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 Do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

wpłynęła skarga Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z dnia 14 września 

2021 roku, zawierająca zarzuty na wielokrotne przekraczanie przez administrację geodezyjną 

w Tomaszowie Mazowieckim 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). 

W celu rozpatrzenia przedmiotowej skargi Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego wystąpił pismem GIK-I.1410.2.2021 z dnia 21 września             

2021 r. do Starosty Tomaszowskiego o szczegółowe odniesienie się do postawionych w skardze 

zarzutów oraz nadesłanie materiałów dokumentujących stan sprawy. 

Z analizy wyciągu z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych za okres od 1 stycznia 2021 r do 

30 września 2021 r. przekazanego przez Starostę Tomaszowskiego przy pismach 

wyjaśniających, znak: GGN.6642.4.30.2021 z dnia 4 października 2021 i dnia 19 października 

2021 r. wynika, że w okresie tym dokonano 3265 weryfikacji dokumentacji geodezyjnej. W tym: 

- 2058 weryfikacji dla obszaru objętego zgłoszeniem do 1 ha  

- 1119 weryfikacji dla obszaru objętego zgłoszeniem powyżej 1 ha do 10 ha 

- 88 weryfikacji dla obszaru objętego zgłoszeniem powyżej 10 ha 

Dla obszaru objętego zgłoszeniem do 1 ha tylko 442 weryfikacje wykonano 

w poprawnym terminie, co stanowi 21% tego typu prac. 

Dla obszaru objętego zgłoszeniem powyżej 1 ha do 10 ha tylko 394 weryfikacje 

wykonano w poprawnym terminie, co stanowi 35% tego typu prac. 

Dla obszaru objętego zgłoszeniem powyżej 10 ha 70 weryfikacji wykonano 

w poprawnym terminie, co stanowi 79% tego typu prac. 
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Z powyższego wynika, że terminy weryfikacji zostały znacznie przekroczone. 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, 

że wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia Starostę o zakończeniu pracy geodezyjnej oraz 

przekazuje materiały powstałe w wyniku tych prac celem przeprowadzenia ich weryfikacji. 

Od tego momentu organ służby geodezyjnej i kartograficznej jest zobowiązany 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, 

przeprowadzić weryfikację przekazanych materiałów pod względem zgodności z przepisami 

prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Zatem wyraźnie widać, że terminy te nie zostały 

dotrzymane. 

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż ustawodawca przewidział w ustawie wyjątek od tych 

terminów polegający na tym, że do terminów, o których mowa wyżej, nie wlicza się okresów 

opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu. 

 W piśmie GGN.6642.4.30.2021 z dnia 4 października 2021 r. Pani Adelajda Karp 

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami udzieliła 

szczegółowych wyjaśnień, przedstawiając czynniki mające wpływ na obecną sytuację 

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kontekście terminowości weryfikacji 

opracowań geodezyjnych.  

 Przyczyną opóźnień w terminach weryfikacji opracowań geodezyjnych przyjmowanych 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na terenie powiatu tomaszowskiego, 

były i są duże braki kadrowe wynikające z: 

- odejścia pracowników na emeryturę; 

- długoterminowych zwolnień ( urlopy macierzyńskie);  

- przebywania pracowników na zwolnieniach  z powodu COVID;  

- brakiem chętnych do pracy z uwagi na niskie uposażenie. 

Pozostała kadra dodatkowo zajmuje się  pracami wynikającymi z prowadzenia projektu 

unijnego pn. „Rozwój e - usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej 

świadczonych przez Powiat Tomaszowski”, na który Powiat Tomaszowski uzyskał 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Wyżej wymienione wyjaśnienia częściowo mogą usprawiedliwiać przekraczanie 

ustawowych terminów weryfikacji, gdyby występowały one sporadycznie i w skali całego roku 

następowała tendencja spadkowa w ilości operatów, dla których został przekroczony 
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maksymalny termin przewidziany na ich weryfikację. Jednak taka sytuacja w Starostwie 

Tomaszowskim nie występuje, można nawet stwierdzić, że pomimo zidentyfikowania przyczyn 

problemu już w I kwartale 2021 r. Starosta Tomaszowski nie podjął skutecznych działań aby 

ograniczyć skalę opóźnień w weryfikacji.  

Z powyższego wynika, że tylko 28% dokumentacji weryfikowanych jest w terminie 

poprawnym od daty jej złożenia w Starostwie. Zatem Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego uznał skargę Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Geodetów za zasadną.  

Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego zaplanował w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju przeprowadzenie 

kontroli Starosty Tomaszowskiego w 2022 r. Planowany termin rozpoczęcia kontroli to                        

8 lutego 2022 r. 
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