
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Nast´pujàce rodzaje prac geodezyjnych i karto-
graficznych majà znaczenie dla obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwa paƒstwa:

1) zak∏adanie i modernizowanie podstawowych
osnów geodezyjnych oraz osnów grawimetrycz-
nych i magnetycznych,

2) tworzenie i aktualizowanie zbiorów danych doty-
czàcych podstawowych osnów geodezyjnych oraz
osnów grawimetrycznych i magnetycznych,

3) sporzàdzanie, drukowanie i aktualizowanie map to-
pograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:250 000 i 1 : 500 000,

4) opracowywanie i aktualizowanie map grawime-
trycznych i magnetycznych,

5) wykonywanie fotogrametrycznych i teledetekcyj-
nych zdj´ç lotniczych oraz przetwarzanie zobrazo-
waƒ satelitarnych,

6) opracowywanie, drukowanie i aktualizowanie map
lotniczych w skalach 1 : 250 000, 1 : 500 000, 
1 : 1 000 000 i 1 : 2 000 000,

7) prowadzenie paƒstwowego rejestru granicy Rze-
czypospolitej Polskiej,

8) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji
o terenie, na podstawie rezultatów prac, o których
mowa w pkt 3—7.

§ 2. S∏u˝ba Geodezyjna i Kartograficzna wspó∏dzia-
∏a ze S∏u˝bà Topograficznà Wojska Polskiego w zakre-
sie wykonywania prac okreÊlonych w § 1.

§ 3. 1. G∏ówny Geodeta Kraju i Szef S∏u˝by Topo-
graficznej Wojska Polskiego przekazujà sobie nieod-
p∏atnie, w ramach wspó∏dzia∏ania, opracowania i ma-
teria∏y geodezyjne, fotogrametryczne, kartograficzne,
grawimetryczne i magnetyczne, niezb´dne dla potrzeb
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

2. Roczne rozliczenie iloÊciowo-asortymentowe
wzajemnie przekazanych opracowaƒ i materia∏ów do-
konywane jest mi´dzy G∏ównym Geodetà Kraju a Sze-
fem S∏u˝by Topograficznej Wojska Polskiego do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po roku obj´tym rozli-
czeniem.

3. G∏ówny Geodeta Kraju i Szef S∏u˝by Topograficz-
nej Wojska Polskiego prowadzà na bie˝àco, ka˝dy
w swoim zakresie, ewidencj´ przekazywanych sobie
wzajemnie opracowaƒ i materia∏ów.

§ 4. 1. G∏ówny Geodeta Kraju i Szef S∏u˝by Topo-
graficznej Wojska Polskiego informujà si´ wzajemnie,
do dnia 30 listopada ka˝dego roku, o zamierzeniach na
rok nast´pny w zakresie wykonywania prac okreÊlo-
nych w § 1. Uzgadniajà tak˝e ewentualny podzia∏ wy-
konywania tych prac mi´dzy S∏u˝b´ Geodezyjnà i Kar-
tograficznà a S∏u˝b´ Topograficznà Wojska Polskiego.

2. G∏ówny Geodeta Kraju i Szef S∏u˝by Topograficz-
nej Wojska Polskiego informujà si´ wzajemnie, do dnia
31 marca ka˝dego roku, o zakresie wykonania w roku
poprzednim prac okreÊlonych w § 1.

3. G∏ówny Geodeta Kraju i Szef S∏u˝by Topograficz-
nej Wojska Polskiego ustalajà, do dnia 30 listopada
ka˝dego roku, rodzaje opracowaƒ i materia∏ów, które
b´dà w nast´pnym roku wzajemnie przekazane.

4. G∏ówny Geodeta Kraju i Szef S∏u˝by Topograficz-
nej Wojska Polskiego uwzgl´dniajà w informacjach,
o których mowa w ust. 1, opracowania i materia∏y wy-
konane w ramach umów zawieranych bezpoÊrednio
przez inne organy S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej
z jednostkami organizacyjnymi S∏u˝by Topograficznej
Wojska Polskiego, w zakresie prac okreÊlonych w § 1.

5. Przy ustalaniu zakresu wspó∏dzia∏ania przy wy-
konywaniu prac okreÊlonych w § 1, przewidzianych do
wykonania w poszczególnych latach, uwzgl´dnia si´
mi´dzynarodowe zobowiàzania w zakresie geodezji
i kartografii, podj´te przez Ministra Obrony Narodowej
lub ministra w∏aÊciwego do spraw architektury i bu-
downictwa albo, z ich upowa˝nienia, odpowiednio
przez Szefa S∏u˝by Topograficznej Wojska Polskiego al-
bo G∏ównego Geodet´ Kraju.

§ 5. Przy realizacji prac okreÊlonych w § 1, wykony-
wanych w ramach wspó∏dzia∏ania, G∏ówny Geodeta
Kraju i Szef S∏u˝by Topograficznej Wojska Polskiego
mogà stosowaç standardy techniczne wynikajàce
z mi´dzynarodowych umów wojskowych.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: 
J. Kropiwnicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 8 lutego 2001 r.

w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych majàcych znaczenie dla obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa oraz szczegó∏owych zasad wspó∏dzia∏ania mi´dzy S∏u˝bà Geodezyjnà i Kartograficznà i S∏u˝bà

Topograficznà Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a tak˝e wzajemnego przekazywania
materia∏ów.


