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STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest analiza kryteriów dokładnościowych wyznaczania punktów granicznych w powiązaniu z obowiązującymi od
31 grudnia 2013 roku nowymi zasadami określania wartości atrybutu BPP – „błąd położenia punktu granicznego”. Po nowelizacji
rozporządzenia [2001], atrybut BPP określany jest w zależności od błędu średniego położenia punktu granicznego względem osnowy 1
klasy, a nie względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej, jak to miało miejsce dotychczas.
W pierwszej kolejności dokonano analizy błędów położenia punktów granicznych w odniesieniu do dawnych i współczesnych osnów
geodezyjnych. Następnie przedstawiono dotychczasowe oraz nowe zasady określania wartości atrybutu BPP. W koocowej części
opracowania przedstawiono wyniki pomiarów znaków osnowy szczegółowej oraz znaków granicznych wykonanych metodą biegunową
oraz techniką RTK w celu empirycznego określenia wartości atrybutów BPP.
TEORIA
szacunkowe obliczenia wartości parametru BPP

PRAKTYKA
analiza dokumentacji określającej położenie punktów
granicznych oraz geodezyjne pomiary terenowe

Tabela 7. Błędy położenia punktów – obiekt 1

Tabela 3. Zestawienie przeciętnych błędów położenia punktów osnów i punktów granicznych

Tabela 6. Porównanie parametrów BPP przy założeniu maksymalnych dopuszczalnych błędów
oraz przeciętnych błędów

Tabela 8. Błędy położenia punktów – obiekt 2

WNIOSKI
Z TEORII… Z szacunkowego sposobu obliczenia wartości parametru BPP wynika, że punkty graniczne posiadające atrybuty BPP od 1 do 4, pomierzone z pomiarowej osnowy
sytuacyjnej założonej zgodnie z rozporządzeniem [2011], mogą wymagad zmiany wartości atrybutów BPP z 1 na 2, z 2 na 3, z 3 na 4 oraz z 4 na 5. Jedynie w przypadku
atrybutu BPP 5, nie ulegnie on zmianie, ponieważ błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy podstawowej wynosi 3.00 m. Poza wyjątkiem atrybutu BPP 5,
nie zmienią się również atrybuty BPP 1 punktów granicznych, które zostały przed 31 grudnia 2013 r. pomierzone technikami kinematycznymi RTK oraz RTN z wykorzystaniem
sieci ASG-EUPOS. Przy zastosowaniu przeciętnych błędów o zmianach mogą decydowad pojedyncze centymetry, zatem zmiana wartości parametru BPP nie jest oczywista.
Z PRAKTYKI… Jak wynika z przeprowadzonych badao w obiektach Jesionka i Budy Grzybek, aby właściwie określid wartości atrybutu BPP, należy wykonad analizę
dokumentacji określającej położenie punktów granicznych oraz wykonad pomiary geodezyjne, najdokładniej - przy wykorzystaniu techniki RTK i sieci stacji permanentnych
ASG-EUPOS. Należy przy tych pomiarach koniecznie uwzględnid punkty osnów, które były wykorzystane w przeszłości do pozyskania danych określających położenie punktów
granicznych.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków narzuciła nowe obowiązki na organy prowadzące kataster:
1. W wyniku zmiany definicji atrybutu BPP, który od 31 grudnia 2013 roku jest związany z błędem średnim o położenia punktu granicznego względem osnowy 1 klasy, a nie
względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej, w bazie danych katastralnych konieczna jest weryfikacja wartości tego atrybutu.
2. Organ prowadzący kataster ma obowiązek zamieszczad na udostępnianych w postaci nie elektronicznej materiałach (wypisach z rejestrów gruntów, wyrysach i kopiach
mapy ewidencyjnej) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagao rozporządzenia – dotyczy to punktów granicznych, których położenie względem
osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi przekraczającymi 0,30 m (nowe atrybuty BPP od 3
do 6).
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