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GiK-I.1410.11.2022       

       

  
Pan  

Leszek Piszczek 

 

 
 

 W odpowiedzi na skargę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z dnia 

24 października 2022 r, (data wpływu do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej 31 października 2022 r.)  zawierającą zarzuty dotyczące odmowy przez 

Starostwo Powiatowe w Opocznie obsługi zgłoszenia uzupełniającego, złożonego przez 

Wykonawcę prac Pana Krzysztofa Szczepanika w dniu 21.10.2022 r., do zgłoszenia 

pierwotnego o numerze GN.1.6640.2.1622.2019 z dnia 6.08.2019 r., Łódzki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia co następuje. 

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.; Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2101 ze zm.; Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pgik: 

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace 

kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub 

zakładanym wynikiem tych prac jest: 

a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz 

ust. 1b, 

b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie 

przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, 

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, 

e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań 

administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących 

w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności 
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nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych 

lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Pgik zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych zawiera: 

1) dane identyfikujące: 

a) wykonawcę zgłaszanych prac, 

b) osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne 

wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także 

uprawnienia zawodowe tych osób; 

2) cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac; 

3) dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami; 

4) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac; 

5) listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, które w ocenie wykonawcy są mu 

potrzebne do wykonania zgłaszanych prac. 

 

 Zgłoszenie prac geodezyjnych, o którym mowa w art. 12 ustawy Pgik, może nastąpić 

wyłącznie na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu z dnia 8 lipca 

2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac 

geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz 

przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 924) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie formularzy, 

Zdaniem ŁWINGiK Formularz zgłoszenie prac geodezyjnych z opcją zgłoszenie 

uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze (…) został dopuszczony jedynie w wyniku 

udostępnienia wykonawcy zgłoszonych prac dodatkowych materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w trakcie wykonywania zgłoszonych prac. Taka interpretacja 

wynika z art. 40d ust. 5 ustawy Pgik, na podstawie którego jest możliwość udostępnienia 

wykonawcy zgłoszonych prac materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego także w trakcie ich wykonywania.  

Wzór formularzy został określony w rozporządzeniu w sprawie formularzy. Formularz 

z zaznaczonym polem „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze” nie może, 

więc być wykorzystywany do dodania nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac jak 
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również do powiększenia obszaru opracowania. Ustawa Pgik nie przewiduje rozszerzenia 

bądź uzupełnienia uprzednio zgłoszonych prac geodezyjnych.  

Również § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 

organizacji pzgik mówi, że rejestr zgłoszeń składa się z rodzaju oraz celu zgłaszanych prac, 

a nie rodzajów czy celów.  

Z powyższego wynika, iż ustawodawca nie przewidział wielokrotnego zgłaszania 

prac. Zatem zgłoszenie winno zawierać jeden cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac 

określony w załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiący załącznik 

do rozporządzenia z w sprawie formularzy. Zgodnie ze schematem opisanym w specyfikacji 

pojęciowego modelu danych systemu pzgik stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia 

w sprawie organizacji pzgik, dla Klasy: PZG Zgloszenie, w atrybucie: idZgloszenia ujęta 

została liczność 1 oznaczając, że atrybut może wystąpić tylko jeden raz. 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż odmienny od ustawy Pgik został sformułowany 

przypis nr 4 załączony w formularzu wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, mówiący 

o celu/celach lub zakładanym wyniku/zakładanych wynikach pracy wybranym/wybranych 

z listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego wzoru. Powyższy zapis o większej ilości 

celów opisany jest w specyfikacji pojęciowego modelu danych systemu pzgik stanowiącym 

załącznik nr 1 do rozporządzeniem w sprawie organizacji pzgik.  Dla Klasy: PZG Zgloszenie, 

w atrybucie PZG_CelPracy ujęta została liczność 1..* oznaczająca wielokrotność. Jednak jest 

on niespójny i niezgodny z ww. przepisami.  

 ŁWINGiK zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności przepisów zawartych 

w ustawie oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy wypowiedział się Naczelny Sąd  

Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r. sygn. akt. I OSK 642/16. Zgodnie 

z tym wyrokiem: Przepisów ustawy nie można wykładać poprzez pryzmat przepisów 

wykonawczych do niej. Ustawa jest aktem nadrzędnym, a akty wykonawcze, wydawane 

na podstawie upoważnienia ustawowego służą wykonaniu ustawy. Odwrotnie natomiast jeśli 

wykładnia aktu wykonawczego budzi wątpliwości musi on być interpretowany po myśli 

ustawy, bowiem nie może pozostawać z nią w sprzeczności. Z tego też powodu – że nie można 

ustalać treści przepisów ustawowych odwołując się do unormowań zawartych w przepisach 

aktów normatywnych, wykonawczych do ustawy. 
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 ŁWINGiK stwierdza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do zgłoszenia 

pierwotnego o numerze GN.1.6640.2.1622.2019 z dnia 6.08.2019 r. brak jest możliwości 

zgłoszeniem uzupełniającym rozszerzenia zakresu obszaru określonego w zgłoszeniu 

pierwotnym. Dlatego też zgłoszenie prac geodezyjnych w dniu 21.10.2022 r. przez 

Wykonawcę prac Pana Krzysztofa Szczepanika należy traktować jako nową sprawę, czyli 

nowe zgłoszenie pracy geodezyjnej w rozumieniu ustawy Pgik, a nie zgłoszenie 

uzupełniające. 

  ŁWINGiK zwraca uwagę, że dopiero znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, która obowiązywała od dnia 31 lipca 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 725 

ze zm.)  dopuszcza uzupełnienie zgłoszenia prac geodezyjnych. Zgodnie z dodanym w art. 12 

ust. 2c ustawy w trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie 

zgłoszenia prac przez: 

1) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy; 

2) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1; 

3) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych; 

4) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji 

celu zgłoszonych prac geodezyjnych. 

Reasumując, w ocenie ŁWINGiK przez skarżącego błędnie została zinterpretowana 

hierarchia ważności przepisów tj. ustawy Pgik i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych.  

 W zaistniałej sytuacji ŁWINGiK uznaje działania Starosty Powiatu Opoczyńskiego 

w sprawie odmowy obsługi zgłoszenia uzupełniającego z dnia 21.10.2022 r., złożonego przez 

Wykonawcę prac Pana Krzysztofa Szczepanika do zgłoszenia pierwotnego o numerze 

GN.1.6640.2.1622.2019 z dnia 6.08.2019 r., za zgodne z obowiązującym prawem. Skargę 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z dnia 24 października 2022 r,  Łódzki 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uznaje za bezzasadną.  

  
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

NADZORU GEODEZYJNEGO 

I KARTOGRAFICZNEGO 

 

Wojciech Dyakowski 
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Do wiadomości; 

Starostwo Powiatowe w Opocznie 

 
Klauzula Informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody 

Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt 

jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; 

skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych 

poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych 

lub skargowych, na podstawach prawnych wskazanych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

4.1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

4.2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 

celu, jednak nie dłużej niż okres realizacji zadań zawartych w ww. ustawach oraz 

przechowywania akt sprawy do czasu przekazania do Archiwum Państwowego. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci: 

6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  

6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  

6.5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;  

6.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie danych). 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest: 

9.1. obowiązkowe, jeżeli wynika z przepisów prawa i jest warunkiem załatwienia sprawy 

w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi;  

9.2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody, jednak jest niezbędne do załatwienia 

sprawy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki
https://www.gov.pl/web/uw-lodzki
mailto:kancelaria@lodz.uw.gov.pl
mailto:iod@lodz.uw.gov.pl


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna; 
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28; tel. +48 42 664-18-65, fax. +48 42 664-18-67 

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki; lwingik@lodz.uw.gov.pl 
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lodzki w zakładce ochrona danych 

osobowych. 
  

 

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki
https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

