
Ó-

*

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Warszawa, 2 sierpnia 2022 r.

NG-N1K.053.467.2022
Pani
Marlena cwojdzińska
Geodeta Powiatowy w Wolsztyn ie
ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

Dotyczy: pisma GP.660.8.2022 z 20 lipca 2022r.

Szanowna Pani,

poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania przesłane w piśmie jw.:
1. Czy definicja określona jako wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów

granicznych znakami granicznymi jest tożsama z definicją wyznaczania punktów granicznych
ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków , o której mowa w art. 39 pkt. 4

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz . U z 2021r. poz. 1990 ze zm).

Trudno odnieść się do definicji przywołanej czynności nie definiując jej. jeżeli natomiast ma
Pani na myśli regulację prawną wynikająca z § 14 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podziałów
nieruchomości', to rzeczywiście czynność tę należy wykonać w trybie art. 39 Pgik'

2. Czy osoba weryfikująca operat techniczny w skład którego wchodzi protokół

z wyznaczenia oraz utrwalenia punktów granicznych powinna egzekwować od wykonawców
prac geodezyjnych umieszczania na opracowywanym dokumencie informacji o księgach
wieczystych, o którym mowa w § 15 w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
( Dz. U z 2004r. Nr 268 poz. 2663) . Czy brak oznaczeń ksiąg wieczystych w protokole

stanowi nieprawidłowość, która powinna mieć odzwierciedlenie w protokole z weryfikacji
jako wynik negatywny .

Nie, ponieważ brak oznaczenia księgi wieczystej w protokole ze wznowienia znaków

granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, nie stanowi naruszenia przepisów

prawa.

3. Według jakich obowiązujących kryteriów w sposobie sporządzania protokołów

z wyznaczania oraz utrwalań la punktów granicznych powinien odnieść się wykonawca prac
jjeodezyjnych .

' Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663)

' Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)



Pytanie jest niezrozumiałe, nie mniej protokół wznowienia znaków granicznych lub
wyznaczenia punktów granicznych wykonawca powinien sporządzić zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. § 17 ust. 3 standardów'.

4. Czy sporządzenie protokołu z czynności , o którym mowa w § 17 rozporządzenia Ministra
Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznyct|
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych ( Oz. U z 2020r. poz.
1429 z zin.) przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej jako sporządzenie mapy do celów

projektowych z uzupełniającym zgtoszeniem jako wyznaczenie punktów granicznych należy
traktować w sposób totsamy z jednoczesnym utrwaleniem na gruncie nowych punktów
granicznych znakami granicznymi ( słup z podcentrem ) przy zgłoszeniu pracy jako
wyznaczenie punktów granicznych.

Nie, przcpisy nie nakładają obowiązku utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych
znakami granicznymi. Efektem pracy w ramach win. zgłoszenia uzupełniającego może być
albo markowanie albo stabilizacja punktów granicznych (§ 17 ust. 3 pkt .10 standardów).
jednocześnie należy wskazać, Ze ustawodawca dopuszcza uzupełnienie zgłoszenia prac
w trakcie ich wykonywania m.in. poprzez zgłoszenie wznowienia znaków granicznych,

wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjn'ych'.
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Z poważanięm,

Z up. ZASTęPCA DYREKTORA
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Ewelina Mirecka
lPismo podpisane elektroniczniel

Sprawę prowadzi:
E-mail: wieslaw.szymanski@gugik.gov.pl
Telefon: (22) 56 31 380

' Rozporządzenie 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. poz. 1429 ze zm.)


