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Wolbrom dn. 24.07.2019 r. 

 

 

 

STAROSTA MOGILEŃSKI 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1 

NIP 557-16-75-107 

 

Dot.: Odpowiedzi na Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18.06.2019 r., sporządzony dla pracy 

geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia 6640.1237.2018 

W odpowiedzi na nieprawidłowości stwierdzone w punkcie 5 Protokołu weryfikacji, wykazane w tabeli 

Lp 1-8, wyjaśniamy co następuje: 

W umowie ze zleceniodawcą jako cel i efekt pracy ustalono wykonanie mapy do celów 
projektowych wraz z granicami nieruchomości wykazanymi na mapie według istniejącego stanu 
prawnego. Według warunków SIWZ SP.30.10.00 „MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG” za granice 
nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty 
graniczne, których położenie zostało określone w trybie odpowiedniego postępowania. W związku z takim 
stanem warunków opracowania, zajęcie się wyłącznie punktami granicznymi w trybie czynności 
technicznych ustalonych w art. 39 ust. 1 i 5 ustawy Pgik nie ustalałoby przebiegu granic co nie 
zaspakajałoby celów umowy.  

W celu weryfikacji przebiegu granic (zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy), w pierwszej 
kolejności analizie poddano atrybuty punktów granicznych wyznaczających te granice. Stwierdzono, że 
część punktów granicznych na analizowanych granicach została ujawniona w bazie egib na podstawie 
wektoryzacji mapy ewidencji gruntów z jednoczesnym wykorzystaniem pomiarów terenowych (miar 
liniowych) – atrybut ZRD=7 oraz że w punktach tych znajdują się znaki graniczne – atrybut STB=3 i 4 (poza 
punktem nr 3953). W następnej kolejności poddano analizie materiały archiwalne (operaty) dotyczące 
granic i wyznaczających je punktów granicznych. W wyniku analizy materiałów w operatach archiwalnych 
stwierdzono, że nie zawierają one danych na temat ustalenia przebiegu rozpatrywanych granic a 
wyznaczające je znaki graniczne nie zostały ustalone w odpowiednim trybie. Równocześnie poddano 
ocenie przydatność tych materiałów do odszukania znaków granicznych. Stwierdzono, że, w przeważającej 
większości związki liniowe i miary zawarte na szkicach archiwalnych nie są wystarczające, do 
jednoznacznego wyznaczenia położenia znaków granicznych w terenie i tylko częściowo mogą posłużyć do 
odszukania znaków. Odszukane znaki zaś mogłyby zostać wykorzystane przy ustalaniu przebiegu granic 
działek ewidencyjnych.  

Z uwagi na analizę materiałów PZGiK oraz to, że przedmiotowe granice generalnie nie posiadały 
aktualnej dokumentacji o ustaleniu granic w odpowiednim trybie – atrybut ZRD, jak również z uwagi na 
niewłaściwe wartości błędów średniego położenia punktów granicznych względem osnowy geodezyjnej 1 
klasy, Wykonawca skorzystał z przysługującego mu, na prawach wyłączności, prawa do ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie paragrafów §§ 37 – 39 rozporządzenia ws. egib (T.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1034). „Rolą organu w procesie weryfikacji opracowań geodezyjnych zawierających 
wyniki prac związanych z usytuowaniem granic nieruchomości [...] jest dokonanie oceny poprawności 
działań geodety w stosunku do zastosowania przez niego przepisów prawa regulujących poszczególne 
kategorie ww. prac. Organ nie może narzucać wykonawcy sposobu realizacji pracy, uznając swoje 
stanowisko jako jedyne właściwe” (ze sprawozdania kontroli jednego z ODGiK przez jeden z WIGK-
II.431.15.2018.AŻ z dnia 14 grudnia 2018 r.) 
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Poniżej przedstawiamy tabelę ze szczegółowymi wyjaśnieniami, dotyczącymi nieprawidłowości 
wykazanych przez weryfikatora: 

Lp. Informacja o zakresie nieprawidłowości ODPOWIEDŹ 

1 

granice dz. 36/1 zostały ustalone i zastabilizowane 
29 października 1960 r.(szkic podstawowy 
KERG(90/60) tymczasem wykonawca ustala 
granice wg spokojnego stanu posiadania nie 
szukając znaków granicznych z w/w pracy 

W operacie nr 90/1960 brak informacji w jakim trybie zostały 
ustalone granice dzielonej działki 36 z działkami sąsiednimi– brak 
protokołu granicznego. Atrybuty punktów granicznych wydzielonej 
działki 36/1 wynoszą: ZRD=7, BPP=6 

Wykazane na szkicu granicznym nr 2 związki liniowe między 
znakami nie są wystarczające, do jednoznacznego wyznaczenia 
położenia znaków granicznych w terenie.  

Do odszukiwania znaków wykorzystano współrzędne z mapy 
numerycznej. Znaków nie odnaleziono. Informację umieszczono 
na kopii szkicu archiwalnego w operacie (str. nr 112) 

2 

granice dz. 37 z dz. 15 w punkcie 7017 zostały 
ustalone i zastabilizowane 20 stycznia 1999 r.(szkic 
podstawowy KERG(583/98) tymczasem 
wykonawca ustala granice wg spokojnego stanu 
posiadania nie szukając znaków granicznych z w/w 
pracy 

W operacie nr 583/1998 brak informacji w jakim trybie została 
ustalona granica między działką 35 i 15 (droga gminna) -brak 
protokołu granicznego. Atrybuty punktu granicznego 7017 
wynoszą: ZRD=7, BPP=6. Operat nie dotyczy granicy między 
działką 37 i 15. 

Wykazane na szkicu granicznym związki liniowe między 
znakami nie są wystarczające, do jednoznacznego wyznaczenia 
położenia znaków granicznych w terenie.   

Do odszukiwania znaku w punkcie 7017 wykorzystano 
współrzędne z mapy numerycznej. Znaku nie odnaleziono. 
Informację umieszczono na kopii szkicu archiwalnego w operacie 
(str. 110) 

3 

granice dz. 15 z dz. 38 w punkcie 6069 zostały 
ustalone i zastabilizowane 29 października 1960 
r.(szkic podstawowy KERG(90/60) tymczasem 
wykonawca ustala granice wg spokojnego stanu 
posiadania nie szukając znaków granicznych z w/w 
pracy 

W operacie nr 90/1960 brak informacji w jakim trybie została 
ustalona granica dzielonej działki 39 z działką 38 – brak protokołu 
granicznego. Atrybuty punktu granicznego 6969 wynoszą: 
ZRD=7, BPP=6. Operat nie dotyczy granicy między działką 15 i 
38. 

Wykazane na szkicu granicznym nr 1 związki liniowe między 
znakami nie są wystarczające, do jednoznacznego wyznaczenia 
położenia znaków granicznych w terenie.  

Do odszukiwania znaku w punkcie 6969 wykorzystano 
współrzędne z mapy numerycznej oraz miary od odszukanego 
znaku w punkcie 6452. Znaku w punkcie 6969 nie odnaleziono. 
Informację umieszczono na kopii szkicu archiwalnego w operacie 
(str. 111) 

4 

granice dz. 38 z dz. 45 w punkcie 6452 zostały 
ustalone i zastabilizowane 29 października 1960 
r.(szkic podstawowy KERG(90/60) tymczasem 
wykonawca ustala granice wg spokojnego stanu 
posiadania nie szukając znaków granicznych z w/w 
pracy 

W operacie nr 90/1960 brak informacji w jakim trybie została 
ustalona granica dzielonej działki 39 z działką 45 – brak protokołu 
granicznego. Operat nie dotyczy granicy między działką 45 i 38. 

Znak w punkcie 6452 był odszukany i pomierzony. Znak został 
wznowiony w operacie nr 876/2007. Informację umieszczono na 
kopii szkicu archiwalnego w operacie (str. 111). Wykonano 
pomiar kontrolny. Odszukany znak w punkcie 6452 znajduje się 
na ustalanej granicy między działką 38 i 45/1 

5 

granice dz. 130/3 z dz. 100/2 w punktach 7124; 
7129 zostały ustalone i zastabilizowane 1 września 
1990 r.(szkic podstawowy KERG(220/90) 
tymczasem wykonawca ustala granice wg 
spokojnego stanu posiadania nie szukając znaków 
granicznych z w/w pracy 

W operacie nr 220/1990 brak informacji w jakim trybie została 
ustalona granica działki 130/3 z działką 100/2 – brak protokołu 
granicznego. Atrybuty punktu granicznego 7124 wynoszą: 
ZRD=7, BPP=6. 

Wykazane na szkicu pomiaru sytuacyjnego związki liniowe 
między znakami są wystarczające, do odszukania znaku 
granicznego w punkcie 7124. Znaku szukano wykorzystując miary 
ze szkicu jak i współrzędne z mapy numerycznej. Znaku nie 
odnaleziono. Informację umieszczono na kopii szkicu 
archiwalnego w operacie (str. 115) 

Znak w punkcie 7129 został wznowiony i zamierzony na 
osnowę w operacie 482/97. W miejscu znaku zostało 
wybudowane ogrodzenie i znak został zniszczony lub znajduje się 
pod podmurówką ogrodzenia. W punkcie 7129 zlokalizowano 
rurkę ogrodzenia, która została zamierzona. Odchyłka między 
pomiarem a współrzędnymi z bazy egib wyniosła 1 cm. Punkt 
7129 znajduje się na ustalanej granicy między działką 130/3 i 
100/2  

6 

granice dz. 130/4 z dz. 100/2 w punkcie 8571 
zostały ustalone i zastabilizowane 1 września 1990 
r.(szkic podstawowy KERG(220/90) tymczasem 
wykonawca ustala granice wg spokojnego stanu 
posiadania nie szukając znaków granicznych z w/w 
pracy 

W operacie nr 220/1990 brak informacji w jakim trybie została 
ustalona (i czy była ustalona) granica działki 130/4 z działką 100/2 
– brak protokołu granicznego. 

Znak w punkcie 8571 w postaci gwoździa odnaleziono i 
zamierzono. Został on wznowiony operatem 6640.250.2016. 
Informację umieszczono na kopii szkicu archiwalnego w operacie 
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Lp. Informacja o zakresie nieprawidłowości ODPOWIEDŹ 

(str. 115). Znak w punkcie 8571 znajduje się na ustalanej granicy 
między działką 130/4 i 100/2 

7 

granice dz. 64 z dz. 100/2 w punkcie 3953; 8540 
zostały ustalone 10 grudnia 1986 r.(szkic 
podstawowy KERG(442/86) tymczasem 
wykonawca ustala granice wg spokojnego stanu 
posiadania nie szukając znaków granicznych z w/w 
pracy 

Punkt nr 8540 (narożnik budynku) został zamierzony na 
osnowę w op. 6640.808.2014. Wykonano pomiar kontrolny. 
Znajduje się on na ustalanej graniczy między działką 64 i 100/2 

Punkt nr 3953, zgodnie z Aktem ugody z op. 442/86 nie został 
ustalony. 

8 

granice dz. 128 z dz. 100/2 w punktach 7103, 7102, 
7088, 7086 zostały ustalone i zastabilizowane 9 
maja 1991 r.(szkic podstawowy KERG(18/91) 
tymczasem wykonawca ustala granice wg 
spokojnego stanu posiadania nie szukając znaków 
granicznych z w/w pracy 

W operacie nr 113/1991 (nie 18/91) brak informacji w jakim 
trybie została ustalona granica działki 128 z działką 100 – brak 
protokołu granicznego. Atrybuty punktów granicznych nr 7103, 
7101 i 7088 wynoszą: ZRD=7, BPP=6. Punkt 7086 nie był 
przedmiotem opracowania. 

Wykazane na Szkic pomiaru sytuacyjno-wysokościowego 
związki liniowe między znakami oraz miary pośrednie do 
szczegółów sytuacyjnych, nie są wystarczające, do 
jednoznacznego wyznaczenia położenia znaków granicznych w 
terenie.  

Do odszukiwania znaków wykorzystano zarówno miary 
przedłużeń budynków jak i współrzędne z mapy numerycznej. 
Znaków nie odnaleziono. Informację umieszczono na kopii szkicu 
archiwalnego w operacie (str. 113) 

 

W odpowiedzi na nieprawidłowości stwierdzone w punkcie 5 Protokołu weryfikacji, wykazane w tabeli 

Lp 10, wyjaśniamy co następuje: 

Uwagi zamieszczone w protokole, w części dotyczącej porównania wyników prac pod względem 
zgodności z przepisami prawa pkt 5 sprecyzowane w kolumnie tabeli „Informacja o zakresie 
nieprawidłowości” jako „na mapie d/c projektowych występuje niezgodność użytków gruntowych ze 
stanem faktycznym w terenie (patrz kopia mapy syt-wys adnotacje w ołówku)” są niezasadne. Wprawdzie 
podano jako „naruszony przepis prawa” całe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572) bez podania 
konkretnego przepisu, to decydujące znaczenie mają tutaj § 3, § 5, § 6, § 7 i § 8 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1246) jako przepisy lex specjalis, które należy stosować przed przepisem ogólnym, czyli rozporządzeniem 
z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych np. § 79. 

Ponadto, jest logiczne, że rozporządzenie z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów 
technicznych... jako wcześniejsze należy rozpatrywać odpowiednio z późniejszym rozporządzeniem z 12 
września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwestii dokumentowania zmian 
konturów i rodzaju użytków na co wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w rozstrzygnięciu I OSK 448/17. 
Sąd zgodził się z organami I i II instancji, że zmiana użytku gruntowego, określenie granic konturu oraz 
powierzchni użytku zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu lub na wniosek, natomiast zgodnie z § 5 ust. 2 ww. 
rozporządzenia klasyfikację przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana klasyfikatorem. 
Określenie rodzaju użytków, zakresów konturów użytku oraz ich powierzchni – zgodnie z § 7 ust. 1 
rozporządzenia jest „czynnością klasyfikacyjną w terenie”, do przeprowadzenia których jest uprawniony 
klasyfikator a nie wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych określony w art. 11 uPgik. Na 
podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie z udziałem 
właścicieli klasyfikator opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji, który po rozpatrzeniu uwag jest 
zatwierdzany decyzją administracyjną starosty. Ostateczna i prawomocna decyzja jest podstawą do 
wprowadzenia zmian danych ewidencji gruntów. 

Przechodząc do szczegółowych zarzutów oznaczonych na mapie do celów projektowych przez osobę, 
która dokonała czynności weryfikacyjnych wyjaśniam: 

1. Działka 125/2 – ewidencja: RIVa – został pomierzony budynek gospodarczy co wiąże się 
prawdopodobnie z określeniem użytku B lub B/RIVa oraz zasięgu konturu i powierzchni. Do 
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wykonania czynności klasyfikacyjnych konieczny jest wniosek właściciela gruntu co nie wchodzi 
w zakres obowiązków wykonawcy przedmiotowej pracy. 

2. Działka 130/4 – ewidencja: RIIIb – pomierzona inna budowla, prawdopodobnie sytuacja jak 
w pkcie 1. 

3. Działka 62 – ewidencja: RIIIb – pomierzono ogrodzenie, weryfikator sugeruje zmianę granicy 
użytku B na pomierzone ogrodzenie a to wymaga wniosku i udziału właściciela oraz decyzji 
starosty co jest poza zakresem obowiązków i możliwości wykonawcy. 

4. Działka 64 – ewidencja: B – pomierzono ogrodzenie, weryfikator prawdopodobnie sugeruje 
zmianę granicy użytku B na pomierzone ogrodzenie. Sytuacja jak w pkcie 3. 

5. Działka 49/2 – ewidencja: RV – pomierzone inne budowle, sytuacja analogiczna do tej z pktu 1. 

6. Działka 56/4 – ewidencja: RIVb – pomierzone boisko sportowe, oprócz czynności klasyfikacyjnych 
przypadek może dotyczyć ustalenia podstaw odrolnienia. Poza obowiązkiem wykonawcy. 

7. Działka 36/1 – ewidencja: RIVa i RIIIa – pomierzone j.kk, j.tł., j.gr oraz inna budowla. Sytuacja 
podobna do tej z pktu 6. 

Na marginesie ww. przypadków informujemy, że naszym obowiązkiem wynikającym z zawartej 
umowy cywilnoprawnej było, między innymi, dokonanie zdjęcia sytuacyjno – wysokościowego szczegółów 
terenowych, tak by można było sporządzić aktualną na czas dokonania pomiaru mapę do celów 
projektowych. Wraz z operatem technicznym będącym po przyjęciu materiałem PZDGiK przekazywana 
jest kopia mapy do celów projektowych, która pomimo, że nie jest materiałem gromadzonym w 
państwowym zasobie, to jednak może posłużyć jako pomoc dla starosty w egzekwowaniu uprawnienia 
wynikającego z art. 22 ust. 3 uPgik do nakładania na właścicieli obowiązków opracowania dokumentacji, 
udostępniania dokumentacji oraz udzielania informacji koniecznych do aktualizacji baz danych ewidencji 
gruntów i budynków. 

W odpowiedzi na nieprawidłowości stwierdzone w punkcie 5 Protokołu weryfikacji, wykazane w tabeli 

Lp 12, wyjaśniamy co następuje: 

Zgodnie z informacjami zawartymi w "Odpowiedzi na zgłoszenie" w zakresie opracowania znajdują 
się tylko dwie sprawy ZUDP: GN.6630.106/2014-Siec telekomunikacji światłowodowej i GN.6630.34/2013-
przyłącz wodociągowy na działkach 35/2, 36/1 i 36/2. Oba projekty zostały zrealizowane. Brak informacji o 
innych projektach objętych pozwoleniem na budowę.  

Zgodnie z § 78 (rozp. o stand.): 
„Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: 
3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, 
przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej 
inwestycji lub terenów sąsiednich.” 
Decyzja o pozwolenie na budowę, wygasa po upływie 3 lat, w przypadku gdy budowa nie zostanie 
rozpoczęta lub zostanie przerwana na taki okres (Art.37 Prawo budowlane).  
Nie ma więc podstaw do naniesienia projektów wykazanych na mapie analogowej, chyba że zostały na nią 
wkreślone w 2016 roku a informacje przekazane nam w "Odpowiedzi na zgłoszenie" są niekompletne. 
 
Usunięte nieprawidłowości wykazane w punkcie 5 Protokołu: 

Lp. 9 – dołączono pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej właściciela dz. 53, omyłkowo 
pominięte w operacie a które było złożone w trakcie czynności terenowych. 

Lp. 11 – poprawiono omyłkę w nazwie obrębu na mapie do celów projektowych z „Kwieciszów” na  
„Kwieciszewo”. 


