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Joanna Orłowska
Jak informowaliśmy w odpowiedzi udzielonej w dniu 21.10.2022
przepisy prawa obowiązującej wówczas Ustawy Pgik tj. art 12 nie
przewidywały rozszerzenia obszaru zgłoszonych prac.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw Art. 10. 1.
Do spraw dotyczących obsługi: 1) wniosków o skoordynowanie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 2) wniosków o
wydanie dziennika praktyki zawodowej, 3) wniosków dotyczących
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, 4) zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych, z uwzględnieniem ust. 2, 5) wniosków o nadanie
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii –
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe
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Joanna Orłowska

Dzień dobry,
zgłoszenie uzupełniające (data wpływu 21.10.2022r) zostało złożone
na nieobowiązującym po dniu 31.07.2020r druku.
Obecnie obowiązujący druk zgłoszenia uzupełnijącego stanowi
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020r i
został oznaczony jako druk ZG-3.
Joanna Orłowska
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Dzień dobry, w załączeniu przesyłam zgłoszenie uzupełniające i
przedstawiony na mapie zakres obszaru do zwiększenia.



Szczepanik ul.
Wyzwolenia 12/14
m. 56, 97-300
Piotrków Tryb.

2022-10-21
08:14:04

Joanna Orłowska

Przepisy prawa tj. art. 12 ustawy Pgik obowiązujące w dniu
zgłoszenia przez Pana pracy geodezyjnej GN.I.6640.2.1622.2019 nie
przewidywały rozszerzenia obszaru opracowania w zgłoszeniu
pierwotnym.
Formularz zgłoszenia z opcją " zgłoszenie uzupełniające do
zgłoszenia o identyfikatorze....(pierwotnego) został wprowadzony w
związku z art. 40d ust. 5 ustawy Pgik, z którego wynikała możliwość
udostępnienia Wykonawcy zgłoszonych prac materiałów pzgik także
w trakcie ich wykonywania, ale tylko dotyczących obszaru
zgłoszonego w zgłoszeniu pierwotnym.
Dopiero zmiana przepisów ustawy Pgik z 2020 roku art. 12 pkt2c
wprowadziła możliwość uzupełnienia zgłoszenia pierwotnego przez
zwiększenie obszaru objętego zgłoszeniem pierwotnym o obszar
bezpośrednio przyległy do niego.
Reasumując: art. 12 pkt 2c ustawy Pgik ma zastosowanie do
zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych po dacie wejścia w życie
niniejszych przepisów.
Z poważaniem
Joanna Orłowska
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Proszę o zwiększenie zakresu o działkę 596/3 + bufor 5m
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