Wniosek
o sprawdzenie materiałów z prac hydrograficznych.
1. Dane dot. materiałów zgłaszanych do sprawdzenia:
Numer opracowania
Data opracowania
finalnego materiałów
dd-mm-rrrr

Rodzaj materiałów

Obszar prac
(nazwa akwenu, portu, basenu, nr nabrzeża
lub nazwa budowli hydrotechnicznej)

Plan batymetryczny*
………………………………….

Sprawozdanie z badania dna*

__-__-____

* niepotrzebne skreślić

2.

Dane adresowe (zleceniodawcy / wykonawcy):
Zleceniodawca prac
Zgłaszający*

□ Tak □ Nie

Wykonawca prac 1
Zgłaszający*

□ Tak □ Nie

Wykonawca prac 2**

Nazwa firmy / instytucji

Adres
do korespondencji
Osoba do kontaktu
telefon, e-mail,

□

* - zaznacz
** - jeśli występuje

Dane dotyczące przyczyn podjęcia i terminów wykonywania prac

3.
Rodzaj
materiału

Działania*

Data rozpoczęcia
i zakończenia prac pomiarowych
dd-mm-rrrr

Plan
batymetryczny

□ Okresowe
□ Awaryjne
□ Kontrolne
□ Po pracach pogłębiarskich
i umocnieniowych

Sprawozdanie
z badania dna

□ Inne
□ zgodnie z treścią § 98 pkt 1**
□ zgodnie z treścią § 98 pkt 2**
□ zgodnie z treścią § 98 pkt 3**
□ zgodnie z treścią § 27 pkt 6***

□

* - zaznacz
** - dotyczy: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. nr 206 z dnia 17 listopada
2006 r., poz. 1516)
*** - dotyczy: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645)
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Adnotacje instytucji sprawdzającej
(wypełnia sprawdzający)

Rodzaj materiałów do
sprawdzenia
Plan batymetryczny

Nazwisko i imię
sprawdzającego

Podpis sprawdzającego
Data (dd-mm-rrrr)

Decyzja*
Materiał wykonany poprawnie
i przyjęty do zasobu ewidencyjnego

……………………..…

____________________
Numer …………………..…….

Sprawozdanie z badania
dna
Numer …………………..…….

……………………..…

Materiał wykonany niepoprawnie
i odesłany do wykonawcy
Materiał wykonany poprawnie
i przyjęty do zasobu ewidencyjnego

……………………..…

____________________
……………………..…

Materiał wykonany niepoprawnie
i odesłany do wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

1. Opis techniczny wykonanych prac (maksymalnie 2 strony formatu A4)
Należy uwzględnić: chronologiczne zestawienie kolejnych etapów prac, przyjęte odległości
pomiędzy profilami, ilość wykonanych profili podstawowych i kontrolnych, sposób wyznaczenia
współrzędnych stacji referencyjnej (dla systemu RTK), sposób wyznaczenia współrzędnych sytuacji
brzegowej (zarysy falochronów, portów, polery, znaki nawigacyjne), w przypadku posiadania sytuacji
brzegowej z innych źródeł należy podać: źródło, prawa autorskie oraz datę wykonania załączonych
pomiarów, sposób realizacji prac, zastosowane procedury kontroli i opracowania danych, sposób i źródło
uzyskania lub rejestracji danych na temat poziomów morza podczas pomiarów, zastosowaną metodykę
ogólną pomiarów prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie, w przypadku zastosowania nurków lub
systemów podwodnej TV opisać sposób prowadzenia prac i pozycjonowania, w przypadku dokonywania
przeliczeń i transformacji danych do układu WGS-84 należy podać wartości zastosowanych
współczynników transformacji lub nazwy wykorzystanego oprogramowania przeliczającego.
(Podpis)

(Podpis)

………………………………………………….
Kierownik prac pomiarowych
Imię i nazwisko
Numer uprawnień

………………………………………………….
Kierownik opracowania kartograficznego
Imię i nazwisko
Numer uprawnień

2. Załączniki:
a. karta obserwacji wodowskazowych z dnia pomiarów – w wersji elektronicznej;
b. karta rozkładów prędkości dźwięku w wodzie – w wersji elektronicznej;
c. plan batymetryczny lub sprawozdanie z badania dna – w wersji papierowej oraz
elektronicznej;
d. materiały kalibracyjne urządzeń pomiarowych (kalibracja MBES, SBES) – w wersji
elektronicznej;
e. dane pomiarowe - zgodnie z Rozporządzeniem MGMiŻŚ z dnia 13.04.2016 r.
f. inne – według potrzeb.
Uwagi sprawdzającego

……………………………………………………..
Miejscowość, data, podpis
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