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Postanowienie

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2, w zwiazku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 i poz. 1491) oraz w zwiazku z
art. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
Wielkopolski Wojewédzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu
po rozpatrzeniu zaZalenia geodetow Lukasza ZacharczWolsztyfiskiego nr GP.6640.5.2021 z 8

postanawia

uchylié zaskarione postanowienie i umorzyé postepowanie organu I instancji w caloéci.

Uzasadnienie

Starosta Wolsztyr’iski dziaiajac na podstawie art. 49, 49a, w zwiazku z art. 123 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735, z poin. zm.) oraz na podstawie art. 12a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) postanowieniem z 8 paidziemika
2021 r. nr GP.6640.5.2021 anulowai z rejestru zgloszer’i prac geodezyjnych wszelkie prace
geodezyjne zgioszone przez uprawnione podmioty przed dniem 31 lipca 2020 r., ktérych
wyniki nie zostaly przekazane z dniem 30 wrzeénia 2021 r. do pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z wyjatkiem prac wskazanych przez wykonawcow
we wnioskach podlegajacych wydiuieniu nie d1uZej niZ do 31 grudnia 2021 r.

W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji wskazai, Ze zgodnie z zarzadzeniem
Gléwnego Geodety Kraju z 27 lipca 2021 r. w sprawie dzia1ar’1 porzadkujacych rejestr prac
geodezyjnych i kartograficznych, Starosta Wolsztyr’iski pismem z 29 lipca 2021 r. zwrocil sie
do wykonawcow prac geodezyjnych o dok1adne przeanalizowanie w swoich rejestrach prac
geodezyjnych z terenu powiatu wolsztyr'iskiego. Organ I instancji wyjaénil, 2e szczegoiowe
informacje o podjetych dzialaniach zosta1y przekazane indywidualnie kaZdemu wykonawcy
prac geodezyjnych w formic elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
Ponadto w uzasadnieniu postanowienia organ wskazaI, 2e 2 dniem 2 listopada 2021 r.
wszelkie prace zgioszone przed dniem 31 lipca 2020 r., ktorych wyniki nie zostaly dotad
przekazane do par'lstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wolsztynie zostana
anulowane.
Organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wskazai towniei, 2e w uzasadnionych
przypadkach zgioszone przed dniem 16 sierpnia 2021 r. prace geodezyjne na indywidualne
wnioski zawierajace wykazy prac, ktore beda kontynuowane w poiniejszym terminie lecz nie
dluZej niZ do dnia 31 grudnia 2021 r. zostaly rozpatrzone pozytywnie.

Na powsze postanowienie Starosty Wolsztyfiskiego zaialenie ztoiylo jego
uchylenie. Zaskarionemu postanowieniu zarzucaja naruszenie art. 6, 7 oraz 61 § 1 i 4
Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw.
Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zwaZyl
co nastepuje.

al. Niepodlegioéci 16/ 1 8, 61-7 13 Poznar'l
tel. 61 854-16-94, fax. 61 854-17-19, e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
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Postanowienie Starosty Wolsztyr’iskiego z 8 paidziemika 2021 r. nr GP.6640.5.2021
zostaio dorqczone geodetom 12 paidziernika 2021 r. za pomoca poczty elektronicznej. Fakt
ten dokumentuje zaiaczone do akt potwierdzenie odbioru postanowienia droga elektroniczna.
W éwietle powszego ustawowy termin do zioZenia przez strony zaialenia od postanowienia
Starosty Wolsztyr’xskiego z 8 paidziemika 2021 r. upiywai 19 paz’dziernika 2021 r.
Jak wynika z akt sprawy zaialenia na powsze postanowienie zostaly zloZone w siedzibie
organu 18 i 19 paidziernika 2021 r., o czym éwiadczy data wpiyw na pismach.
Z powszych ustalefi wynika jednoznacznie, Ze zaZalenie zostaio wniesione z zachowaniem
terminu.

Regulacje dotyczace postanowiefi w postqpowaniu administracyjnym zostaly
umieszczone w rozdziale 9 Kodeksu postqpowania administracyjnego. Art. 123 stanowi,
i2 organ wydaje postanowienia w toku postqpowania w przypadkach przewidzianych
w kodeksie. Organ wydaje postanowienia w innych przypadkach, tylko gdy tak stanowi
wyraz’ny przepis kodeksu lub przepis szczegélny. Przedmiotem postanowienia jest
tzw. ,,sprawa proceduralna”, czyli kwestia procesowa ujawniajaca siq w toku postqpowania.
Postanowienie nie rozstrzyga w Zadnym zakresie o istocie sprawy (nie za1atwia sprawy
administracyjnej bodacej przedmiotem postowania), a zatem nie okreéla praw
i obowiazkow stron postqpowania w sferze prawa materialnego. Postanowienia rozstrzygaja
jednakz'e o prawach i obowiazkach procesowych stron i innych uczestnikow postqpowania
i w tym sensie roZnia siq od decyzji administracyjnych, ktore rozstrzygaja sprawq co do istoty
w caioéci lub w czqéci. Postanowienie, w odréZnieniu od decyzji administracyjnej, ktora
niezaleinie 0d treéci zawartego w niej rozstrzygniqcia koficzy sprawq w danej instancji,
z reguiy nie powoduje zakoficzenia postqpowania przed organem pierwszej lub drugiej
instancji.

W rozpatrywanej sprawie Starosta Wolsztyfiski postanowieniem z 8 paidziemika
2021 r. nr GP.6640.5.2021 anulowal z rejestru zgloszer’l prac geodezyjnych wszelkie prace
geodezyjne zgioszone przez podmioty uprawniajace przed dniem 31 lipca 2020 r., ktérych
wyniki nie zostaly przekazane z dniem 30 wrzeénia 2021 r. do par'lstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, z wyjatkiem prac wskazanych przez wykonawcéw
we wnioskach, podlegajacych wydIuZeniu nie diuZej niz do 31 grudnia 2021 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawca prac
geodezyjnych zglasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczqciem
wiaéciwym miejscowo starostom.
Z kolei art. 12a tej ustawy stanowi, Ze wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu
zgloszonych prac jest obowiazany zloiyé do organu Siqy Geodezyjnej i Kartograficznej,
do ktérego zostaiy zgloszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wynikow
zgloszonych prac, dolaczajac wyniki prac geodezyjnych w postaci:

1) zbioréw nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, ktore naleZa
do zakresu informacyjnego baz danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3
i 10-12;

72L dokpmientowrvyiymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11
lub ich uwierzytelnionych kopii.

Przyjmowanie materialow do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego to zespél
dziaiar’l organu SIqy Geodezyjnej i Kartograficznej podejmowanych w reakcji
na przekazanie przez wykonawcq prac geodezyjnych okreélonych materialow (zbiorow
danych i dokumentéw) wynikowych z prac geodezyjnych uprzednio w tym organic
zgioszonych. W przypadku prac geodezyjnych dotyczacych powiatowego zasobu, czyli
zgloszonych do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), organ podejmuje szereg
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czynnosci faktycznych, opierajqcych sie na wyrainej podstawie prawnej i wywohjqcych
konkretne skutki prawne. Owe dziaiania zaliczamy do czynnosci materialno-technicznych
organu. Postepowanie w sprawie przyjecia materialow do zasobu, przy speinieniu
okreslonych przeslanek pozytywnych, od rozpoczecia do zakor'lczenia (zalatwienia sprawy)
nie jest postepowaniem administracyjnym w rozumieniu Kodeksu postqpowania
administracyjnego.
Organy prowadzqce par’lstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny nie posiadajqkompetencji
do orzekania w zakresie uchylenia (anulowania) czynnosci materialno-technicznej
i to w drodze decyzji qi postanowienia. Dzialanie takie stanowiioby naruszenie prawa.

Majqc na wzgledzie przedstawiony stan faktyczny i prawny postanowiono jak w sentencj i.
Postanowienie niniejsze jest ostateczne W toku instancji.

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest zaskarZalne do Wojewédzkiego Sqdu Administracyjnego
z siedzibq w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznar'l, za poérednictwem
Wielkopolskiego Wojewédzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzj i skariqcemu.
Skarga powinna zawieraé:

- oznaczenie sqdu, do ktérego jest kierowana, imie i nazwisko lub nazwe stron,
ich przedstawicieli ustawowych i peinomocnikow,

- oznaczenie rodzaju pisma,
- osnowe wniosku lub oswiadczenia,
- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub peinomocnika,
- wymienienie zaiqcznikow,
- wskazanie zaskarzonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnoéci,
- oznaczenie organu, ktérego dziaiania lub bezczynnosci Skarga dotyczy,
- okreslenie naruszenia prawaqi interesu prawnego.

Od skargi pobiera sie wpis. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzqdzenia Rady Ministrow
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczégélnych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sqdami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) wpis staiy bez
wzgledu na przedmiot zaskarZonego aktu lub czynnoéci wynosi w sprawach: skarg na akty
lub czynnoéci z zakresu administracji publicznej dotyczqce uprawnier'l lub obowiqzkéw
wynikajqcych z przepiséw prawa — 200 21.
Strona skaqca ma moZliwoéé ubiegania sie o zwolnienie 0d kosztéw albo przyznania prawa
pomocy.

Otrymuig:
Strony postepowania wg rozdzielnika

Do wiadomosci:
Starosta Wolsztyfiski
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
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