
Kraków, dnia 21 stycznia 2020 r.

OZZG.00.01.2020.LJP

Paweł Olszewski

Przewodniczący

Komisja Infrastruktury

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Ogólnopolski  Związek  Zawodowy  Geodetów,  członek  Rady  Przedsiębiorców  przy

Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się do szanownych posłów Komisji

Infrastruktury  o  przeanalizowanie  negatywnego  wpływu  nowelizacji  Prawa  Geodezyjnego

i Kartograficznego na procesy inwestycyjne.

Celem procedowanej  od 14 października  2018 r.  nowelizacji  uPgik  była,  cytat  ze

strony BIP:

“Potrzeba  wprowadzenia  projektowanych  rozwiązań  wynika  z  konieczności  minimalizacji

zidentyfikowanych  ograniczeń  (wąskich  gardeł)  w  procesie  inwestycyjnym,  w  zakresie

prowadzenia  prac geodezyjnych i  kartograficznych w tym związanych z ich zgłaszaniem,

udostępnianiem  materiałów  państwowego  zasobu  (w  tym  opłatami),  przekazywaniem

wyników i ich weryfikacją oraz wprowadzenia usprawnień w zakresie nadawania uprawnień

zawodowych w dziedzinie geodezji  i  kartografii  a także ułatwień w dostępie do informacji

o istniejącym pokryciu planistycznym.

Zmiany  w  powyższym  zakresie  przyczynią  się  w  szczególności  do  uproszczenia

i przyspieszenia  procesu prowadzenia  prac  geodezyjnych i  kartograficznych,  a  likwidacja

szeregu  barier  będzie  miała  bezpośredni  i  pozytywny  wpływ  na  usprawnienie  procesu

inwestycyjno-budowlanego.”

Odpowiedź  jeszcze  z  Sekretariatu  Ministerstwa  Inwestycji  i  Rozwoju  DAB-

VII.070.4.2019 z 09.12.2019 r., na nasz list otwarty o nieprawidłowościach przy tworzeniu

nowelizacji  PgiK,  przesłana  do  wiadomości  Prezesa  Rady  Ministrów  nie  dosyć,  że  nie

odpowiada na nasze zarzuty, to jeszcze wprowadza Pana Premiera w błąd, w przedmiocie

przejrzystości i sposobie przeprowadzenia prac legislacyjnych i konsultacji procedowanego

projektu ustawy.
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Przesłany do Sejmu projekt jest zaprzeczeniem tezy o uproszczeniu i przyspieszeniu

procesu inwestycyjnego. Wprowadzone obowiązku klauzulowania materiałów geodezyjnych

sporządzonych  przez  geodetę  uprawnionego  na  potrzeby  budownictwa  i  art.  12b.

o weryfikacji  uzależniający  klauzolowanie  od  spójności  przekazywanych  materiałów

z istniejącymi  bazami  państwowego  zasobu  przedłużą  przez  biurokrację  urzędników

geodezyjnych każdą inwestycję co najmniej o kilka miesięcy. 

W  szczegółowym  projekcie  art.  12b  czyli  procedury  „weryfikacji”  przekazanych

wyników prac, w nowelizacji ustawy proponuje sie:

„12) w art. 12b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki
zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i
kartografii, w szczególności dotyczącymi:
a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz
opracowywania wyników tych pomiarów,
b) kompletności przekazywanych wyników;.”,

2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 
pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych”

Konieczność  usunięcia  treści  pktu  2  w  ust.  1  art.  12b  z  projektu  ustawy,  o  spójności

przekazywanych przez wykonawcę danych z danymi w bazach prowadzonych przez organy

starostw  jest  konieczna  bo  inaczej  grozi  przedłużeniem  czasu  przygotowania  inwestycji

o miesiące jak również kilkukrotnego podrożenia usługi geodezyjnej.

Ten zapis  jest  nieracjonalny  z  punktu widzenia  zasad przepisów cywilnych wykonywania

zleconych  usług.  Stan  rzeczy  jest  następujący,  wszystkie  geodezyjne  bazy  danych

wymienione  w  art.  4  ust.  1a  i  1b  ustawy  są  zakładane  i  prowadzone  przez  organy

administracji publicznej i na ich stan tzn. aktualność i wiarygodność żaden wykonawca prac

geodezyjnych nie ma wpływu. 

W odniesieniu do powiatowych baz, to starosta ma obowiązek wynikający z art. 7d ustawy

do tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz egib, gesut, bdot500 czyli tych, z których ma

również  obowiązek  tworzyć  standardowe  opracowanie  kartograficzne  zwane  mapą

zasadniczą.

Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
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a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt 2,

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w

art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 

1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,

...

7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej;

Sedno  problemu  jest  w  tym,  że  większość  baz  danych  mających  za  zadanie

gromadzić  odzwieciedlenie  powierzchni  i  zagospodarowania  ziemi  nie  prezentują

wiarygodnych danych a ta niewiarygosność dochodzi do metrowych wielkości,  co niestety

jest dozwolone prawem. Obowiązujące przepisy, zezwalają organom odpowiedzialnym za

stan ww. baz, na zamieszczanie informacji/danych nie tylko niesprawdzonego pochodzenia

(z  wektoryzacji  map  analogowych  –  czyli  automatycznego  przekształcania  obrazu  map

papierowych do postaci obrazu komputerowego) ale charakteryzujacymi je dokładnościami

wynoszącymi do paru metrów. Do tak przedstawianych elementów należą granice działek,

punkty graniczne a także budynki, w efekcie błędne co do kształtu, wielkości i  położenia.

Błędy mogą wynosi nawet do 3 merów a w szczególnych przypadkach mogą być większe. W

tej sytuacji jest rzeczą naturalną, że nowe dane z pomiaru posiadajace co najwyżej błędy w

pojedynczych centymetrach, nie będą spójne z istniejacymi w bazach danaymi o metrowych

błędach. Np. pomierzony przez wykonawcę budynek nie będzie przyległy do znajdujących

się w bazach sieci uzbrojenia, ogrodzeń itp. elementów zagospodarowania, które musi się

wiązać  z  tym  zabudowaniem.  Albo  w  odwrotnej  sytuacji,  istniejący  w  bazie  budynek

pochodzący z wektoryzacji nie będzie się stykał z nowo zinwentaryzowanym powykonawczo

przyłaczem sieci.

Wprowadzenie do obrotu prawnego wymogu spójności nowych poprawnych danych,

do  błędnych  baz,  wymuszałoby  obowiązkowe  dokonywanie  dodatkowych,  kolejnych

pomiarów nie pasujacych elementów baz, nie objętych zleceniem.

(Rozporządzenie ws egib)
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§ 82. 1. Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest 

konwersja mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci 

elektronicznej, w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów 

granicznych w sposób, o którym mowa w § 61 ust. 1, numerycznego opisu granic 

działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów granicznych, których 

położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie

istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 

błędami średnimi nieprzekraczającymi:

1) 3,0 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych 

obejmujących grunty położone na obszarach wiejskich poza zwartą zabudową;

2) 0,60 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych 

położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy na 

obszarach wiejskich.

2. W uzasadnionych technicznie przypadkach, na wniosek właściwego 

wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Główny 

Geodeta Kraju może wyrazić zgodę na zwiększenie wartości błędu średniego, o 

którym mowa w ust. 1.

W tej sytuacji dopuszczenie do obrotu prawnego przepisu, który będzie wykonawców

prac  geodezyjnych  zmuszał  do  poprawy  błędnych  danych  starosty,  nie  będących

przedmiotem  zgłoszonych  prac,  doprowadzi  do  wielu  negatywnych  weryfikacji

przekazywanych  danych  i  materiałów.  W  takich  sytuacjach  starostowie  będą  mogli

storpedować  każdą  dowolną  inwestycje.  Takie  nie  dające  się  przewidzieć  przypadki

zwiększą wielokrotnie  koszty oraz przedłużą czas przygotowania  dokumentacji  inwestycji,

dlatego wykreślenie projektowanego ust. 2 art. 12b ustawy jest uzasadnione.

Główny  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego,  każdy  kierownik  budowy  zdaje  sobie

sprawę co to oznacza, tylko Główny Urząd Geodezji i Kartografii, nowelizujący ustawę nie.

Co  więcej,  okłamywał  ministerstwo,  że  nowelizacja  minimalizuje  “wąskie  gardła”  gdy  tak

naprawdę  to  je  jeszcze  bardziej  zaciska,  wszystko  w  celu  zwiekszenia  standardu

informatycznych baz danych.

Aktualne  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  nie  przewiduje  klauzulowania  materiałów

wykonanych na potrzeby budownictwa,  to dotyczy map do celów projektowych oraz map

geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  Oznacza  to,  że  przedsiębiorca  geodezyjny,

który pierwszy wchodzi na plac budowy a nawet wczesniej i ostatni go opuszcza, praktycznie

po  2  -  3  dniach  od  zakończenia  inwestycji  może  przekazać  inwestorowi  dokumentację

geodezyjną do końcowego odbioru,  opatrzoną podpisem osoby,  która ją  wykonała.  GGK
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wielokrotnie  przedstawia  opinię,  że  geodeci  przedsiebiorcy  nie  przekazują  materiałów  z

inwentaryzacji  stąd konieczność zaciśnięcia reguł  o przymusowe klazulowanie wszystkich

materiałów z urzędu.  Powstaje  tylko pytanie dlaczego to materiałów z inwentaryzacji  nie

wymagać skutecznie od inwestorów w związku z odbirem budowlnym?

Nowelizacja  wprowadza  obowiązek  potwierdzenia  przez  urzędy  materiałów

przekazywanych inwestorowi, a to z 2 -3 dni przedłuży odbiór gotowej ukończonej inwestycji

do 2-3 miesięcy przez długotrwałe biurokratyczne procedury weryfikacyjne.

O  zwiększeniu  procedur  biurokratycznych  dowodzą  np.  propozycje  by  terminy

procedur urzędniczych określać w dniach roboczych, a informacje należne wykonawcom ze

strony organów przekazywać tylko  środkami komunikacji elektronicznej.  W ten sposób

narzuca się przedsiębiorcom geodezyjnym następne warunki pracy i dodatkowe obowiązki

tak jakby przedsiebiorca był pracownikiem Służb Geodezyjnych i Kartograficznych.

Dalsza  propozycja  zmian  art.  12b  ustawy  dotyczy  ustalenia  nieprzekraczalnych

terminów  trwania  procesu  weryfikacji  materiałów  oddawanych  przez  wykonawców

stanowiacymi wyniki zgłoszonych prac. Zamiar projektu może i byłby słuszny co do istoty ale

bez ustalenia sankcji za nieprzestrzeganie terminów przez organy staje się tylko martwym

przepisem. Do tego zawiera błędy, które zakłucają racjonalność tego przepisu.

Nowelizacja proponuje:

„12) w art. 12b:

...

1. b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Weryfikacja jest wykonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

1) do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

2) powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

3) powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych

– od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień 
spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.”,
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Uzasadnienie skreśleń. Uzależnianie trwania weryfikacji od wielkości obszaru prac do

1 ha, pomiędzy 1 a 10 ha i powyżej 10 ha, jest niezasadne i nieracjonalne ze względu na

fakt,  iż  procedura  jest  dokonywana  w  oparciu  wyłącznie  o  kryterium  legalności

materiałów tj. ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

A  więc  obszar  prac  nie  ma  tu  kompletnie  znaczenia,  bo  nie  wpływa  na  czas

weryfikacji, tym bardziej, że oceniane są rodzaje czynności, co do zgodności ich wykonania

z przepisami. Np. pomiar tachimetryczny nie jest oceniany ze względu na wielkość obszaru

objętego pomiarem (ilość kartek dziennika pomiarowego) ale na zgodność z obowiązującymi

standardami technicznymi. Ten proces wg. kryteriów zgodności wykonania z przepisami jest

jednakowy dla 1 ha jak i dla 100 ha. Identyczna zasad obowiązuje w innych rodzajach prac.

Dlatego jeżeli już, to powinien być określony jeden termin a reszta powinna być wykreślona.

Co  do  szczególnego  zastosowania  w  tym  przepisie  "dni  roboczych"  a  nie  "dni"

rozumianych wg. zasad obowiązujących w kodeksach: administracyjnym, cywilnym, itd. nie

znajduje racjonalnego uzasadnienia poza chyba tylko takim, że wydłuża czas na wykonanie

czynności  weryfikacji  wyłącznie  jednej  szczególnej  grupie  uczestników  procesu,  będącej

przedstawicielami organów administracji publicznej.

W  wielu  miejscach  przedmiotowej  ustawy  termin  "dni"  występuje  bez  dookreślenia

"roboczych", np. art. 9, 12b, 12c, 22, 23, 24a, 28b, 28ba, 28d, 28e, 32, 33, 37, 45, 45d, 46s,

47b,  i  48.  W  związku  z  powyższym,  również  nie  wliczanie  (pkt  1b)  do  terminów

niedotrzymanych  przez  organy,  opóźnień  spowodowanych  z  przyczyn  niezależnych  od

organów, jest naruszeniem zasady równego traktowania podmiotów prawa oraz nie znajduje

uzasadnienia uprzywilejowywanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Nastepna  propozycja  dodania  do  art.  12b  ustawy  obowiązku  informowania

wykonawcy  przez  organ  Służby  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  o  sporządzeniu  protokołu

z weryfikacji  przekazanych danych i  materiałów będących efektem zgłoszonych prac,  jest

inicjatywą jak  najbardziej  pożądaną i  mogącą przyspieszyć  realizacje  prac  geodezyjnych

a co  za  tym  idzie  inwestycji,  gdyby  nie  sposób  i  rodzaj  informowania  ograniczony,  dla

wygody  organu,  wyłącznie  do  środków  komunikacji  elektronicznej oraz  znowu  użycie

określenia „dniu roboczym” gdzie w blisko 20 miejscach ustawy wystarcza jednostka okresu

czasowego jako „dzień” kalendarzowy.

Treść propozycji:

„12) w art. 12b:
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d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje 
wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie 
później niż w następnym dniu roboczym po sporządzeniu protokołu.”,”

Zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  18 lipca  2002 r.  o  świadczeniu  usług  drogą

elektroniczną  (Dz.U.2019.0.123  t.j.)  środki  komunikacji  elektronicznej -  to  rozwiązania

techniczne,  w  tym  urządzenia  teleinformatyczne  i  współpracujące  z  nimi  narzędzia

programowe,  umożliwiające  indywidualne  porozumiewanie  się  na  odległość  przy

wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności

pocztę elektroniczną. Jak z tego wynika środki takiej komunikacji obejmują różnorodną grupę

rozwiązań  nie  tylko  pocztę  elektroniczną  czy  komunikatory  ze  stron  www  portali

geodezyjnych starostw.

Zgodnie  z  kodeksem  postępowania  administracyjnego  doręczenie  pisma  drogą

elektroniczną jest  możliwe wyłącznie gdy uczestnik  postępowania  wyrazi  na to zgodę,

wystąpi do organu o takie doręczenia i wskaże organowi adres elektroniczny. Taką zgodę

uczestnik postępowania może zawsze cofnąć. Warunki komunikacji elektronicznej ustala art.

391 kpa.

W  związku  z  powyższym,  informowanie  wykonawcy  w  sposób  określony

w proponowanej  treści  dodawanego ustępu 3a w art.  12b ustawy jest  rozwiązaniem zbyt

restrykcyjnym w skutakch dla  wykonawcy  z powodu innych wiąrzacych się  z  doreczenie

terminów  zawitych  a  ponadto  nie  gwarantuje  po  stronie  organu,  możliwości

udokumentowania  faktu  dojścia  do  skutku  czynności  informacji,  jak  również  daty

poinformowania. Jest szeroko stosowana interpretacja, że samo wyświetlenie informacji na

komputerze adresata nie jest równoznaczne z tym, że informacja dotarła do osoby mającej

prawo reprezentowania przedsiebiorcy. Propozycja dezorganizuje i ogranicza należne prawa

zainteresowanych  w  sposób  odejmujących  uprawnienia  do  decyzji  o  sposobie

komunikowania się z urzędem i odwrotnie. Dlatego wykreślenie słów "za pomocą środków

komunikacji  elektronicznej"  i  słowa  „roboczym”  jest  w  pełni  uzasadnione.  Tak  wygląda

uproszczenie i przyspieszenie procedur przez nowelizację ustawy.

Od chwili  uchwalenia  ustawy Prawo geodezyjne  i  kartograficzne  17 maja  1989 r.

generalnie  wykonawcą prac  geodezyjnych  i  kartograficznych  jest  przedsiębiorca.  Na

początku  był  to  „podmiot  prowadzący  działalność  gospodarczą”  aż  po  obecny  stan

„przedsiębiorca,  jednostka  organizacyjna”  tylko  w  marginalnym  zakresie  jest  to  osoba

wykonująca  zawód  geodety „legitymująca  się  uprawnieniami  zawodowymi  w  dziedzinie
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geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego,

mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego”.

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych ustaw proponuje

w zasadzie tą samą treść jedynie z usuniętym „asystentem mierniczego górniczego” czyli

główna  idea fix jest niezmienna –  wykonawca to przedsiębiorca identyfikowany nip-em

i regon-em  a  nie  geodeta  uprawniony  faktycznie  i  bezpośrednio  wykonujący  prace

geodezyjne i kartograficzne.

Treść projektowanej zmiany wg. art. 1 pkt 9:

„9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

Art. 11. 1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być 
przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami 
zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę 
funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego. 

2. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami 
zawodowymi kierownika prac geodezyjnych. 

3. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca funkcję biegłego 
sądowego lub mierniczego górniczego uznaje się ją za pełniącą funkcję kierownika prac 
geodezyjnych.”

Uzasadnienie skreśleń. 

Jest to doskonały moment aby Wykonawcę - Przedsiębiorcę zmienić w Wykonawcę - 

Geodetę Uprawnionego, tak jak to było przed 1989 r. (np. za czasów OPGK-ów przez 37 lat).

Dlatego chcemy zaproponować nową, inną od projektu, treść ust. 1:

1.  Prawo  do  wykonywania  prac  geodezyjnych  lub  prac  kartograficznych  przysługuje

osobom  posiadającym  uprawnienia  zawodowe,  w  odpowiednich  zakresach,  o  których

mowa w art. 42 i art. 43, wykonujący prace samodzielnie lub kierujący zespołami ludzkimi -

zwanymi dalej "geodetami uprawnionymi" oraz "wykonawcami prac".

Zważyć należy, że pierwszy raz, od 30 lat istnienia ustawy, w prawie geodezyjnym

zostałby  legalnie  oznaczony  "geodeta  uprawniony"  jako  osoba  fizyczna  z  określonymi

prawami do wyłącznego wykonywania wszelkich określonych ustawą prac i czynności.

W ten  sposób  zostałby  legalnie  zdefiniowany  zawód,  który  potocznie,  ale  również  przez

organy administracji publicznej a także sądy (NSA II GSK 883/12) jest nazywany „geodetą

uprawnionym”.
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Z  chwilą  gdy  geodeta  uprawniony  stałby  się  wykonawcą,  to  jest  on  też  głównym

odpowiedzialnym za to co stworzył. W tym stanie rzeczy należałoby częściowo zmienić ust. 2

zastępując część zdania od słowa „ustanawia” do końca zdania, treścią:

...realizujący samodzielnie prace jak również kierujący zespołem ludzkim w celu osiągnięcia

zakładanych  celów geodezyjnych  lub  kartograficznych jest  kierownikiem prac,  o  którym

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1.

Treść ust. 2 w całości wyglądałaby następująco:

2. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby

Geodezyjnej i Kartograficznej realizujący samodzielnie prace jak również kierujący zespołem

ludzkim  w  celu  osiągnięcia  zakładanych  celów  geodezyjnych  lub  kartograficznych  jest

kierownikiem prac, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1. 

W związku ze zmianami, szczególnie ust. 1 ale ust. 2 też, treść ust. 3 traci zasadność. Aby

dopełnić status i odpowiedzialność geodety uprawnionego proponujemy nową treść ust. 3:

3. Kierownik prac podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

szkody,  które  mogą  wyniknąć  w  związku  z  wykonywaniem  samodzielnych  funkcji  w

dziedzinie geodezji i kartografii.

Do  tej  pory  kwestia  naprawy  ewentualnych  efektów  błędnie  wykonanych  prac

geodezyjnych i kartograficznych nie była uregulowana w ustawie pomimo dotychczasowych

ponad  100  zmian  i  nowelizacji.  Jest  to  sytuacja  nie  spotykana  w  innych  zawodach

regulowanych np. architekta, inż. budownictwa itp.

W  gotowym  projekcie  nie  uwzględniono  żadnej  z  propozycji  i  uwag  organizacji

geodezyjnych  zaproszonych  do  konsultacji.  Przyjęto  jedynie  uwagę  Związku  Powiatów

Polskich  o  usunięciu  propozycji  kar  dla  urzędów  starostw  za  przekroczenie  terminów

weryfikacji  przekazywanych  do  zasobu  danych  i  materiałów  bęących  wynikiem  prac

geodezyjnych i kartograficznych. 

Kończąc  pragniemy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  pismem  nr  RMSP-283/2019/WPL

z dnia  7  czerwca  2019  r.  Rzecznik  Małych  i  Średnich  Przedsiebiorców  zwrócił  się  do

ówczesnego  Ministerstwa  Inwestycji  i  Rozwoju  przedstawiając  alternatywne  rozwiazanie

dotyczace odpłatności za dane i materiały geodezyjne i kartograficzne. Temat ten istnieje

i narasta odkąd istnieje prawo geodezyjne, czyli prawie od 30 lat.
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Rzecznik Małych i Średnich Przedsiebiorców zaproponował dwa rozwiazania:

1) nieodpłatne udstepnianie zasobu geodezyjnego i  kartograficznego uprawnionym

osobom;

2) zachowanie odpłatności przy pobieraniu materiałów z zasobu, przy jednoczesnym

wprowadzeniu płatności za nowe lub zmodyfikowana materiały,  przekazywane do zasobu

jako wyniki prac geodezyjnych.

Dalej  Rzecznik  wyraził  opinię,  że druga propozycja  wydaje  się  być korzystniejsza

zarówno dla organów Słuzby Geodezyjnej  i  Krtograficznej,  które nie zostaną pozbawione

środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie jak i dla przedsiębiorców z branży

geodezyjnej,  którzy  za  udostępnienie  efektów  swoich  prac  otrzymaja  stosowne

wynagrodzenie.

Zaproponował w art. 1 pkt 10 Projektu zmianę treści projektowanego art. 12a ust. 1 w

ten sposób, że wprowadzenie do wyliczenia otrzyma następujace brzmienie:

„Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu tych prac zobowiazany jest złożyć do

organu Służby Geodezyjnej i Kartgraficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne,

zawiadomienie  o  przekazaniu  materiałów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i

kartograficznego,  zwane  dalej  „zawiadomieniem  o  przekazaniu  materiałów”  przekazując

odpłatnie:”.  Dalej  Rzecznik  zaproponował  by  do  projektu  załączyć  tabele  zawierajacą

zestawienie nowych lub zmodyfikowanych materiałów przekazywanych do zasobu wraz z

przyporzadkowanymi kwotami, które będą wypłacane ich twórcom.

Ogólnoplski Zwiazek Zawodowy Geodetów popierał i nadal popiera ww. stanowisko

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiebiorców. Stoimy na stanowisku, że udawanie iż nie

istnieje problem finansowania przez przedsiebiorców geodezyjnych Państwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego przez ponad 30 lat, tak jak to zrobił ówczesny wiceminister

Artur  Soboń  w  pismie  DAB-VII.0210.6.2018  z  daty  5  lipca  2019  r.,  jest  błędną  polityką

prowadzącą do kolejnych zadrażnień.

W załączeniu:

1.  RMSP-283/2019/WPL

2.  OZZG.07.01.2019.LJP
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