
METRYKA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

OBIEKT:   dz.47 w Dźwirzynie 

Obręb:    Dźwirzyno  

gmina / miasto:   Kołobrzeg 

powiat:    kołobrzeski 

województwo:   zachodniopomorskie 

SKALA: 1:500 

Układ współrzędnych: „65” - strefa 3 

Poziom odniesienia wysokości:  Kronsztadt 1986 

 

 

Polkart Sp. z o.o. 

Ul. Koszalińska 64 

76-100 Sławno 
 

nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego 

 

Kierownik roboty:  
mgr inż. Adam Pietrzak 

upr.nr17041/98 w zakr1,2,4 

 

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: 
Zgłoszonej w WGiGN w Kołobrzegu pod nr 

KERG : 042-872/2008 

 

Uzbrojenie opracowano na podstawie: 
1.Danych branżowych – z literą B 

2.Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą 

elektromagnetyczną – z literą A 

3.Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery 
 

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się 
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie 

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy: 

Informacje dodatkowe:  
1.--  --  -- zakres pomiaru 

2.Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979), 

K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 

3.Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru 
4.Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest 

zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979), K-1 
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 

5.Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu 

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 
6.Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o 

którym brak było informacji branżowych i nie zostało 
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 
7.01.2009r. 

 

 

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy 

geodezyjnej nr:  Rp1000 

 
podlegające ochronie na podstawie art. 15, art.48 ust.1 

pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Mapę do celów projektowych sporządzono metodą 
wektoryzacji przy wykorzystaniu: 
1. wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1:500       

sekcje:322.133.0333,  
2.wyników pomiaru bezpośredniego  
 
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące 
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 
  792/2008/t 
 

Granice i nr działek ewidencyjnych 

Wektoryzowane na podstawie mapy zasadniczej 
Z dnia: 7. 01. 2008r. 

 

METRYKA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

OBIEKT:   dz. 380 i 135  w Rogowie 

Obręb:    Mrzeżyno 3 
gmina / miasto:   Trzebiatów 

powiat:    gryficki 

województwo:   zachodniopomorskie 

SKALA: 1:500 

Układ współrzędnych: „65” - strefa 3 

Poziom odniesienia wysokości:  Kronsztadt 1986 

 

 

Polkart Sp. z o.o. 

Ul. Koszalińska 64 

76-100 Sławno 
 

nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego 

 

Kierownik roboty:  
mgr inż. Adam Pietrzak 

upr.nr17041/98 w zakr1,2,4 

 

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: 
Zgłoszonej w PODGiK w Grificach pod nr 

KERG : 042-872/2008 

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy 

geodezyjnej nr:  brak 
 

podlegające ochronie na podstawie art. 15, art.48 ust.1 

pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Mapę do celów projektowych sporządzono przy 
wykorzystaniu: 
1.wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1:500       

sekcja:322.133.0333 
2.wyników pomiaru bezpośredniego  
 

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące 

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 
proj.   450/08/t 

Granice i nr działek ewidencyjnych 
Wg danych PODGiK w: Gryficach 

Z dnia: 26.06.1996r. i 31.08.1973r. 
 

 

 
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 
1.Danych branżowych – z literą B 

2.Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą 
elektromagnetyczną – z literą A 

3.Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery 

 
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się 
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie 

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy 

Informacje dodatkowe:  
1.--  --  -- zakres pomiaru 

2.Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 
(1979), K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 

3.Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie 

pomiaru 
4.Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych 
jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979), 

K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 
5.Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu 
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 
6.Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o 

którym brak było informacji branżowych i nie zostało 
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 
 

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 
20.01.2009r. 

 

 


