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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 24 marca 1999 r: 

w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 
o terenie. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, 
poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, 
z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, 
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, 
poz. 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się na obszarze kraju jednolite 
standardy techniczne dla opracowań geodezyjnych, 
kartograficznych i krajowego systemu informacji o te
renie. 

2. Przez standardy techniczne rozumie się przepisy 
lub normy techniczne, ustanowione w formie instruk
cji technicznych. 

3. Wykaz standardów technicznych określa załącz
nik do rozporządzenia. 

§ 2. Jednolite standardy techniczne stosuje się przy: 

1) zakładaniu, modernizacji i konserwacji osnowy 
geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej, 

2) wykonywaniu i aktualizacji mapy zasadniczej, 

3) wykonywaniu geodezyjnej ewidencji sieci technicz
nego uzbrojenia terenu i uzgadnianiu projektów 
usytuowania tych sieci, 

4) wykonywaniu fotogrametrycznych zdjęć po
wierzchni kraju na potrzeby państwa, 

5) wykonywaniu i aktualizacji map topograficznych 
i map tematycznych na potrzeby państwa, 

6) wykonywaniu i prowadzeniu ewidencji gruntów 
i budynków (katastru nieruchomości), 

7) przeprowadzaniu powszeChnej taksacji nierucho
mości, 

8) prowadzeniu państwowego rejestru granic Rzeczy
pospolitej Polskiej oraz granic administracyjnych 
jednostek terytorialnego podziału administracyj
nego kraju, 

9) wykonywaniu wszelkich opracowań geodezyjnych 
dla celów prawnych i projektowych, 

10) zakładaniu i prowadzeniu baz danych wchodzą
cych w skład krajowego systemu informacji o tere
nie, 

11) prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficz
nego na szczeblu centralnym, wojewódzkim i po
wiatowym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 marca 1999 r. (poz. 297) 

WYKAZ STANDARDÓW TECHNICZNYCH 

1. Instrukcje techniczne: ,,0-1 Ogólne zasady wykony
wania prac geodezyjnych" i ,,0-2 Ogólne zasady 
opracowania map dla celów gospodarczych", 
wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 1 
Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGiK) z dnia 9 lutego 1979 r., zmienione zarzą
dzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. 
(Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 5). 

2. Instrukcja techniczna ,,0-3 Zasady kompletowania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", 
wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 4 lutego 1992 r. 

3. Instrukcja techniczna ,,0-4 Zasady prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra
ficznego", wprowadzona do stosowania zarzą-

dzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 10 lipca 
1987 r. 

4. Instrukcja techniczna "G-1 Pozioma osnowa geode
zyjna", wprowadzona do stosowania zarządze

niem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 19 lutego 1979 r., 
zmieniona zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 
23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 6). 

5. Instrukcja techniczna "G-2 Wysokościowa osnowa 
geodezyjna", wprowadzona do stosowania zarzą
dzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 
1980 r., zmieniona zarządzeniem nr 6 Prezesa 
GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, 
poz. 7). 

6. Instrukcja techniczna "G-3 Geodezyjna obsługa 
inwestycji", wprowadzona do stosowania zarzą-
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dzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 
1980 r. 

7. Instrukcja techniczna "G-4 Pomiary sytuacyjne 
i wysokościowe", wprowadzona do stosowania za
rządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28 czerwca 
1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, 
poz. 8). 

8. Instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", 
wprowadzona do stosowania zarządzeniem Preze
sa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r., zmieniona zarzą
dzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 24 lutego 
1984 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 1, poz. 1).*) 

9. Instrukcja techniczna "K-2 Mapy topograficzne do 
celów gospodarczych", wprowadzona do stoso
wania zarządzeniem nr 3 Prezesa GUGiK z dnia 
9 lutego 1979 r. 

10. Instrukcja techniczna "K-3 Mapy tematyczne", 
wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 
Prezesa GUGiK z dnia 12 stycznia 1980 r. 

11. Instrukcja techniczna "K-1 Podstawowa mapa kra
ju", wprowadzona do stosowania przez Głównego 
Geodetę Kraju pismem z dnia 16 maja 1995 r.*) 

12. Instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wy
dana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju. 

13. Instrukcja techniczna "G-7 Geodezyjna ewidencja 
sieci uzbrojenia terenu", wydana w 1998 r. przez 
Głównego Geodetę Kraju. 

*) Przepisy obowiązują tylko przy aktualizacji istniejącej ma
py zasadniczej, wykonanej według tych przepisów, do cza
su jej modernizacji i przekształcenia do postaci numerycz
nej. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 24 marca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych. 

Na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, 
poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad okresowego opiniowania straża
ków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia 
i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych (Dz. U. 
Nr 63, poz. 402) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 2: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej - dla zastępcy komendanta woje-

wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ko
mendanta ośrodka szkolenia Państwowej 
Straży Pożarnej," 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) komendant powiatowy (miejski) Państwo

wej Straży Pożarnej - dla zastępcy komen
danta powiatowego (miejskiego) Państwo
wej Straży Pożarnej," 

c) skreśla się pkt 5; 

2) w załączniku do rozporządzenia w części 3 "Ocena 
pracy" odnośnik otrzymuje brzmienie: 
,,*Wypełnia bezpośredni przełożony." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 




