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D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych przy realizacji inwestycji: ,,Remont drogi 

powiatowej  nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto”. 

 
 
1.2. Zakres stosowania (ST)  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych (ST)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, 

zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej 

powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej  
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 

elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5.  
2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 

ogólne” pkt.2 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 
słupki betonowe,  

pale i paliki drewniane,  
rury metalowe,  

bolce stalowe  
bądź inne materiały akceptowane przez Kierownik Projektu.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 

albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych 

powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych  
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:  

teodolity,  
niwelatory,  
tyczki,  

łaty, 
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lub inny sprzęt akceptowany przez Kierownika Projektu Transport 

 
Nie dotyczy. 

 
5. Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.  
Prace pomiarowe przy zakładaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

 
powinny być wykonane w zgodności z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

 
 

5.2. Osnowa realizacyjna 
 

Inżynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te będą zawierać: 
 

- współrzędne XY punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, na których oparto wykonanie mapy do celów projektowych, 
 

- wykaz reperów, na których oparto wykonanie mapy do celów projektowych,  
Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania osnowy realizacyjnej 

odpowiadającej następującym kryteriom: 
 

- punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego poza Terenem Budowy, 

tak, aby nie były narażone na zniszczenie w trakcie jej realizacji, 

- odległość między punktami nie powinny być większe niż 300 m,  
Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod 

nim osadzonym znakiem podziemnym. 
 

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 
Wyznaczenie trasy  

Wyznaczeniu trasy podlegają drogi wymienione w pkt. 1.3 w granicach opracowania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 5.3. 
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych i odpowiadającym tym osiom  

punktów wysokościowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  
Budowane jezdnie zostaną wyznaczone (odtworzone) poprzez: 

 
- osie geometryczne określone na przekrojach normalnych obwodnicy oraz innych dróg, 

 
- przekroje poprzeczne.  
Współrzędne XY są zamieszczone w formie wykazu w Dokumentacji Projektowej a współrzędne wysokościowe „Z” są 

opisane na przekrojach podłużnych i poprzecznych. Wyznaczone punkty na osiach jezdni nie powinny być przesunięte 

więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych dla obwodnicy oraz 5 cm dla innych dróg, a rzędne punktów na osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych w projekcie. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych oraz określenie granicy robót ziemnych  

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu, 

5.4. 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 

wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.  

 
Znaki wysokościowe na obiektach inżynierskich  

Dla oceny prawidłowej pracy obiektu inżynierskiego należy przewidzieć znaki wysokościowe (repery) na obiektach. 

Znaki wysokościowe powinny być umieszczone na głowicach tuneli (nie mniej niż 3 sztuki), na każdej z podpór 
 

obiektu mostowego (nie mniej niż 4 sztuki) oraz po obu stronach przęseł (nad podporami, w środku rozpiętości 

przęseł dłuższych niż 21 m, w osiach skrajnych dźwigarów lub punktach znajdujących się nad dolnymi krawędziami 

ustrojów płytowych). Znaki wysokościowe powinny być powiązane ze stałym znakiem wysokościowym, wykonanym z 

trwałego materiału i posadowionym na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w 

5.5. 

5.1. 



niewielkiej odległości od obiektu. Stały znak wysokościowy (w przypadku obiektów o długości większej niż 100 m 

powinny to być 2 znaki, rozmieszczone w pobliżu końców obiektu) powinien być dowiązany do niwelacji państwowej. 

 
5.6. Pozioma osnowa geodezyjna 
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Po zakończeniu prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji należy odtworzyć w terenie zniszczone punkty 

osnowy, poprzez wykonanie nowej trwałej stabilizacji lub założenie nowej sieci punktów trwale stabilizowanych, 

dowiązanych do punktów wyższej klasy. Współrzędne punktów odtworzonej lub nowozałożonej sieci należy określić 

poprzez wykonanie nowego pomiaru i ponownie wyrównanie sieci.  
Całość prac wykonać zgodnie ze standardami prac geodezyjnych i wymogami Instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna 

Osnowa Pozioma” wydanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, używając sprzętu geodezyjnego, metod pomiaru i 

wyrównania sieci określonych powyższą instrukcją.  
Projekty osnów podlegają zatwierdzeniu, bądź zaopiniowaniu przez Geodetę Powiatowego nadzorującego prace  

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przed przystąpieniem do w/w prac należy je zgłosić do terytorialnego  
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem określenia metody i technologii  

opracowania. 

 
Punkty załamań granic pas drogowego  
Podczas przekazania placu budowy wykonawca prac kontraktowych otrzymuje operat techniczny zawierający informację  

o przebiegu linii granicznych i sposobie stabilizacji punktów znakami granicznymi. Obowiązkiem wykonawcy prac 

budowlanych jest ochrona znaków granicznych, a wypadku ich zniszczenia ponowne ich utrwalenie na gruncie 

znakami  granicznymi zgodnymi z przyjętymi normami i okazanie granic właścicielom nieruchomości. 
 

Zgodnie z ustawą „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z czynności powyższych sporządza się protokół, po uprzednim 

zawiadomieniu właścicieli nieruchomości. 
 
5.8. Mapa poinwentaryzacyjna obiektu budowlanego  

Po zrealizowaniu inwestycji należy sporządzić mapę poinwentaryzacyjną obiektu budowlanego.  
Mapa poinwentaryzacyjna powinna być sporządzona w systemie numerycznym, zgodnie z wymogami Instrukcji 

Technicznej K-1 „Mapa zasadnicza” wydanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i standardami wykonania prac 

geodezyjnych oraz przyjęta do zasobu geodezyjnego (rejestracja w terytorialnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej). 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6.  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych..  

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad:  
oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 

200 m na prostych,  
robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,  

wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach  
na każdym kilometrze oraz miejscach budzących wątpliwości. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów wysokościowych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.7. 



8. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowanymi 
tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjne, które Wykonawca przedkłada 

Kierownikowi Projektu. 
 
9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostkowa obejmuje: 
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sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 

 
10. Podstawa płatności 

 
10. 1.   Nie występują. 

 

10.2. Inne dokumenty. 

Instrukcja techniczna 0-1 
 

Instrukcja techniczna G-3  
Instrukcja techniczna G-1  
Instrukcja techniczna G-2  
Instrukcja techniczna G-4  
Wytyczne techniczne G-3.2. `  

Wytyczne techniczne G-3.1.  
Ustawa z 17.05.1989r. 

 
Normy 

 
 
 

 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 
Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Warszawa 1979.  
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978  
Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983  
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979  
Pomiary realizacyjne GUGiK 1983  
Osnowy realizacyjne GUGiK 1983  
,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163 z późniejszymi 

zmianami” 

 
1. PN-H-74219  
2. PN-H-74220  
3. PN-H-93401  
4. PN-H-93402  
5. BN-87/5028-12  
6. BN-77/8931-12 

 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.  
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.  
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 

Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco.  
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym.  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 


