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Ogólnopolski  Związek  Zawodowy  Geodetów  zwraca  się  z  wnioskiem  o  bieżący  przegląd 

funkcjonowania przepisów ustawy prawa geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 70 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24)  

zwanego dalej Konstytucją Biznesu, w zakresie wpływu na działalność przedsiębiorców geodezyjnych. 

W szczególności rozchodzi się o wprowadzenie porządkujących zmian prawa geodezyjnego  w 

zakresie możliwości zamieszczenia na wszystkich mapach i dokumentach do celów prawnych, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. b, f-h, oraz j-l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  

kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.) zwane dalej  ustawą,  oświadczenia wykonawcy prac 

geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, tak jak to przewidują przepisy dla map do 

celów projektowych (art. 2 pkt 7a ustawy) oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów 

budowlanych (art. 2 pkt 7b ustawy) gdzie przedmiotowe oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych, 

wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) zwanej dalej nowelizacją, zastępują klauzulą 

urzędową, o której mowa  w art. 40 ust. 3g pkt 3,  ustawy stanowiącą  potwierdzenie przyjęcia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów.

Po  ponad  półtorarocznych  doświadczeniach  z  zastępowaniem  klauzul  urzędowych 

oświadczeniami  wykonawcy prac geodezyjnych  o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji można 

stwierdzić,  że to rozwiązanie sprawdziło się.  Naszemu Związkowi nie są znane przypadki,  aby ktoś 

z osób uprawnionych złożył  na dokumentach fałszywe lub niezgodne z protokołem weryfikacyjnym 

oświadczenia. Również w mediach skierowanych do środowiska zawodowego nie przedstawiono ani 

jednego przypadku nadużyć związanych z „oświadczeniami”.
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W związku  z  powyższym,  od dłuższego  czasu  pojawiają  się  postulaty  pochodzące  z  kręgu 

przedsiębiorców  geodezyjnych  i  administracji,  o  objęciu  „oświadczeniami”  dokumentów  i  map 

prawnych.

W obliczu  treści  §  35  i  §  42  rozporządzenia  Ministra  rozwoju  z  dnia  18  sierpnia  2020  r. 

w sprawie  standardów  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych 

i wysokościowych  oraz  opracowywania  i  przekazywania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego 

zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (Dz.  U.  2020 poz.  1429,  z  2021 r.  poz.  1304),  to  znaczy 

obowiązku  przekazywania  do  organów służby  geodezyjnej  i  kartograficznej,  po  31.12.2021  roku, 

operatu  technicznego  w  postaci  elektronicznej proponowana  zmiana  jest  konieczna,  bowiem 

nowatorskie rozwiązania o elektronicznej  postaci  dokumentów oraz elektronicznym przesyle – tracą 

zakładany sens. 

Obecnie podmiot gospodarczy wykonujący prace geodezyjne przekazuje operat techniczny za 

pomocą środków komunikacji  elektronicznej.  Ponadto przedsiębiorcy pozyskują niezbędne materiały 

geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czyli od tych organów,  również 

drogą elektroniczną.  Reasumując,  przedsiębiorca nie miałby potrzeby przyjazdu do siedziby organu 

służby  geodezyjnej  i  kartograficznej  oraz  do  fizycznego  kontaktu  z  jej  pracownikami,  gdyby  nie 

obowiązek fizycznego uzyskanie od organu „klauzuli urzędowej” na wydrukach dokumentów i mapach 

prawnych.

Za  takimi  zmianami  w  przepisach,  dotyczącymi  możliwości  rozszerzenia  stosowania 

„oświadczeń”  wykonawcy  w  miejsce  „klauzul”  urzędowych  na  dokumentach  i  mapach  prawnych, 

przemawiają  również  przepisy  Konstytucji  Biznesu, a  w  szczególności  Rozdziału  6  „Zasady 

opracowywania  projektów  aktów  normatywnych  z  zakresu  prawa  gospodarczego  oraz  oceny  ich 

funkcjonowania”,  tj.  przede wszystkim w oparciu o art. 70 ale także art. 67 do art. 69  Konstytucji  

biznesu. Gdyż wspomniana klauzula, ma jedynie informacyjny wymiar i charakter. Proponowane zmiany 

w  przepisach  pozwolą  na  zmniejszenie  obowiązków  administracyjnych,  tak  jak  to  ma  miejsce  w 

przypadku innych dokumentów i map, o których mowa w art. 2 pkt 7a i 7b   ustawy  . 

Konieczność dostarczenia zleceniodawcy dokumentacji do celów prawnych z klauzulą urzędową, 

o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3,  stanowiącą jedynie informację potwierdzającą przyjęcia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, powoduje 

liczne obciążenia administracyjne, czasowe i finansowe. Wiąże się to na ogół dla przedsiębiorcy, z co 

najmniej  dwoma  wizytami  w  siedzibie  organu  służby  geodezyjnej  i  kartograficznej  –  pierwszy  to 

dowiezienie  materiałów  do  oklauzulowania przez  pracowników  organów  i  drugi  z  odbiorem 

dokumentów  oklauzulowanych,  a  to  z  reguły  pokonanie  często  trasy  kilkudziesięciu  lub  więcej, 

kilometrów pomiędzy siedzibą firmy a siedzibą organu służby geodezyjnej i kartograficznej. Wysokie 

ceny paliw i mediów przekładają się na wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Mają też wpływ 

na  wysokość  inflacji.  Z  punktu  widzenia  zarówno  przedsiębiorcy  i  gospodarki  narodowej 

nieuzasadnionym jest utrzymywania takich obowiązków formalnych i zbędnych, czyli takich, które da 

się wyeliminować bez szkody dla celu, obciążeń. 
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Ponadto  uwzględniając  przyszłe  sytuacje  pandemiczne  i  trudny  do  przewidzenia  rozwój 

pandemii  Covid19 obowiązujące  przepisy  będą  powodem powstawania  zbędnych  zagrożeń  poprzez 

kontakty  zarówno  dla  pracowników  organów jak  i     przedsiębiorców  i  ich  zespołów  a  także  rodzin  . 

Ograniczenie natomiast tych kontaktów zmniejszy możliwość rozprzestrzeniania się pandemii, ograniczy 

koszty  dla  Skarbu  Państwa związane  z  leczeniem  zwolnieniami  chorobowymi  i  absencją  w  pracy. 

Szczególnie jest ważne to, że stopień śmiertelności związany z Covid19 jest w naszym kraju znacznie 

wyższy niż w innych krajach. Chorzy na inne dolegliwości często pozbawieni są możliwości leczenia. 

Organy służby geodezyjnej zostaną uwolnione od zbędnych czynności i procedur oraz kosztów. 

Jednocześnie zostałaby w pełni zrealizowana słuszna idea polegająca na cyfryzacji obiegu dokumentacji 

między przedsiębiorcą geodezyjnym a organem służby geodezyjnej i kartograficznej.  Dotychczasowa 

praktyka  dostarczania  przez  przedsiębiorców  geodezyjnych  drukowanych  map,  a  następnie  w 

wyznaczonym terminie ich odbioru niweczy tą idee i cele cyfryzacji, jakim było również przyspieszenie 

procesów gospodarczych i administracyjnych. W wyniku czego, pozytywne efekty zmian ostatecznie nie 

są odczuwalne dla przedsiębiorców, obywateli i procedur inwestycyjnych.  

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Krajowego 
Zarządu OZZG
Robert Jawor

/pismo podpisane elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
2. Prawo i Sprawiedliwość
3. Konfederacja
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