182 16 190 205 
Dolina Sochaczewska II 112 10 120 131 

Razem  1977  

W poszczególnych sieciach wyrównano ogółem 1977 punktów osnowy poligonowej i 
sytuacyjnej.  

Zestawienie elementów dokładnościowych wyrównanych sieci 

Sieć Błąd średni mo 
typowego spostrzeŜenia 

Błąd połoŜenia punktu [m] 

przeciętny maksymalny 

Osnowa sytuacyjna WBGiUR 
dla gmin Czosnów i Leoncin 

1.0497 0.21 0.55 

Dolina rz. Łasicy - 
(osnowa sytuacyjna) 

1.0259 0.34 0.59 

Kanał Łasica oraz Jaz na Łasicy 1.0013 0.21 0.38 

Kanał Ł-9 1.0160 0.22 0.40 
Trasa Pompownia Grochale-
kanał Kromnowski 

1.0389 0.18 0.24 

Dolina Sochaczewska 0.9977 0.26 0.38 

Dolina Sochaczewska II 0.9934 0.51 0.84 

W poszczególnych sieciach istnieje pewna liczba odstających poprawek obserwacyjnych, 
co jest spowodowane stosunkowo niską jakością materiału obserwacyjnego wynikającą z klasy 
osnowy. Obserwacje te pozostawiono w wyrównaniu ze względów konstrukcyjnych.  

Podobnie, z przyczyn obiektywnych, w wyrównaniach tymczasowo istnieją przypadki 
szczególne, które ewentualnie będą właściwie rozwiązane po wykonaniu pomiarów 
uzupełniających.  

6.2. Informacje indywidualne i przypadki szczególne dotyczące wyrównanych sieci 

6.2. 1 Osnowa sytuacyjna WBGiUR dla gmin Czosnów i Leoncin 

Nawiązanie sieci stanowią następujące punkty: 

− 10 punktów obecnej osnowy poziomej I, II i III klasy, 
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− 512 punktów pochodzących z sieci poligonowej I i II rzędu załoŜonej przez 
WBGiUR na obszarze gmin Czosnów i Leoncin, przy czym 17 z nich jest toŜsame z 
osnową szczegółową III klasy, 

− 2 punkty starej osnowy wyŜszego rzędu, których współrzędne pozyskano z 
archiwalnych kartotek CODGiK i przetransformowano z układu „1965” (punkty 
funkcjonują w wyrównaniu jako ruchome punkty nawiązania z określoną 
błędnością). 

Do sieci dodano jeden ciąg starej poligonizacji precyzyjnej zlokalizowany w rejonie wsi 
Nowa Dabrowa, którego obserwacje pozyskano z archiwalnych kartotek. Zawiera on punkty o 
numerach: AA4298, AA4945, AA7683, AA4812, AA7178, AA3796, AA7649, AA9784. 

Wśród punktów wyznaczanych sieci występuje 17 bagnetów bez nadliczbowych 
elementów konstrukcyjnych oraz 16 bagnetów z jedną obserwacją nadliczbową. Są to 
konstrukcje świadomie zrealizowane w toku prac polowych. 

 

Ciąg sytuacyjny pokazany 
obok, zakończony na punkcie 22.09-
C.M.1 posiada deficyt konstrukcyjny 
Jest to ciąg półwiszący, dowiązany do 
punktu stałego T9138 tylko obserwacją 
katową. 

 

 

 

 

 

Podobnie w przypadku ciągu sytuacyjnego 
kończącego się na punkcie 22.08-P.P.1 (dla 
wyróŜnienia ciąg pokazano kolorem 
czerwonym). Z rysunku moŜna odnieść błędne 
wraŜenie, Ŝe punkt 22.08-P.P.1 leŜy na linii 
22.08-60a – 22.08-61, jednak de facto nie ma 
on Ŝadnego połączenia konstrukcyjnego z tymi 
punktami. Jest to ostatni punkt ciągu wiszącego 
posiadającego w sumie 3 boki. 

 

 

Z krótkim ciągiem wiszącym mamy równieŜ do czynienia w 
przypadku konstrukcji pokazanej obok, zakończonej na 
punkcie 22.08-11. Tu ciąg zawiera 2 boki. 

 

 

W sieci występuje pewna liczba podwyŜszonych poprawek do obserwacji. Największe ich 
zgrupowanie występuje w rejonie pokazanym niŜej. 
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Stosunkowo duŜe są tu poprawki do kątów: 

kąt       11903  11847  22.04-5610  v=495cc 

kąt   22.04-98  11847  22.04-5610  v=437cc 

kąt  17A/442-1040  27147  22.04-100 v=429cc 

kąt  17A/442-1040  27147   22.04-97  v=323cc 

oraz długości: 

bok   22.04-100  27147  v= 0.35 m 

 

 

W pozostałych przypadkach wyrównanie sygnalizuje duŜe poprawki tylko do długości. Dla 
kaŜdego przypadku obok fragmentu szkicu podajemy oznaczenie boku oraz wartość poprawki. 

 

bok  22.08-64  22.08-63  v = 0.63 m 

bok  22.08-65      22903  v = 0.46 m 

 

 

 

 

 

 

 

bok  AA3540  22.12-9  v = 0.52 m  

PodwyŜszona poprawka do powyŜszego boku moŜe być 
teŜ skutkiem niezbyt dokładnych współrzędnych 
ruchomego punktu nawiązania AA3540 (pozyskane z 
transformacji.  

 

 

 

 

 

 

bok   22.08-10  22.08-9  v = 0.34 m 
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Błąd na pokazanym ciągu. 
Największa poprawka jest tu na 
boku 

32.18-4  20801  v = -0.45 m 

Ale błędem moŜe być obarczony 
inny bok. 

 

 

 

 

bok  22.11-24  9509  v = -0.44 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błąd na pokazanym ciągu. Największa poprawka jest tu na boku 

 32.05-35  28036  v = 0.37 m 

Ale błędem moŜe być obarczony inny bok ciągu. 
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bok  22.03-101  22.03-102  v = -0.35 m 

bok  22.03-102        26101  v = -0.39 m 

 

 

 

 

Błąd na pokazanym ciągu. 
Największa poprawka na boku 

22.02-22  262445200  v =0.39 m 

Ale błędem moŜe być obarczony 
inny bok ciągu. 

 

 

 

 

Błąd na pokazanym ciągu. Największa poprawka jest tu na 
boku 

22.20-12  34006  v = -0.36 m 

Ale błędem moŜe być obarczony inny bok ciągu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bok 22.32-1  22.32-W-1  

 v = 0.35 m 
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bok  22.31-15  22.31-16  v = 0.33 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bok  32.03-2  22004  v = -0.33 m 

 

 

 

 

 

bok  32.18-420  20702/419  v = -0.36 m 

 

 

 

 

 

6.2.2. Dolina rzeki Łasicy – osnowa sytuacyjna 

Obiekt dotyczył osnowy sytuacyjnej załoŜonej w ramach pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych na obszarze uŜytków zielonych i drobnych kompleksów uŜytków rolnych w 
dolinie rzeki Łasicy.  

Sieć wyrównana w układzie „2000” została nawiązana do następujących punktów: 

− 5 punktów obecnej osnowy poziomej I i II klasy, 

− 123 punkty z sieci osnowy poligonowej I i II rzędu załoŜonej przez WBGiUR na 
obszarze gmin Czosnów i Leoncin, przy czym 16 z nich jest toŜsame z obecną 
osnową szczegółową III klasy, 
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− 3 punkty osnowy sytuacyjnej załoŜonej przez WBGiUR na obszarze gmin Czosnów i 
Leoncin, 

− 2 punkty starej osnowy wyŜszego rzędu toŜsame z obecną osnową szczegółową III 
klasy,  

− 5 punktów starej osnowy wyŜszego rzędu, których współrzędne pozyskano z 
archiwalnych kartotek CODGiK i przetransformowano z układu „1965” (punkty 
funkcjonują w wyrównaniu jako ruchome punkty nawiązania z określoną 
błędnością).  

W toku analizy materiałów źródłowych stwierdzono, Ŝe sieć została załoŜona przy 
stosowaniu zaniŜonych wymagań odnośnie dokładności materiału obserwacyjnego. Na wielu 
ciągach poligonowych odchyłki kątowe i liniowe są duŜe. Tolerowane było nawet przekroczenie 
dopuszczalnych odchyłek maksymalnych.  
Z tego powodu ze zwiększonymi poprawkami wyrównawczymi mamy do czynienia równieŜ 
przy obecnym wyrównaniu sieci w układzie „2000”. Trzy ciągi poligonowe o szczególnie 
duŜych poprawkach wyłączono z tego wyrównania. Są to następujące ciągi: 

− Ciąg nr 8,  punkty 134 do 141, AA7683 oraz 106,  

− Ciąg nr 18,  punkty 40, 42, 43, 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 1261, 51, 

− Ciąg nr 57,  punkty 204, 205, 206, 213 
Ponadto ten ciąg najprawdopodobniej przebiegał po punktach ciągu poligonowego II 
rzędu WBGiUR o numerach 25401, 25402, 25403 i 25405 ale róŜnice współrzędnych do 
kilku decymetrów nie pozwalają uznać, Ŝe były to punkty toŜsame. W sprawozdaniu brak 
wyjaśnienia na ten temat. 

W wyrównaniu wstępnym powyŜsze ciągi posiadały poprawki wyrównawcze do boków 
dochodzące do 1 m oraz poprawki do katów dochodzące do 700cc. Usunięte ciągi zaznaczono na 
szkicu sieci. Ich dane obserwacyjne i przybliŜone współrzędne załączono w podkatalogu 
wyrównania. 

W sieci nadal istnieją podwyŜszone poprawki, poniewaŜ dalsze eliminowanie słabszych 
ciągów spowodowałoby degradację konstrukcji tej sieci. PoniŜej podajemy obserwacje o 
największych poprawkach.  
 
 
 
bok 595 262445300 
v = 0.50 m 
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kąt na punkcie  AA5114  
v = 454cc 
 
kąt na punkcie  750  
v = - 411cc 
 
Tu powodem podwyŜszonych 
poprawek moŜe być błąd którejś 
obserwacji lub punkt AA5114, którego 
współrzędne pochodzą z transformacji. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

kąt  11910/443-1121 z ramieniem na 
punkt 755 
v= 469cc 

 
kąt na punkcie  755  
v= 410cc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             kąt na punkcie  AA9610  
             v = 382cc 
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Problemem sieci jest wysoki poziom błędów połoŜenia mp, w szczególności fakt, Ŝe 
ponad 5% punktów posiada błąd powyŜej 0.50 m. Stabilizacja punktów w postaci drewnianych 
pali nie pozwala obecnie na poprawę parametrów dokładnościowych poprzez uzupełniający 
pomiar GPS. W przypadku niŜej podanych, najsłabszych ciągów jest teoretycznie moŜliwe 
uzyskanie pewnej poprawy zaufania do współrzędnych drogą pośrednią, poniewaŜ skrajne 
punkty ciągów posiadały stabilizację trwałą.  
Najgorsze parametry dokładnościowe posiada ciąg pokazany niŜej z punktem środkowym 506.  

 
Szansę pewnej poprawy daje tu punkt nawiązania AA6804. Jest to punkt starej poligonizacji, 
który funkcjonuje w wyrównaniu jako tzw. ruchomy punkt nawiązania ze współrzędnymi 
pochodzącymi z transformacji. Taki rodzaj współrzędnych wymagał nadania im stosunkowo 
duŜych błędów a’priori, natomiast ewentualny ich pomiar pozwoliłby na zmniejszenie tych 
błędów, co pozytywnie przeniosłoby się na punkty ciągu.  
 
Podobnie wygląda sytuacja  
dla ciągu pokazanego obok  z 
punktem środkowym 125. 
 
Tu ruchomymi punktami 
nawiązania ze współrzędnymi 
pochodzącymi z transformacji 
są oba punkty końcowe ciągu. 
Przyjęcie do nawiązania 
lepszych współrzędnych 
pochodzących z pomiaru 
pozwoliłoby na pośrednią 
poprawę charakterystyki 
dokładnościowej ciągu. 
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6.2.3. Kanał Łasica wraz z obiektem Jaz na Łasicy 

Sieć wyrównana w układzie „2000” obejmuje dwa obiekty źródłowe osnowy 
poligonowej - Kanał Łasica oraz Jaz na kanale Łasica. Nawiązanie sieci stanowią następujące 
punkty:  

− 18 punktów pochodzących z sieci poligonowej I i II rzędu załoŜonej przez WBGiUR na 
obszarze gmin Czosnów i Leoncin, przy czym 15 z nich to punkty I-go rzędu, 

− 1 punkt starej osnowy wyŜszego rzędu, którego współrzędne pozyskano z archiwalnych 
kartotek CODGiK i przetransformowano z układu „1965” (punkt funkcjonuje w 
wyrównaniu jako ruchomy punkt nawiązania z określoną błędnością).  

Wszystkie poprawki do obserwacji mieszczą się w zakresie błędów a’priori przyjętych do 
wyrównania sieci.  

Celem ewentualnego pomiaru uzupełniającego GPS byłaby przede wszystkim poprawa 
charakterystyki dokładnościowej i stopnia zaufania do uzyskanych współrzędnych punktów. 
Wskazane byłyby pomiary wzmacniające w rejonach środkowych fragmentów ciągów 
poligonowych, poniewaŜ konstrukcję sieci stanowi zespół przyległych ciągów. Co prawda 
wszystkie ciągi posiadają dwustronne nawiązania, ale są one długie i bez usztywniających 
punktów węzłowych, co jest konsekwencją liniowego charakteru obiektu.  

Fragment sieci obejmujący jaz na kanale Łasicy nawiązany jest wyłącznie do dwóch 
punktów. W celu podniesienia poziomu zaufania do istniejącej konstrukcji konieczny jest tu 
pomiar kontrolny w środkowym rejonie pokazanych ciągów.   

 
 
 

6.2.4. Kanał Ł-9 

Nawiązanie sieci oparte jest na następujących punktach:  

− 23 punkty pochodzących z sieci poligonowej I i II rzędu załoŜonej przez WBGiUR na 
obszarze gmin Czosnów i Leoncin,  

− 1 punkt toŜsamy z osnową szczegółową III klasy, 

− 2 punkty starej osnowy wyŜszego rzędu, których współrzędne pozyskano z archiwalnych 
kartotek CODGiK i przetransformowano z układu „1965” (punkty funkcjonują w 
wyrównaniu jako ruchome punkt nawiązania z określoną błędnością).  

Konstrukcję sieci stanowi zespół przyległych ciągów bez punktów węzłowych, co jest 
konsekwencją liniowego charakteru obiektu. Na niektórych przęsłach występują podwyŜszone 
poprawki do obserwacji liniowych. Wskazany jest w tych miejscach pomiar uzupełniający, a 
największe poprawki są w następujących ciągach. 

 



 16

 
bok 80 86 
v= 0.46 m 
 
 
 
 
 
 
 
bok 265 27242 
v= -0.33 m 
oraz 
bok 269 273 
v= -0.31 m 
 
 
 
Ponadto pomiary wzmacniające wykonane w rejonach środkowych fragmentów ciągów 
poligonowych mogłyby przyczynić się do poprawy dokładności współrzędnych punktów. Warto 
równieŜ odszukać i pomierzyć dwa punkty starej osnowy wyŜszego rzędu zlokalizowane na 
zachodnim skraju kanału (AA6621/2478 i 2477), pełniące rolę nawiązań, których współrzędne 
tymczasowo określono z transformacji. 

6.2.5. Trasa pompownia Grochale – kanał Kromnowski 

Nawiązanie sieci jest oparte na następujących punktach:  

− 9 punktów pochodzących z sieci poligonowej I i II rzędu załoŜonej przez WBGiUR na 
obszarze gmin Czosnów i Leoncin,  

− 1 punkt osnowy szczegółowej II klasy, 

Konstrukcję sieci stanowi zespół przyległych ciągów bez punktów węzłowych, co jest 
konsekwencją liniowego charakteru obiektu. 

Wszystkie poprawki do obserwacji mieszczą się w zakresie błędów a’priori przyjętych do 
wyrównania sieci.  

Celem ewentualnego pomiaru wzmacniającego GPS byłaby poprawa stopnia zaufania do 
uzyskanych współrzędnych punktów. Pomiary takie powinny być planowane w rejonach 
środkowych fragmentów ciągów poligonowych,  

6.2.6. Dolina Sochaczewska 

Sieć wyrównana w układzie „2000” została nawiązana do następujących punktów: 

− 6 punktów obecnej osnowy poziomej I i II klasy, 

− 8 punkty starej osnowy wyŜszego rzędu, których współrzędne pozyskano z 
archiwalnych kartotek CODGiK i przetransformowano z układu „1965” (punkty 
funkcjonują w wyrównaniu jako ruchome punkt nawiązania z określoną błędnością).  

− 2 punkty poligonowe, których współrzędne w układzie Borowa Góra zawierał operat 
– przetransformowano je do układu „2000”.  

Jest to nawiązanie o słabej jakości, w znacznej mierze oparte na tzw. ruchomych 
punktach nawiązania o stosunkowo wysokim błędzie mx,my, które z natury rzeczy znacznie 
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słabiej usztywniają sieć niŜ punkty osnowy wyŜszego rzędu przyjmowane jako bezbłędne. 
Skutkiem tego jest wysoki przeciętny błąd połoŜenia punktu (0.26 m) i błąd maksymalny mp 
(0.38 m). Wskazane jest więc wzmocnienie sieci pomiarami GPS co poprawi powyŜsze 
parametry dokładnościowe.  

Poprawki do obserwacji w zasadzie mieszczą się w zakresie błędów a’priori przyjętych 
do wyrównania sieci. Wyjątkiem są poprawki do trzech boków pokazanych niŜej, które są nieco 
podwyŜszone. 
 
bok  17 beton_N  v=-0.27 m 
bok  11 beton_N  v=0.22 m 
bok  19 19a          v=-0.21 m 
 
W sytuacji gdyby udało się 
zrealizować pomiar GPS na 
punktach 11 i beton_N 
wówczas dwa wątpliwe 
boki leŜące na ciągu 
biegnący do ruchomego 
punktu nawiązania TP9122 
przestają być problemem. Ciąg ten moŜna wtedy usunąć z sieci, poniewaŜ leŜy poza granicą 
powiatu. 

6.2.7. Dolina Sochaczewska II 

Nawiązanie sieci jest oparte na następujących punktach:  

− 2 punkty obecnej osnowy poziomej II klasy, 

− 4 punkty pochodzących z sieci poligonowej I i II rzędu załoŜonej przez WBGiUR na 
obszarze gmin Czosnów i Leoncin, przy czym jeden z nich jest toŜsamy z punktem 
osnowy szczegółowej III klasy, 

− 4 punkty starej osnowy wyŜszego rzędu, których współrzędne pozyskano z archiwalnych 
kartotek CODGiK i przetransformowano z układu „1965” (punkty funkcjonują w 
wyrównaniu jako ruchome punkt nawiązania z określoną błędnością). 

Jest to nawiązanie o słabej jakości, ze znacznym udziałem tzw. ruchomych punktów 
nawiązania o stosunkowo wysokim błędzie mx,my, które znacznie słabiej usztywniają sieć niŜ 
punkty osnowy wyŜszego rzędu przyjmowane jako bezbłędne. Ponadto rozkład powierzchniowy 
punktów nawiązania nie jest równomierny. Największy deficyt punktów nawiązania występuje 
w północno-wschodnim rejonie sieci pokazanym na rysunku niŜej.  
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Na skutek braku wartościowych punktów nawiązania sieć uzyskuje bardzo słabą charakterystykę 
dokładnościową - przeciętny błąd połoŜenia punktu (0.51 m) i błąd maksymalny mp = 0.84 m.  

W sieci istnieją dwa defekty konstrukcyjne, a mianowicie: 
 
Punkt 120 kończący ciąg poligonowy nie jest punktem 
stałym. Istnieje na nim tylko nawiązanie kątowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ciąg kończący się na punkcie 106w jest ciągiem wiszącym. 
 
 
 
 
 
 
 

Innym problemem sieci jest zauwaŜalny błąd skali pomiarów liniowych, poniewaŜ 
zdecydowana większość poprawek do boków ma znak ujemny. Niektóre z nich mają stosunkowo 
duŜe wartości, a największe występują na następujących ciągach: 
 
 
bok 1086 1087  v=-0.55 m 
 
bok 1084 1085  v=-0.30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bok 1002  262430100  v=-0.32 m 
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bok 1054 1056 
v=-0.43 m 
 
bok 1025 1051 
v=-0.40 m 
 
bok 1051 1052 
v=-0.33 m 
 
bok 1058 1059 
v=-0.30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bok 1100 1101  v=-0.38 m 
 
 
 
 
 

Rozwiązaniem wyŜej omówionych problemów sieci byłoby jej wzmocnienie pomiarami 
GPS, które przyczyniłyby się zarówno do usunięcia deficytów nawiązania i defektów 
konstrukcyjnych oraz poprawy parametrów dokładnościowych. Niestety operat źródłowy nie 
zawiera Ŝadnej informacji odnośnie rodzaju zastosowanej stabilizacji punktów, a jedynie w 
przypadku trwałej stabilizacji moŜna zrealizować pomiary.  

7. Poszerzenie banku starych osnów 

Dane dotyczące punktów uczestniczących w numerycznym opracowaniu wyŜej 
wymienionych sieci wpisano do istniejącego, powiatowego banku starych osnów. Bank 
funkcjonuje w oparciu o program Bank Osnów wersja 2.09 firmy Geobid.  

Opracowane punkty posortowano w arkuszach układu „2000” w skali 1:10000. Następnie 
punktom przypisano numery bankowe w układzie „2000”. Nowe numery bankowe tworzą 
kontynuację numerów dotychczas rezydujących w banku.  

W polu „Nazwa” wpisano archiwalny numer punktu oraz nazwę obiektu w ramach 
którego punkt został załoŜony. Wpisany tu numer archiwalny jest identyczny z identyfikatorem 
pod jakim punkt występuje w operacie źródłowym oraz w wyrównaniu w układzie „2000”. 

Do banku wpisano wszystkie punkty wyrównane oraz punkty starej osnowy wyŜszego 
rzędu, które uczestniczyły w wyrównaniu w charakterze tzw. ruchomych punktów nawiązania. 
Punktom przypisano klasę 4. 

Łącznie do banku wpisano 1983 nowe punkty katalogowe. 
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Bank osnów nie przewiduje stabilizacji typu słup betonowego z podcentrem w postaci 
butelki lub rurki drenarskiej, a ten rodzaj stabilizacji był często stosowany na opracowanych 
obiektach osnowy poligonowej. W związku z tym wpisano do banku typ 42 (słup betonowy z 
podcentrem w postaci płytki), jako typ najbardziej zbliŜony.  

8. Przeglądarka starych osnów w serwisie Google Earth 

W ramach prac wykonano zbiorczą przeglądarkę starych osnów ewidencyjnych i 
pomiarowych na obszarze gmin Czosnów i Leoncin, która uwzględnia wszystkie obiekty 
opracowane w układzie „2000”. Ułatwi to wykorzystanie danych w zastosowaniach 
praktycznych, poniewaŜ pozwala na analizę pokrycie terenu osnową, co jest prezentowane na 
aktualnych zdjęciach satelitarnych. Poszczególne obiekty umieszczono na odrębnych warstwach 
tematycznych, dzięki czemu wyświetlona moŜe być informacja o lokalizacji punktów całej 
osnowy lub tylko punktów wybranych obiektów.  

Przedstawiono lokalizację poszczególnych punktów oraz przebieg poszczególnych 
ciągów poligonowych. Szkic moŜe być zoomowany w dowolnym miejscu, co umoŜliwia 
szczegółową analizę dowolnego fragmentu nawet w miejscach o duŜym zagęszczeniu osnowy. 

Obieg osnowy ewidencyjnej załoŜonej prze WBGiUR przedstawiono na jednej warstwie. 
Zawiera on zarówno ciągi poligonowe I i II rzędu opracowane w 2012 roku jak i ciągi 
sytuacyjne opracowane obecnie. Poszczególne rzędy osnowy są tu rozróŜnione odrębnymi 
kolorami linii obrazujących przebieg ciągów. 

Do kaŜdego punktu dołączono informację o obiekcie źródłowym, która jest prezentowana 
po kliknięciu na mapie w wybrany punkt.  

9. Wnioski dotyczące moŜliwości poprawy parametrów dokładnościowych 
obliczonych osnów w układzie „2000” 

9.1. W zakresie osnów sytuacyjnych 

Z tabeli przedstawionej w punkcie 6.1 wynika, Ŝe dokładność uzyskanych współrzędnych 
dla wszystkich punktów sytuacyjnych spełnia wymogi dokładnościowe Instrukcji Technicznej 
O-1 (wydanie pierwsze) według której były zakładane opracowane osnowy. PowyŜsza instrukcja 
przewidywała dla terenu kategorii D (rolne i leśne) maksymalny błąd połoŜenia w klasie VI 
(ciągi sytuacyjne) 0.75 m.  

W wyniku wyrównania sieci w układzie „2000” uzyskano następujące parametry 
dokładnościowe dla obliczonych osnów:  

 

Przedział wartości mp 

Procentowa liczba punktów w przedziale mp 

Osnowa WBGiUR dla gmin 
Czosnów i Leoncin 
(mp_max = 0.55 m) 

Dolina rz. Łasicy 
(mp_max = 0.59 m) 

0.00 – 0.30 m 83 % 36 % 

0.30 – 0.50 m 15 % 59 % 

> 0.50 m 2 % 5 % 
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Ze względu na rodzaj stabilizacji punktów dla powyŜszych obiektów nie ma moŜliwości 
poprawienia parametrów dokładnościowych poprzez pomiar wzmacniający. Sprawozdanie do 
obiektu Dolina rz. Łasicy podaje jednoznaczną informację, Ŝe punkty stabilizowano palami 
drewnianymi, co nie daje szansy, Ŝeby mogły przetrwać na gruncie przez kilkadziesiąt lat. 
Zapewne podobną stabilizację stosowano w przypadku osnowy sytuacyjnej WBGiUR, 
aczkolwiek sprawozdania techniczne dotyczące poszczególnych obrębów nie zawierają 
informacji na temat rodzaju stosowanej stabilizacji. 
Istnieje potencjalna moŜliwość poprawienia parametrów dokładnościowych jedynie dla trzech 
ciągów na obiekcie Dolina rz. Łasicy poprzez pomiar punktów dawnej osnowy wyŜszego rzędu, 
o ile ich słupy betonowe zachowały się w terenie. Szczegóły dotyczące tych sytuacji omówiono 
w punkcie 6.2.2.  

9.2. W zakresie osnów poligonowych 

Opracowane osnowy poligonowe w większości spełniają wymogi dokładnościowe 
Instrukcji Technicznej O-1 (wydanie pierwsze), gdzie dla klasy V przewidziano maksymalny 
błąd połoŜenia 0.50 m. Wyjątkiem jest jedynie obiekt Dolina Sochaczewska II, gdzie sieć 
posiada deficyt punktów nawiązania o dobrej jakości.  
JednakŜe osnowy te były stabilizowane w sposób trwały (patrz tabela w punkcie 4.B) co stwarza 
moŜliwość wykonania wzmacniających pomiarów GPS, które mogłyby poprawić jakość tych 
osnów w układzie „2000”. Wątpliwość co do rodzaju stabilizacji dotyczy jedynie obiektu Dolina 
Sochaczewska II, poniewaŜ materiały źródłowe nie zawierają Ŝadnej wzmianki na ten temat. 
Jedyną poszlaką wskazującą na stabilizację trwałą jest nazwa „osnowa poligonowa” uŜyta na 
szkicu tej sieci.  

Wykazy współrzędnych zawarte w niniejszym operacie mogą być wykorzystane do 
odszukania punktów przeznaczonych do pomiarów wzmacniających. Natomiast zawarte tu 
uporządkowane wykazy obserwacji kątowo-liniowych oraz kompletne katalogi robocze 
wyrównań sieci programem Geonet mogą stanowić podstawę finalnego wyrównania 
uwzględniającego wykonane pomiary uzupełniające.  

Dla poszczególnych sieci przewiduje się do pomiaru następujące liczby punktów:  
 

Sieć 
Sugerowana liczba 

punktów  
do pomiaru 

Kanał Łasica oraz jaz na Łasicy 14 

Kanał Ł-9 14 

Pompownia Grochale 2 

Dolina Sochaczwska 28 

Dolina Sochaczewska II 28 

Razem  84 

Skuteczność i pozytywny skutek pomiarów uzupełniających będzie zaleŜał od tego jak 
liczna grupa punktów będzie moŜliwa do odszukania i pomiaru oraz w jakim stopniu nowo 
pomierzone współrzędne będą spójne z archiwalnymi obserwacjami kątowo-liniowymi, czego 
nie moŜna przewidzieć w obecnej chwili. 
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10. Zalecenia ogólne do ewentualnych pomiarów uzupełniających oraz 
finalnego wyrównania sieci 

10.1. Zalecenia dotyczące prac terenowych 

1. Przy planowaniu prac terenowych (punktów do pomiaru uzupełniającego) naleŜy 
wykorzystać materiały załączone w niniejszym operacie: 

− Sprawozdanie techniczne, 

− Wyniki wyrównań sieci, 

− Szkice wyrównanych sieci, 

− Wykazy wyrównanych współrzędnych w układzie „2000”, 

− Szkic przeglądowy starej osnowy ewidencyjnej i poligonowej w formacie kmz do 
wizualizacji w serwisie Google Earth,  

2. Przy typowaniu punktów do odszukania i pomiaru naleŜy brać pod uwagę, Ŝe ich celem 
jest wyjaśnienie i eliminacja błędów oraz defektów konstrukcyjnych wskazanych dla 
poszczególnych sieci w punkcie 6.2 niniejszego sprawozdania. 

Pomiarowi mogą podlegać tylko niektóre punkty, w związku tym naleŜy wybrać takie, 
które przy stosunkowo małej ich liczbie najlepiej przysłuŜą się do podniesienia 
parametrów jakościowych całej sieci. Dokonując wstępnego wyboru punktów naleŜy 
kierować się załączonymi szkicami sieci. Następnie plan powinien być dynamicznie 
weryfikowany w zaleŜności od stwierdzonej sytuacji terenowej oraz lokalizacji punktów, 
które udało się pomierzyć wcześniej. 

3. Podczas wyboru punktów naleŜy brać pod uwagę konstrukcję sieci i przebieg ciągów 
poligonowych. Wzmocnienie pomiarem jest przydatne przede wszystkim w miejscach 
pozbawionych punktów nawiązania oraz na długich i wielopunktowych ciągach.  

Na obiektach o przebiegu liniowym (Kanał Łasica, Kanał Ł-9), gdzie konstrukcję sieci 
tworzą kolejne przęsła stykające się na punktach nawiązania, naleŜy dąŜyć do wykonania 
pomiaru wzmacniającego w środkowych fragmentach dłuŜszych ciągów poligonowych. 
Typowy przypadek tego rodzaju pokazano na rysunku niŜej. 

 
 
W przypadku sieci wielowęzłowych (Dolina Sochaczewska, Dolina Sochaczewska II) 
wskazane jest zapewnienie tym sieciom równomiernego pokrycia punktami nawiązania 
oraz wzmocnienie długich ciągów. Dobrze będzie skutkować pomiar punktów węzłowych, 
w szczególności par przywęzłowych. 

4. NaleŜy dąŜyć do pomiaru w wytypowanych miejscach pary dwóch sąsiednich punktów na 
ciągu, poniewaŜ zapewni to element kontroli w przypadku przekopania punktu lub 
pomylenia z „obcym” znakiem stabilizacyjnym. 

Sugerowany rejon pomiaru 
wzmacniającego – środek 
ciągu poligonowego 
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Mniej korzystny, ale teŜ cenny będzie pomiar współrzędnych pojedynczego punktu, z 
czego naleŜy skorzystać w przypadku niemoŜności odnalezienia punktu sąsiedniego. 

5. Po pomiarze pary sąsiednich punktów naleŜy przeanalizować zgodność róŜnic 
współrzędnych w stosunku do wyrównania zamieszczonego w niniejszym operacie. W 
przypadku, gdy róŜnice współrzędnych na obu punktach nie są podobne istnieje podstawa 
do przypuszczenia, Ŝe jeden z nich został przekopany.  
Identyczny wniosek powstaje w przypadku, gdy po uwzględnieniu pomierzonych 
współrzędnych w wyrównaniu, poprawka do długości pomiędzy tymi punktami znacząco 
wzrośnie. Jeśli punkty były mierzone ze słupów naleŜy upewnić się, czy zawierają one 
podcentry i powtórzyć pomiar  odnosząc go do podcentru. 

6. Wskazane jest odszukanie punktów starych osnów wyŜszego rzędu (zaznaczone na 
szkicach sieci), których współrzędne pozyskano drogą transformacji z danych 
archiwalnych. Przypisanie im faktycznych współrzędnych pochodzących z pomiaru 
podniesie ich jakość w roli punktów nawiązania. W przypadku braku słupów naleŜy 
poszukiwać podcentra. Jeśli i to będzie nieskuteczne naleŜy starać się pomierzyć ich 
sąsiedni punkt na ciągu dochodzącym.  

7. Zakłada się, Ŝe pomiary uzupełniające zostaną zrealizowane głównie techniką satelitarną 
GPS metodą statyczną, szybką statyczną lub metodą czasu rzeczywistego RTK. W 
przypadku zastosowania metody RTK pomiary naleŜy wykonać w oparciu o aktywną sieć 
ASG-EUPOS z uwzględnieniem aktualnych wytycznych technicznych dotyczących 
pomiarów satelitarnych GNSS oraz z zachowaniem następujących, ogólnych parametrów 
pomiaru: 

− odbiornik pracujący w trybie precyzyjnym RTK, 

− maksymalna wartość PDOP – 3 

− minimalna dokładność pomiaru RMS dla składowej poziomej – 0.02 m, 

− wyznaczenie współrzędnych na podstawie średniej z minimum dwóch niezaleŜnych 
sesji, 

− minimalny czas pomiaru sesji – 30 epok, 

− uwzględnienie pomiarów kontrolnych na pobliskich punktach kontrolnych I, II lub 
III klasy, 

− pomiar z rozwiązaniem niejednoznacznym lub w sesji pojedynczej jest 
niedopuszczalny 

− do operatu powinien być dołączony raport z wykonanego pomiaru RTK 

8. W przypadku braku moŜliwości pomiaru w technice GPS (utrudnienia terenowe) 
wyznaczenie współrzędnych moŜna wykonać na podstawie obserwacji kątowo-liniowych 
(wcięcia lub krótkie ciągi poligonowe) w nawiązaniu do tymczasowych stanowisk 
pomiarowych załoŜonych w pobliŜu metodą GPS albo w nawiązaniu do istniejącej osnowy 
I, II i III klasy. Konieczne jest zagwarantowanie pomiarów nadliczbowych oraz warunków 
konstrukcyjnych umoŜliwiających kontrolę wyznaczonych współrzędnych z dwóch 
niezaleŜnych konstrukcji. Raport z obliczeń lub wyrównania naleŜy zamieścić w operacie. 

9. W celu zapewnienia kontroli wcięcia realizowanego w nawiązaniu do tymczasowych 
stanowisk załoŜonych metodą GPS, pomiar kątowo-liniowy naleŜy zrealizować z 
wykorzystaniem dwóch niezaleŜnych baz. Warunek taki spełniają dwie bazy stykające się 
w jednym punkcie. Stanowiska te powinny być zlokalizowane w miejscach spełniających 
wymogi GPS, w odległości nie większej niŜ kilkadziesiąt metrów od punktu 
wyznaczanego, przy czym naleŜy dąŜyć do zrealizowania konstrukcji, w której celowe 
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wyprowadzone ze stanowisk pomiarowych będą się przecinać na punkcie wyznaczanym 
pod kątem zbliŜonym do kąta prostego.  
Boki naleŜy pomierzyć dwukrotnie, a kąty w dwóch seriach z uŜyciem instrumentu o 
dokładności nie gorszej niŜ 30cc. 

10. W przypadku wyznaczenia realizowanego z uŜyciem punktów osnowy I, II lub III klasy 
współrzędne wykorzystywanych punktów nawiązania powinny być skontrolowane metodą 
GPS, jeśli tylko warunki terenowe pozwalają na uŜycie tej techniki. 

11. Przy planowaniu prac terenowych naleŜy brać pod uwagę znaczny wiek osnowy oraz 
związane z tym, moŜliwe zniszczenia punktów. Największych zniszczeń naleŜy oczekiwać 
na terenach zainwestowanych oraz wzdłuŜ przebudowanych i zmodernizowanych dróg. 
Natomiast na terenach rolnych moŜna oczekiwać znacznie mniejszych ubytków. 

12. Pomiar moŜe być odniesiony do słupa, ale wcześniej naleŜy zwrócić uwagę na jego stan. 
W przypadku stwierdzonego pochylenia, uszkodzenia, symptomów przemieszczenia lub 
przekopania słupa naleŜy wykonać pomiar do podcentra. Podstawową zasadą jest 
odszukanie instrumentalne, poniewaŜ mogą być przypadki przekopania słupa. Z drugiej 
jednak strony naleŜy brać pod uwagę, Ŝe tymczasowe współrzędne punktów osnowy 
ewidencyjnej mają równieŜ margines zaufania. 
Prace związane z ewentualnym wykopaniem słupa celem odsłonięcia/odszukania 
podcentru naleŜy prowadzić pod pionownikiem optycznym, poniewaŜ mogą zachodzić 
przypadki braku podcentru nawet na nieprzekopanym punkcie. Tego typu usterki 
stabilizacji były incydentalnie stwierdzane na punktach osnów ewidencyjnych.  

13. W przypadku zniszczenia słupa naleŜy przeprowadzić poszukiwanie podcentra. 

14. Dla wszystkich odszukanych punktów, w szczególności dla punktów pomierzonych, 
naleŜy odnotować rodzaj i stan stabilizacji oraz sporządzić polowy opis topograficzny.  

15. Dla punktów, których poszukiwanie skończyło się negatywnie naleŜy odnotować 
stwierdzoną przyczynę (stabilizacja zniszczona czy nieodnaleziona). 

16. W sytuacjach nietypowych naleŜy dokonać stosownych uzgodnień ze Zleceniodawcą lub 
powołanym inspektorem nadzoru technicznego. 

 

10.2. Zalecenia dotyczące wyrównania finalnego i wyników prac 

1. Dla obiektów wzmocnionych pomiarem GPS wykonać finalne wyrównanie sieci w 
układzie państwowym „2000”, wykorzystując komplet plików wejściowych programu 
Geonet załączony na płycie CD oraz wyniki pomiarów terenowych. 
Współrzędne punktów osnowy wyŜszego rzędu oraz współrzędne punktów osnowy 
poligonowej I i II rzędu WBGiUR przyjąć w wyrównaniu jako bezbłędne. Natomiast 
punkty pomierzone metodą RTK traktować w wyrównaniu jako tzw. ruchome punkty 
nawiązania (pomierzone współrzędne z określoną błędność a’priori rzedu 0.03 do 0.05 m). 
Wskazane jest wyeliminowanie z nawiązania punktów starych osnów wyŜszego rzędu ze 
współrzędnymi pochodzącymi z transformacji zastępując je wartościami pomierzonymi.  

2. Sporządzić wykaz współrzędnych zawierający: 
 - godło arkusza układu „2000”, 
 - nowy (bankowy) oraz archiwalny numer punktu, 
 - współrzędne XY oraz błąd mp, 
 - informacje wynikające z prac terenowych (dla punktów odszukanych stwierdzony 
    rodzaj stabilizacji, dla punktów z negatywnym wynikiem poszukiwań przyczyna  
    nieodszukania - zniszczony, czy nieodnaleziony), 
 - informacja, jeśli punkt został pomierzony. 
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3. Zaktualizować dane dotyczące opracowanych punktów zawarte w powiatowym banku 
starych osnów. Dołączyć zeskanowane polowe opisy topograficzne dla punktów 
pomierzonych. 

4. Zaktualizować szkic wyrównanej osnowy w programie Mikromap: 
 - zaznaczyć odrębnym, odróŜniającym się znakiem punkty pomierzone, 
 - zaznaczyć zidentyfikowane punkty zniszczone oraz punkty nieodnalezione. 
Szkic wyeksportować do formatów PDF oraz DXF. 

5. Sporządzić sprawozdanie techniczne. 

6. Skompletować operat wynikowy. 
 
11. Zawartość operatu technicznego 
 

Wyniki prac skompletowano w operacie technicznym, zawierającym między innymi 
następujące elementy: 

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, 

2. Sprawozdanie techniczne, 

3. Wydruk wyników wyrównania sieci,  

4. Wykaz wyrównanych współrzędnych w układzie „2000”, 

5. Szkice wyrównanych sieci (4 szt.) 
Uwaga: szkic dla osnowy WBGiUR zawiera kompletną informację dotyczącą całej 
osnowy ewidencyjnej załoŜonej przez tego wykonawcę na obszarze gmin Czosnów i 
Leoncin, a więc ciągi poligonowe I i II rzędu opracowane i wzmocnione pomiarem GPS 
w 2012 roku oraz ciągi sytuacyjne obliczone w ramach niniejszego opracowania. 

6. Dysk CD z plikami wejściowymi oraz wynikami opracowania numerycznego. 
Dysk zawiera między innymi plik wsadowy do ładowania banku. 

 
Załączony nośnik elektroniczny zostały zeskanowane programem antywirusowym Comodo z 
aktualną bazą definicji wirusów. 

 
 
Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2013r. 
 


