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SKARGA 

 

W związku z licznymi skargami członków OZZG, na terminy weryfikacji zgłaszanych wyników prac 

geodezyjnych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Tomaszowie Mazowieckim, w 

imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów składam skargę na Pracowników 

wymienionego wydziału, którzy reprezentując Starostę przy realizacji procedur 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), dopuszczają się łamania przepisów powodując straty materialne naszych 

Członków, jak również po stronie ich Zleceniodawców. 

 

Z informacji otrzymanych od Naszych członków, wykonawców prac geodezyjnych jak również 

inwestorów wynika, że termin oczekiwania na weryfikację wynosi  TRUDNO POWIEDZIEĆ, gdyż 

dokumentacja złożona do weryfikacji na POCZĄTKU SIERPNIA DO DZIŚ nie została zweryfikowana, a w 

rozmowach telefonicznych z pracownikami Wydziału nie padają żadne konkretne ani nawet przybliżone 

terminy. Taka reprezentacja Pańskiej osoby, przez działanie z upoważnienia nie tylko podrywa autorytet 

Urzędu, który Pan reprezentuje, ale przede wszystkim powoduje negatywne skutki w obrocie 

gospodarczym na obszarze Pana Starostwa, czyniąc przygotowania inwestycji nieprzewidywalnymi 

terminowo. 

 

Natomiast 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, które w tym „księstwie powiatowym” raczej nie 

obowiązują. 

W związku z tym zwracamy się do Pana Starosty, aby wnikliwie przyjrzał się pracy Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a zwłaszcza pracy pracownikom odpowiedzialnym za weryfikację 

eljot
Linia

eljot
Linia

eljot
Linia



 
 

prac geodezyjnych. Pragniemy tylko przypomnieć, że pracownicy, którzy odpowiadają za weryfikację mają 

upoważnienie Pana do reprezentowania, i to w jaki sposób to robią, świadczy o Pana działalności, a jak 

widać raczej nie wygląda ona na działalność prawdziwie profesjonalną w domenie zarządzania zasobami 

ludzkimi, w związku z trudnościami w zaradzeniu przestrzegania terminów załatwiania weryfikacji wyników 

prac geodezyjnych. 

 

Dlatego też, z powyższych względów, zwracamy się o natychmiastowe podjęcie działań 

naprawczych oraz wyjaśniających, dlaczego są tak długie terminy oczekiwania na weryfikację wyników prac 

geodezyjnych. O wynikach działaniach wyjaśniających i kontrolnych prosimy informować na bieżąco Zarząd 

OZZG. 

 

Prosimy również o sprawdzenie, czy w okresie od początku bieżącego roku 2021, wszyscy 

interesanci urzędu jednakowo oczekiwali w kolejności napływania zawiadomień o zakończeniu prac oraz na 

weryfikację wyników prac? Czy przypadkiem, na Pana powiecie nie są stosowane podwójne standardy 

załatwiania spraw różnych podmiotów realizujących usługi geodezyjne? 

 

W przypadku stwierdzenia zdarzeń, które mogą wskazywać na niedopełnienia swoich obowiązków 

lub przekroczenia uprawnień, przez funkcjonariuszy administracji geodezyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim, 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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