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Ankieta 
nt. danych i map katastralnych z okresu zaboru austriackiego 

przechowywanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
w Polsce 

(lub w innych archiwach krajowych) 
 
 

Nazwa instytucji: 
 

 
 
 

Nazwa archiwum:  
 

Adres  

Numer telefonu  

Numer faksu  

Adres poczty elektronicznej  

Osoba (y) kontaktowe  

1. Zawartość archiwum 
 number scale coloured dated 

1.1 Dokumenty katastralne     

Oryginalne mapy katastralne     

Protokóły “papierowe”     

“Reambulierung” mapy 
(zaktualizowane mapy) 

    

Inne:     

Ile jest jednostek katastralnych?     

1.2 Mapy topograficzne     

....     

....     

1.3 Inne     

….     

Uwagi/Komentarze 
Bardzo prosimy o dołączenie przykładów 
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2. Zawartość map katastralnych  
 tak nie 
granice   

numery parceli   

nazwiska (nazwy) właścicieli   

użytkowanie   

nazwy własne   

punkty triangulacji   

...   

…   

Uwagi/Komentarze 
Bardzo prosimy o dołączenie a drawing key 

3. Początek układu współrzędnych 
 yes no 

St.Stephan in Wien/A   

Schöcklberg bei Graz/A   

Krimberg bei Laibach/SLO   

Gusterberg bei Kremsmünster/A   

Pfarrkirche in Innsbruck/A   

Löwenburg in Lemberg/Ukr   

Basispunkt bei Radautz/Ro   

Sternwarte Budapest/H   

inne   

Uwagi/Komentarze 
Prosimy o dołączenie rysunku/szkicu 

4. Zainteresowanie potencjalnych użytkowników  
 % 
- techniczne problemy dot. granic  
- problemy prawne związane z własnością gruntów  
- badania historyczne  
- badania geograficzne  
- zainteresowania prywatne, np. zakup starych map do celów 
dekoracyjnych  

- inne  
Uwagi/Komentarze 
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5. Wykształcenie personelu obsługującego archiwum  
 liczba pracowników 
średnie/niepełne wyższe geodezyjne  
średnie/niepełne wyższe kartograficzne  
niepełne wyższe historyczne  
wyższe geodezyjne   
wyższe historyczne  
inne (jakie?)  
Uwagi/Komentarze 

6. Czy istnieje muzeum geodezji/katastru? 
Nazwa muzeum:  

 Adres  
Numer telefonu  

Numer faksu  
Adres poczty 

elektronicznej  

Osoba(y) kontaktowe  
Uwagi/Komentarze 

7. Obsługa klientów archiwum 
 tak nie 
Archiwum jest dostępne dla interesantów   
Sprzedaż kopii (wydruków) w formie tradycyjnej 

czarno-białe 
kolorowe 

  

Sprzedaż danych w formie numerycznej 
czarno-białe 
barwne 

  

Dostępność zasobów archiwum/informacji o 
nich w Internecie    

w języku polskim   
w języku angielskim   
w innym języku   
Adres strony WWW:...........................   

Uwagi/Komentarze 
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8. Bezpieczeństwo 

 tak nie 
Czy dokumenty są zabezpieczone poprzez 
sfotografowanie na mikrofilmach?   

Czy dokumenty są zabezpieczone poprzez 
przetworzenie do formy cyfrowej 
(zdigitalizowane/zeskanowane)? 

  

Uwagi/Komentarze 

9. Dane zeskanowane 
Dokładność skanowania (dpi, ...)   
Format (tiff, jpeg,..)   
 tak nie 
czarno-białe zeskanowane obrazy   
kolorowe zeskanowane obrazy   
Skaner płaski   

Nazwa:.Cruse 
Skaner..........................................   

Georeferencje 
Oprogramowanie:                                         

Uwagi/Komentarze 

10. Współpraca międzynarodowa 
Czy Państwo chcielibyście uzyskać bądź potrzebujecie wsparcia 
lokalnego/międzynarodowego w zakresie założenia/prowadzenia archiwum? 
Do you require a support by local or international initiatives? 

Czy Państwo jesteście zainteresowani współpracą międzynarodową w zakresie 
archiwalnych danych katastralnych? 
Are you interested in a common initiative of the cadastral archives? 

Czy macie jakieś pomysły w ww. zakresie? Podzielcie się nimi z nami! 

Czy jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem informacji o zbiorach 
archiwalnych w austriackim czasopiśmie geodezyjno-geoinformacyjnym?  
Are you interested in an general publication in the Austrian magazine of surveying 
and geoinformation? 

Uwagi/Komentarze 
 
 
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


