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Pan
Rober Jawor
Współprzewodniczący 
Krajowego Zarządu OZZG

Dotyczy: pisma z dnia 17 czerwca 2022 r., znak OZZG.02.05.2022.RJ

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 17 czerwca 2022 r., znak OZZG.02.05.2022.RJ, dotyczącego 

możliwości zamieszczania na 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 kartograficzne1, 

oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, 

dziękuję za przedstawione w niniejszym piśmie wnioski legislacyjne.

Uprzejmie informuję, że została zasięgnięta opinia p.o. Głównego Geodety Kraju w zakresie 

stosowania przepisu art. 12b ust. 5a ww. ustawy w praktyce przy realizacji prac geodezyjnych 

dotyczących sporządzania map do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów budowlanych. Z przekazanej przez organ informacji wynika, że dla ww. 

prac związanych z realizacją budowlanego procesu inwestycyjnego już obecnie występują 

przypadki nadużywania regulacji i składania oświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji niezgodnie z przepisami prawa, toczą się również w tych sprawach postępowania przed 

organami ścigania. 

Mając na względzie powyższe problemy oraz zasadnicze znaczenie dokumentacji geodezyjnej 

o charakterze prawnym sporządzanej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych 

i sądowych, jak również konieczność zapewnienia ochrony prawa własności, zaprezentowana przez 

Pana propozycja rozszerzenia możliwości zamieszczenia oświadczenia wykonawcy prac 

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 – dalej „ustawa PGiK”.
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geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji – również na wszystkie mapy 

i dokumenty do celów prawnych budzi poważne wątpliwości. Uprzejmie informuję, że nie znajduję 

na ten moment uzasadnienia do dokonywania zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie, 

kwestia ta będzie jednak dalej monitorowana oraz analizowana w resorcie i nie wykluczam 

w przyszłości możliwości dalszych prac nad tym zagadnieniem.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Do wiadomości
1. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
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