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Kraków, dnia 20 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

OZZG.22.01.2022 

 

Minister Klimatu i Środowiska 

awojciki@mos.gov.pl  

departament.prawny@klimat.gov.pl 

 

 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów z siedzibą w Krakowie, jako ustawowy 

przedstawiciel osób wykonujących zawody geodezyjne, w związku z pismem nr DP-

WOPVI.0220.45.2021.AW dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko oraz niektórych innych ustaw (nr UD375 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych 

Rady Ministrów) pragniemy przedstawić uwagi zgłoszone przez członków Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Geodetów. 

 Z dużym poparciem i aprobatą przyjęliśmy projekty rozwiązań, a szczególnie te, które dotyczą 

art. 6 pkt 6 projektu ustawy, czyli: 

„w art. 32: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„1a. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie drogi dopuszcza się dołączanie mapy, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzonej, zamiast klauzulą 

urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 tej ustawy, oświadczeniem wykonawcy prac 

geodezyjnych o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej albo oświadczeniem 

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

1b. Oświadczenie o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej, o którym mowa w ust. 

1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
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„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.  

1c. Treść oświadczenia o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej, 

o którym mowa w ust. 1a, zawiera identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych, dane 

identyfikujące wykonawcę prac geodezyjnych, datę przekazania wyników prac 

geodezyjnych oraz nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego 

przekazano wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych.”,”. 

 

Naszym zdaniem, w projektowanym ust. 1a, tekst od wyrazu „albo” do końca zdania, powinien 

zostać usunięty, ponieważ dubluje obowiązujące już, identyczne rozwiązanie użyte w pkt 7a i 7b 

wspomnianego art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej zwanej 

uPgik). Powtórzenie uprawnienia wykonawcy prac geodezyjnych o możliwości składania na mapach 

oświadczeń o uzyskaniu pozytywnej weryfikacji w innej ustawie, prawdopodobnie może być 

traktowane jako naruszenie zasad prawidłowej legislacji. 

Ponadto, w tej jednostce redakcyjnej, zauważamy źródło możliwości zaistnienia przyszłych 

konfliktów. Proponowana treść dopuszcza mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej dołączane 

do: 

- zawiadomienia o zakończeniu budowy; oraz 

- wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogi; 

zamiast opatrzenia „klauzulą urzędową” (art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy uPgik), to zamieszczenie 

oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych, o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej, niestety jest 

mało jednoznaczne. 

To, co może stwarzać konflikty pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych a organami 

administracji geodezyjnej i kartograficznej, (a jak może to na pewno będzie) to wyróżnik obiektu 

budowlanego „drogi”. Powstaje pytanie, a co z całą infrastrukturą wokół drogową, tzw. towarzyszącą, 

którą nie można nazwać drogą, jak np. uzbrojenie podziemne, obiekty do których jest odprowadzana 

woda z opadów, czy wreszcie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)? Konfliktów wynikających z różnej 

interpretacji przepisu przez wykonawców a organów administracji geodezyjnej, która mapa jest 

inwentaryzacją drogi, a która tylko infrastruktury drogowej, co dyskwalifikowałoby możliwość 

skorzystania z projektowanego „oświadczenia” może być wiele. Czy mapy obejmujące, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawcza drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą można zastosować 

„oświadczenie”? Znając inwencję twórczą organów administracji geodezyjnej, pytań może być wiele. 
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Problem dla mierniczych i geodetów jest bardzo poważny, bo przy niejednoznacznej regule, 

Służba Geodezyjna i Kartograficzna może np. zainicjować postępowanie opisane w Rozdziale 9 

„Przepisy karne i kary pieniężne” ustawy uPgik oraz zgłosić do organów budowlanych, że dokumenty 

i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace 

nie posiadają cech dokumentów urzędowych, a więc nie mogą służyć w określonych postepowaniach 

budowlanych przez administrację oraz nadzór budowlany. 

Proszę nam wierzyć, że takich sytuacji było już wiele gdzie administracje, geodezyjna 

i budowlana, miały sprzeczne interpretacje. Ostatnia to chociażby art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 

budowlane, w kwestii informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji. 

Dlatego proponujemy rozważyć wprowadzenie do przedmiotowego projektu ustawy 

zmieniającej inne ustawy, zmiany przez dodanie nowego art. 9 (następne artykuły przesunąć o 1) 

o treści: 

„art. 9. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 pkt 7b otrzymuje brzmienie: 

„7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się 

przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie 

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej 

zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c 

ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą 

potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które 

mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych 

o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia 

o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej;” 

2) po pkcie 7b dodaje się pkty 7c i 7d w brzmieniu: 

„7c) Oświadczenie o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej, o którym mowa 

w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
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oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.  

7d) . Treść oświadczenia o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej, 

o którym mowa w ust. 1a, zawiera identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych, dane 

identyfikujące wykonawcę prac geodezyjnych, datę przekazania wyników prac 

geodezyjnych oraz nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego 

przekazano wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych.” 

Na uzasadnienie przedmiotowej zmiany przedkładamy fakt obowiązywania przez ponad 27 lat 

reguły, która jest obecnie projektowana. Od 27 marca 1995 r. w przepisach z zakresu geodezji 

i kartografii, za sprawą Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133), aż do 31 lipca 2020 r., a dokładniej 

Rozdziału 6 „Geodezyjna dokumentacja powykonawcza” § 21 wykonawca prac geodezyjnych 

przekazywał równocześnie: 

„1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa 

w § 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.” 

 

Należy podkreślić, że przy takim stanie prawnym w trakcie tych 27 lat zbudowano geodezyjne 

bazy danych (BDOT500, GESUT, EGiB oraz MZ). Przez dziesięciolecia nikt nie negował tego ustroju 

prawnego, aż do czasu nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zaproponowanej przez 

byłego GGK – W. Izdebskiego, która weszła w życie 31 lipca 2020 r., pomimo ostrej krytyki całego 

środowiska mierniczo - geodezyjnego. 

 

Zarząd OZZG wielokrotnie, począwszy od 2019 r., sprzeciwiał się zmianom w przedmiotowym 

zakresie, motywując tym, że uzależnianie wyników inwentaryzacji powykonawczej obiektów 

budowlanych od weryfikacji administracyjnej przekazanych przez wykonawców geodezyjnych: 

zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu 

informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10–12; oraz dokumentów 

wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii, 

spowoduje nieprzewidywalne przestoje w odbiorach inwestycji budowlanych nie tylko drogowych, nie 

mówiąc już o wymiernych stratach finansowych państwa i podmiotów działalności gospodarczej. 
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Po upływie niecałych 2 lat od wejścia w życie nowelizacji przepisów praw geodezyjnego, 

negatywne odziaływania na inwestycje tych reguł, dało się tak głęboko odczuć, że Rada Ministrów 

postanowiła w istocie przywrócić reguły, które sprawdziły się przez 27 lat, co dobitnie potwierdza, że 

to nasz związek, a nie Główny Geodeta Kraju, miał rację.  

Dlatego zapewniamy, że tego rodzaju działania będziemy wspierać i propagować w środowisku 

zawodowym mierniczych i geodetów. 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Minister Rozwoju i Technologii; 

- Główny Geodeta Kraju. 


