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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkni´tych

Na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych;

2) zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami,
o których mowa w pkt 1 — na terenach zamkni´-
tych niezb´dnych dla obronnoÊci paƒstwa.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznacza-
jà:

1) „ustawa” — ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. — Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne;

2) „tereny zamkni´te” — tereny, o których mowa
w art. 2 pkt 9 ustawy.

§ 3. Na terenach zamkni´tych nadzorowi podlega-
jà nast´pujàce rodzaje prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych:

1) zak∏adanie i modernizowanie podstawowych
i szczegó∏owych osnów geodezyjnych;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.
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2) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficz-
nych, których wyniki przekazywane sà w∏aÊciwym
starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji grun-
tów i budynków;

3) wykonywanie i aktualizowanie map zawierajàcych
w swojej treÊci po∏o˝enie sieci uzbrojenia terenu
i innych elementów zagospodarowania terenu;

4) przedstawianie na mapach topograficznych tere-
nów zamkni´tych oraz wykonywanie map specjal-
nych tych terenów w skalach 1:50 000 i wi´kszych;

5) przedstawianie terenów zamkni´tych w opracowa-
niach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wy-
konanych na podstawie zdj´ç lotniczych i przetwo-
rzonych zobrazowaƒ satelitarnych;

6) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji
o terenie;

7) wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej do celów okreÊlonych w przepisach
prawnych;

8) ochrona znaków geodezyjnych.

§ 4. 1. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartogra-
ficznymi na terenach zamkni´tych polega na ocenie:

1) zgodnoÊci wykonywanych map terenu zamkni´tego
zawierajàcych w swojej treÊci po∏o˝enie sieci uzbro-
jenia terenu i innych elementów zagospodarowania
terenu z wymogami dotyczàcymi opracowania mapy
zasadniczej, okreÊlonymi w odr´bnych przepisach;

2) zgodnoÊci wykonywanych pomiarów i opracowaƒ
geodezyjnych terenu zamkni´tego z wymogami
dotyczàcymi pomiarów i opracowaƒ geodezyj-
nych, okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

3) przekazywania i przyjmowania w odpowiednich
terminach i w odpowiedniej postaci, do ewidencji
gruntów i budynków, danych odnoszàcych si´ do
terenu zamkni´tego, zgodnie z zasadami okreÊlo-
nymi w odr´bnych przepisach;

4) zgodnoÊci wykonywania, udost´pniania i rozpo-
wszechniania fotogrametrycznych i teledetekcyj-
nych zdj´ç lotniczych terenu zamkni´tego z wymo-
gami okreÊlonymi w odr´bnych przepisach;

5) posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych zezwoleƒ na wykonywanie tych
prac, okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

6) przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyj-
nych i kartograficznych przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych.

2. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w prowa-
dzeniu prac, o których mowa w ust. 1, jednostka nad-
zorujàca kieruje do w∏aÊciwego ministra lub kierowni-
ka urz´du centralnego wystàpienie pokontrolne
z wnioskami i zaleceniami.

3. Kopie wystàpieƒ pokontrolnych, o których mowa
w ust. 2, jednostka nadzorujàca przekazuje G∏ównemu
Geodecie Kraju.

4. Jednostkà nadzorujàcà jest jednostka organiza-
cyjna ministerstwa lub urz´du centralnego w∏aÊciwa
w sprawach geodezji i kartografii.

§ 5. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartogra-
ficznymi na terenach zamkni´tych jest wykonywany
poprzez:

1) rozpatrywanie sprawozdaƒ z realizacji prac geode-
zyjnych i kartograficznych oraz rozliczanie tych
prac;

2) podejmowanie czynnoÊci majàcych na celu zapew-
nienie prawid∏owego wykonywania prac geodezyj-
nych i kartograficznych.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke


