
Projekt 

Uchwała 

Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej 
z dnia 14 stycznia 2015 r. 

w sprawie 

usprawnienia procedur korzystania z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

§1 

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna, zwana dalej Radą, powołując się na §2 
oraz §6 rozporządzenia MSWIA z dnia 24 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 316), po 
przeprowadzonych dyskusjach w dniach 21 listopada 2014 r., 15 grudnia 2014 r. oraz 14 
stycznia 2015 r., stwierdza potrzebę dalszego pilnego usprawnienia procedur korzystania z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez użytkowników tego zasobu, 
w szczególności przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 

§2 

Działania podejmowane w celu usprawnienia wymienionych w § l procedur powinny 
prowadzić do ułatwienia pracy i obniżenia kosztów wykonywania prac geodezyjnych 
i kartograficznych, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej jakości i wiarygodności danych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz związanych z nim usług. Zakres 
podejmowanych działań powinien dotyczyć nie tylko zmiany obowiązujących przepisów 
prawnych, ale także ich interpretacji, uwarunkowań technicznych oraz praktyk 
administracyjnych. 

§3 

Rada rekomenduje, aby zmiany obowiązujących przepisów prawa wchodzące w 
zakres działań wymienionych w § 2, uwzględniały wyniki szczegółowych analiz dotyczących 
możliwości i celowości: 

- wprowadzenia opłat ryczałtowych, przynajmniej dla niektórych prac geodezyjnych 
i kartograficznych, a także uproszczenia załącznika do ustawy prawo geodezyjne 
i kartograficzne, 

- uproszczenia sposobu wydawania licencji, w szczególności dla wykonawców prac 
geodezyjnych i kartograficznych, 

- uszczegółowienia zakresu weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- określenia terminów dla poszczególnych etapów obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i 
kartograficznych, w szczególności procesu przyjmowania dokumentacji powstałej w 
wyniku tych prac do tego zasobu, 

- uproszczenia procedur wprowadzania zmian do operatu ewidencyjnego. 

§4 

Rada wyraża opinię, że dla realizacji niniejszej uchwały potrzebne jest:  

1)  przeprowadzenie  analizy wysokości  i  struktury dochodów jednostek  
samorządu terytorialnego   związanych   z   udostępnianiem   materiałów   
państwowego   zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
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2) przyśpieszenie     prac      nad     przygotowaniem      nowych      aktów     
prawnych, w szczególności zawierających standardy wymiany informacji 
pomiędzy ODGiK a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, 

3) uwzględnienie   w   składzie   zespołów   projektujących   nowe   przepisy   
prawne specjalistów reprezentujących wykonawców prac geodezyjnych i 
kartograficznych oraz organy administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

§5 

Rada stwierdza celowość pilnego rozpoczęcia procesu przygotowania nowego prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 

Przewodniczący Rady  

Prof. dr hab. Bogdan Ney 


