
INFORMACJA 

dotycząca problematyki geodezyjnej w sektorze drogownictwa – w zakresie dróg 

krajowych. 

 

W odpowiedzi na propozycję Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, 

przekazanej pismem z dnia 7.4.2015r.  nr IP.002.03.2015, w sprawie przedstawienia na 

posiedzeniu Rady w dniu 28.04.2015r. informacji dotyczącej problematyki geodezyjnej w 

sektorze drogownictwa, przedstawiam informację na temat dróg krajowych zarządzanych 

przez GDDKiA. Nadmieniam, że poniższą informację przygotowałem m.in. w oparciu o 

projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (zatwierdzenie PBDK 

nastąpi prawdopodobnie w m-cu czerwcu br.). 

1. Rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych  

W zakresie dróg krajowych, w latach 2015-2023, realizowane będą inwestycje na 

długości  ok. 2620 km, w tym ok. 2250 km autostrad i dróg ekspresowych oraz 370 km 

obwodnic. 

Główne rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywane przy budowie 

dróg to: mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, geodezyjna obsługa 

inwestycji oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 Mapy do celów projektowych – dla realizacji PBDK będzie potrzeba ich wykonania 

dla ok. 1950 km dróg, w tym ok. 1600 km autostrad i dróg ekspresowych. 

Przewiduję, że główne nasilenie tego rodzaju prac przypadnie w latach 2015-2017. 

 Podziały nieruchomości i sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – 

podobnie jak powyżej będzie niezbędne wykonanie dla wydzielenia ok. 1950 km 

projektowanych pasów drogowych. Nasilenie prac nastąpi również  w latach 2015-

2017. 

 Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych - oceniam, że będzie wykonywana 

przy realizacji inwestycji drogowych o długości ok. 2300 km, w tym ok. 1850 km 

autostrad i dróg ekspresowych. Największe zapotrzebowanie na wykonanie tych prac 

przypadnie w latach 2016-2020 z maksimum zapotrzebowania ok. 2018 r. 

 Inwentaryzacja powykonawcza – dla ok. 2300 km dróg, w tym głównie autostrad 

i dróg ekspresowych. Nasilenie prac w latach 2018-2020.    

 

Oprócz aktualnie realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji 

drogowych, w PBDK na lata 2014-2023 zamieszczono również listę zadań rezerwowych, 

która dodatkowo obejmuje budowę autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 

630 km i obwodnic o długości ok. 150 km. Zadania te będą realizowane gdy powstaną 

oszczędności podczas realizacji zadań z listy podstawowej lub GDDKiA otrzyma do 

dyspozycji dodatkowe środki finansowe.  

 

Poza ww. głównymi pracami geodezyjnymi, GDDKiA korzysta z usług 

geodezyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem istniejących dróg (np. remonty i 

rozbudowy dróg, wznowienie i stabilizacja granic pasów drogowych) oraz regulacją 

stanów prawnych nieruchomości stanowiących pasy drogowe (np. podziały 

nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych). 

 

GDDKiA finansuje również scalenia i  wymiany gruntów wykonywane w związku z 

budową autostrad. Oceniam, że prace te zostaną wykonane na ok. 1500 ha.  

 



Pod koniec obecnej perspektywy finansowej, tj. w latach 2020 – 2023 należy 

spodziewać się zwiększenia zapotrzebowania na prace geodezyjne (mapy do celów 

projektowych, podziały nieruchomości) niezbędne do przygotowania inwestycji 

drogowych, które zostaną objęte kolejnym PBDK i będą realizowane po roku 2023. 

     

2. Wymiar finansowy 

W zakresie wymiaru finansowego wartości prac geodezyjnych wykonywanych na 

rzecz realizacji i utrzymania dróg krajowych nie posiadam danych. W większości prace 

geodezyjne nie są realizowane na odrębne zlecenia GDDKiA lecz w ramach większych 

projektów. W związku z tym, w statystykach wydatków GDDKiA, koszty robót 

geodezyjnych nie są wykazywane jako odrębne pozycje. 

  

3. Postulaty dotyczące współpracy z Państwową Służbą Geodezyjną i 

Kartograficzną 

Przede wszystkim GDDKiA oczekuje poprawy działania służb geodezyjnych w 

zakresie obsługi inwestycji liniowych zarówno pod względem organizacyjnym jak i 

prawnym, tj. poprzez: 

 Zmianę przepisów w sposób ułatwiający wykonywanie prac geodezyjnych i formalno- 

prawnych dla potrzeb realizacji inwestycji liniowych.  

 Właściwą organizację służby geodezyjnej, która zapewni jednolitość działania 

poszczególnych organów -  zwłaszcza na obecnym poziomie powiatowych ośrodków 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i organów prowadzących kataster 

nieruchomości. 

 Rozwiązanie problemu bezpłatnego udostępniania danych z katastru nieruchomości 

dla organów administracji państwowej, w tym np. dla GDDKiA realizującej rządowy 

Program Budowy Dróg Krajowych. Wydaje się, że dobrym przykładem może być 

internetowy sposób wydawania dokumentów (posiadających moc prawną) z 

elektronicznej księgi wieczystej. Obecne problemy z uzyskiwaniem odpowiednich 

dokumentów zostały dość szczegółowo opisane przez firmę „Klotoida” w  piśmie z 

dnia 7.04.2015r. (kopię pisma przekazuję w załączeniu).            

 

 

 

Sporządził, dnia 25.04.2015r.                            

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

Naczelnik Wydziału Nieruchomości 
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