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Związku z rozgoryczeniem członków OZZG, na niedotrzymywanie terminów weryfikacji
przekazywanych wyników prac geodezyjnych, przez Wydział Geodezji i Kartografii w Sosnowcu,
w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów składam skargę na
wielokrotne przekraczanie przez administrację geodezyjną w Sosnowcu granicznych terminów
przeprowadzania weryfikacji o której mowa w art. 12b ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922), co może wyrządzić naszym
członkom oraz inwestorom niepowetowane straty.

Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców, zleceniobiorców prac geodezyjnych jak również
inwestorów, termin oczekiwania na weryfikację jest nie tylko kilkukrotnie niedotrzymywany ale nie
możliwy do przewidzenia.
Doszło do tego, że dokumentacje złożone do weryfikacji w pierwszej dekadzie lipca nie zostały do
teraz zweryfikowane, a w rozmowach telefonicznych z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii w
Sosnowcu nie można uzyskać żadnych konkretnych informacji o terminach weryfikacji. Taka sytuacja
powoduje określone straty materialne naszych Członków, oraz ich Kontrahentów.
Zgodnie z ostatnią nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego z ubiegłego roku,
weryfikacja powinna być dokonana niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych dla obszarów
prac do 1 ha, 10 dni roboczych dla obszarów pomiędzy 1 ha i 10 ha oraz maksymalnie 20 dni roboczych,
czyli 28 dni kalendarzowych, dla obszarów powyżej 10 ha.
Według zapewnień Głównego Geodety Kraju w Sejmie w trakcie debaty nad projektem ustawy o
zmianie ustawy w 12 lutego 2020 r. zapewniał, że wszyscy nawet ci, co wówczas protestowali przeciw
ustawie „będą zadowoleni” oraz, że nastąpi „przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnienie dla

geodetów.” Niestety nic takiego nie nastąpiło, a wprowadzenie granicznych terminów na wykonanie
weryfikacji wyników zgłoszonych prac, bez wprowadzenia restrykcji za niedotrzymanie ustawowych
terminów przez organy administracji geodezyjnej dowodzi, że to jednak oponenci zmian mieli rację
dowodząc, że NOWELIZACJA implikuje następne MARTWE PRAWO a nie informatycznie nowoczesne
przepisy.

W związku z powyższym, zwracamy się o natychmiastowe podjęcie działań kontrolno wyjaśniających dlaczego występują tak długie terminy oczekiwania na weryfikację wyników prac
geodezyjnych. O podjętych działaniach wyjaśniających czy też kontrolnych prosimy poinformować Zarząd
OZZG, tak byśmy mogli przekazywać dalej informacje naszym członkom.
Prosimy również o sprawdzenie w okresie od początku roku 2021, czy wszyscy równo byli
traktowaniu w kolejności oczekiwania na weryfikację wyników prac, czy przypadkiem nie stosowano
zasady, że są równi i równiejsi, bo i takie informacje docierały do nas. Zwracamy uwagę, na fakt, że
zaistniała sytuacja w tym Urzędzie powoduje negatywne skutki w obrocie gospodarczym, czyniąc
przygotowania inwestycji nieprzewidywalnymi terminowo.

W przypadku stwierdzenia zdarzeń, które mogą wskazywać na niedopełnienia swoich obowiązków
lub przekroczenia uprawnień, przez funkcjonariuszy administracji geodezyjnej w Sosnowcu, działając tym
samym na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, żądamy zawiadomienia „z urzędu” stosownych
organów ścigania o możliwości naruszenia norm prawnych zagrożonych karami.
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