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Streszczenie 
  
Przedmiotem referatu są wyniki prac, związanych z wykorzystaniem do wyznaczenia 
położenia punktów i przebiegu linii granicznych – archiwalnych opracowań geodezyjnych i 
kartograficznych, dotyczących tego samego terenu, ale sporządzonych w różnych okresach 
czasu, na podstawie obowiązujących w tych czasach przepisów prawa.  
 
Wykonano bezpośrednie pomiary terenowe znaków geodezyjnych i znaków granicznych 
oraz prace obliczeniowe, na podstawie analizy przedwojennego opracowania mierniczego 
przysięgłego oraz opracowań powojennych: rozgraniczenia nieruchomości, założenia 
ewidencji gruntów, podziału nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych. Dla 
każdego opracowania niezależnie wykonano obliczenia współrzędnych punktów 
granicznych w obowiązującym państwowym układzie współrzędnych „2000”, a następnie 
wykonano zestawienie i porównanie tych współrzędnych, co pozwoliło na wykrycie 
istotnych rozbieżności pomiędzy tymi współrzędnymi, świadczących o błędach 
popełnionych przez wykonawców prac geodezyjnych. 
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Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów                                                                  
oraz działek ewidencyjnych                                                                                                                
dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych,                                            
których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy                                                                        
zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                                                
z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m,                                                                                        
w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów 
przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi. 

[ROZPORZĄDZENIE z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków] 
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[ROZPORZĄDZENIE z 2011 r. w sprawie standardów technicznych…]   
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[ROZPORZĄDZENIE z 2011 r. w sprawie standardów technicznych…]   
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ZASIĘG PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
 
Podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości stanowią dokumenty: 
1) stwierdzające stan prawny nieruchomości, 
- odpisy z ksiąg wieczystych  
lub odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, 
- wypisy aktów notarialnych, 
- prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, 
- ostateczne decyzje administracyjne. 
2) określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości. 
- dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia przebiegu granic: 
- w razie braku dokumentów, zawierających dane liczbowe  
do ustalenia przebiegu granic - mapy i plany obejmujące granice  
albo inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic 
Dokumenty stanowią podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości,                               
jeżeli zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
[ROZPORZĄDZENIE z 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.]  
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1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne,  
mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, 
wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych  
określających położenie tych znaków lub punktów granicznych  
w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych. 
2. W przypadku niezachowania się osnowy pomiarowej, o której mowa w ust. 1,  
na skutek zniszczenia lub przemieszczenia jej punktów  
albo braku możliwości jej odtworzenia,  
geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych  
lub wyznaczenie punktów granicznych,  
wykonuje się w oparciu o: 
1) opisy topograficzne tych punktów granicznych lub 
2) współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu  
w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia  
określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej  
oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej. 
[ROZPORZĄDZENIE z 2011 r. w sprawie standardów technicznych…]   
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Wykorzystanie „opisu topograficznego” w praktyce: 
1) pomiar budynków, których położenie w terenie  
nie uległo zmianie 
2)obliczenie współrzędnych punktów osnowy pierwotnej 

Źródło: Robert Łuczyński – badania własne 
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Wykorzystanie „opisu topograficznego” w praktyce: 
1) pomiar budynków, których położenie w terenie  
nie uległo zmianie 
2) obliczenie współrzędnych punktów osnowy pierwotnej 
3) obliczenie współrzędnych punktów granicznych 

Źródło: Robert Łuczyński – badania własne 
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Wykorzystanie transformacji współrzędnych: 
Przedmiot analizy – dz. ew. 495/1, 495/2 - Łęczyca 
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Operat pomiaru granic działek sporządzony przez mierniczego przysięgłego w 1935 roku 
- współrzędne punktów osnowy geodezyjnej (156, 157, 258)  
w układzie lokalnym miasta Łęczyca 
- dane pomiarowe (pomiary ortogonalne) punktów granicznych działki 940 (dawny numer) 
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Obliczenie współrzędnych punktów granicznych w lokalnym układzie współrzędnych  
miasta Łęczyca 
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Osnowa pierwotna 
- sieć triangulacyjna 
w układzie 
lokalnym miasta Łęczyca, 
szkic z 1930 roku 
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Opisy topograficzne znaków geodezyjnych  
– w większości nieaktualne. 
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Podczas zakładania osnowy szczegółowej w układzie 1965,  
zaadaptowano do tej osnowy znaki geodezyjne osnowy z roku 1930. 
 
Procedura uzyskania współrzędnych osnowy pierwotnej w układzie 2000: 
1) transformacja współrzędnych z układu lokalnego miasta Łęczyca do układu 1965, 
2) transformacja współrzędnych z układu 1965 do układu 2000 
 (w programie Trans65_2000, zawierającym lokalne korekty  
 zwiększające dokładność transformacji na obszarze powiatu łęczyckiego) 
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Podczas zakładania osnowy szczegółowej w układzie 1965,  
zaadaptowano do tej osnowy znaki geodezyjne osnowy z roku 1930. 
 
Procedura uzyskania współrzędnych osnowy pierwotnej w układzie 2000: 
1) transformacja współrzędnych z układu lokalnego miasta Łomża do układu 1965, 
2) transformacja współrzędnych z układu 1965 do układu 2000 
 (w programie Trans65_2000, zawierającym lokalne korekty  
 zwiększające dokładność transformacji na obszarze powiatu łęczyckiego), 
3)  nałożenie punktów osnowy pierwotnej 
 na współczesną mapę Łęczycy,  
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Podczas zakładania osnowy szczegółowej w układzie 1965,  
zaadaptowano do tej osnowy znaki geodezyjne osnowy z roku 1930. 
 
Procedura uzyskania współrzędnych osnowy pierwotnej w układzie 2000: 
1) transformacja współrzędnych z układu lokalnego miasta Łomża do układu 1965, 
2) transformacja współrzędnych z układu 1965 do układu 2000 
 (w programie Trans65_2000, zawierającym lokalne korekty  
 zwiększające dokładność transformacji na obszarze powiatu łęczyckiego), 
3)  nałożenie punktów osnowy pierwotnej 
 na współczesną mapę Łęczycy, 
4) odnalezienie i pomiar GNSS 6 znaków geodezyjnych 
 osnowy pierwotnej 
 (25, 27, 78, 111, 333, BN) 
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Obliczenie współrzędnych punktów granicznych przedmiotowej działki 
w drodze transformacji współrzędnych przy wykorzystaniu 6 punktów łącznych 
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Analiza operatu rozgraniczenia nieruchomości z 1963 roku 
 
Przebieg granic przedmiotowej działki ustalono w trybie dekretu z 1946 roku 
o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie zebranych dowodów: 
- wyrysu z planu miasta 
z 1946 stanowiącego 
reambulację mapy Łęczycy 
z 1935 roku: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- planu podziału gruntów sąsiednich  
przedmiotowej działki z 1932 roku: 
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Szkic graniczny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz współrzędnych punktów 
z rozgraniczenia w lokalnym układzie 
współrzędnych miasta Łęczyca: 
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Zestawienie współrzędnych punktów granicznych w lokalnym układzie współrzędnych 
miasta Łęczyca 
 - teoretycznie, podczas rozgraniczenia nieruchomości, geodeta uwzględnił materiały archiwalne, 
a jednak…  
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Założenie ewidencji gruntów i budynków – 1968 rok 
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Założenie mapy zasadniczej w latach 80 
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Podział nieruchomości w roku 2006 
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Szkic obrazujący różnice w położeniu punktów granicznych: 
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Różnice współrzędnych pomiędzy punktami granicznymi pochodzącymi z różnych opracowań 

Różnice powierzchni przedmiotowej działki: 
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Obowiązujące kryteria dokładnościowe: 
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Kryteria dokładnościowe obowiązujące w trakcie wykonywania pomiarów pierwotnych: 
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Kryteria dokładności pomiarów liniowych - ciągów poligonowych oraz linii pomiarowych (*): 

(*): Instrukcja techniczna do wykonywania 
robót mierniczych, związanych z przebudową 
ustroju rolnego na obszarze województw: 
białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, 
łódzkiego, nowogrodzkiego, poleskiego, 
warszawskiego, wołyńskiego oraz na obszarze 
okręgu administracyjnego wileńskiego, 
Warszawa, 1926. 
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WNIOSKI 
 
W przypadku wznawiania znaków granicznych / wyznaczania punktów granicznych, 
gdy na podstawie wiarygodnych materiałów źródłowych zostaną obliczone  
współrzędne punktów granicznych z dokładnością zgodną z archiwalnymi standardami 
(dokładność znacznie niższa, niż wymagana w obowiązujących przepisach prawa), 
nie ma możliwości korekty obliczonego ściśle położenia punktów granicznych, 
nawet wtedy, gdy przebieg linii granicznych odbiega w terenie 
od trwałych szczegółów sytuacyjnych,  
wykazanych na pierwotnych materiałach jako ślady graniczne.  
 
W praktyce, wyznaczone analitycznie, na podstawie materiałów źródłowych, linie graniczne, 
nie pokrywają się ze śladami granicznymi – najczęściej z ogrodzeniami trwałymi, 
lub konturami budynków „w ostrej granicy”, 
których położenie nie uległo zmianie od czasu wykonania pomiarów pierwotnych. 
 
Wynika to z błędów pomiarowych (często w granicach ówcześnie dopuszczalnych norm), 
jakimi obarczone były pomiary w czasach taśmy i węgielnicy. 
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WNIOSKI 
 
Należy rozważyć zmianę w przepisach prawa  
dotyczących wznawiania znaków granicznych / wyznaczania punktów granicznych  
w zakresie możliwości korekty obliczonego przebiegu linii granicznych, 
w granicach błędów dopuszczalnych przez przepisy  
obowiązujące w trakcie wykonywania pomiarów pierwotnych, 
w przypadku, gdy są przesłanki do tego, 
że przebieg linii granicznych według stanu prawnego 
jest zgodny z trwałymi, niezmiennymi w czasie, śladami granicznymi, 
wykazanymi na pierwotnych dokumentach geodezyjnych i kartograficznych. 
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