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SKARGA 

 

Związku z licznymi przejawami rozgoryczenia członków OZZG, na niedotrzymywanie terminów 

weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych, przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami w Tomaszowie Mazowieckim,  

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów składam skargę 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). 

 

Z informacji otrzymanych od naszych Członków, zleceniobiorców prac geodezyjnych jak również 

inwestorów, 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 w Tomaszowie Mazowieckim nie można uzyskać żadnych 

konkretnych terminów. Taki bieg spraw powoduje określone straty materialne naszych Członków, jak 

również po stronie ich Zleceniodawców. 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.  

 

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 i kontrolnych prosimy informować na bieżąco 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 Starostwie 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 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. 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Główny Geodeta Kraju – dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego 

- Biuro Rzecznika MŚP – Mikołaj Kruczyński Koordynator Rady Przedsiębiorców 
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