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Szanowny Panie Dyrektorze,

Pismem z 22 kwietnia 2016 r. zwróciliście się Państwo o udzielenie odpowiedzi na 

pytania odnoszące się do kwestii proceduralnych związanych z założeniem przez starostów 

inicjalnej bazy GESUT, a następnie powiatowej bazy GESUT, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1-3 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 897), zwanej dalej ustawą zmieniającą.

Z treści art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że utworzenie inicjalnej bazy GESUT jest 

jednym z czterech wymienionych w tym przepisie działań zmierzających do założenia 

powiatowej bazy GESUT. Podzielam Pana zdanie, że utworzenie powiatowej bazy GESUT 

dla obszaru całego powiatu wiąże się z poniesieniem przez poszczególne starostwa 

jednorazowo, znacznych nakładów finansowych i jest procesem długotrwałym. W związku                   

z tym uważam, że słuszne i zasadne jest rozwiązanie polegające na tym, aby inicjalną bazę 

GESUT tworzyć etapami, dla obszarów poszczególnych gmin, dostosowując to działanie do 

możliwości finansowych starostw w danym roku budżetowym.

Odnosząc się do poszczególnych pytań, przedstawiam co następuje. 

Pkt 1 i 2. Przedkładanie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu 

odpowiedniej treści inicjalnej bazy GESUT w celu jej weryfikacji a następnie, rozpatrzenie 

ewentualnych uwag zgłoszonych przez te podmioty oraz rozstrzygnięcie o ich przyjęciu lub 

odrzuceniu  jest działaniem organu wynikającym z przepisu art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej. 

Należy również podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.) podmioty 

władające sieciami uzbrojenia terenu zobowiązane są do współdziałania ze starostami w 



procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w 

szczególności wydania opinii, co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy 

danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty. Starosta w 

celu sprawnego współdziałania z przedstawicielami poszczególnych sieci powinien 

wypracować i uzgodnić z nimi harmonogram, sposób i formę przeprowadzania weryfikacji 

inicjalnej bazy GESUT, w tym, aspekty organizacyjno-techniczne przekazywanych do 

uzgodnienia materiałów, jak również czasochłonność i pracochłonność prac związanych z 

przeprowadzeniem tej weryfikacji. Przekazanie do sprawdzenia inicjalnej bazy GESUT 

powinno więc nastąpić we wcześniej ustalonym formacie. Rozpatrzenie ewentualnych uwag 

zgłoszonych przez podmioty oraz rozstrzygnięcie o ich przyjęciu lub odrzuceniu, powinno 

być zarejestrowane w formie np. sporządzonego „Protokołu rozpatrzenia zgłoszonych uwag i 

wniosków”, w którym powinny znaleźć się następujące informacje:

1) jakie podmioty uczestniczyły w weryfikacji inicjalnej bazy danych;

2) jakie zostały zgłoszone uwagi;

3) w jaki sposób uwagi zostały rozpatrzone; 

4) jakie podmioty nie zajęły stanowiska w sprawie weryfikacji inicjalnej bazy GESUT. 

Pkt 3. Zamieszczenie informacji na podmiotowej stronie właściwego starostwa powiatowego, 

dotyczącej utworzenia powiatowej bazy GESUT następuje z uwzględnieniem przepisów 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w 

sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Wyrażam przy tym pogląd, że w Biuletynie 

Informacji Publicznej można zamieścić informację o utworzeniu powiatowej bazy GESUT 

dla części obszaru powiatu, mając na względzie gminy należące do tego powiatu. Nie należy 

ogłaszać powiatowej bazy GESUT utworzonej jedynie dla poszczególnych sieci uzbrojenia 

terenu. 

        Z poważaniem,

   Kazimierz Bujakowski

Pismo podpisane elektronicznie.


