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1. KONIECZNOŚĆ ELIMINACJI OBECNIE ISTNIEJĄCYCH BARIER INWESTYCYJNYCH W BUDOWNICTWIE 
 

 

Lp. 
Rodzaj bariery, 

przepisy powodujące tę barierę Skutki obecnie obowiązującej regulacji 
Propozycje zmian oraz  

zakładane skutki ich wprowadzenia 
1. Obowiązek zgłaszania zamiaru 

wykonania prac gik 
 
Art.12 ust.1 – 3, 
Art. 12c ust.1 - 2, 
Art.12d ust.1 pkt 1 i pkt 2, 
Art.40 ust.2a, 
Art.48 ust.1 pkt 1 
 

Obecne przepisy nakładają na wykonawców obowiązek 
zgłaszania zamiaru wykonywania prac gik odpowiedniemu 
organowi administracji. Niewykonanie w/w obowiązku 
zagrożone jest nałożeniem kary za wykroczenie. Regulacja 
powoduje nieuzasadniony wzrost biurokracji, a  także kosztów 
po stronie wykonawców i po stronie organów administracji. Wg 
szacunków, na obszarze całego kraju dokonywanych jest kilka 
milionów zgłoszeń w skali roku. Przepisy nakazują także 
składanie zgłoszeń uzupełniających w każdym przypadku, gdy 
zachodzi konieczność dokonania zmiany zakresu pracy, albo 
pozyskania dodatkowych materiałów zasobu (co zachodzi przy 
większości prac).  
Na rejestrację wniesionych zgłoszeń i wydanie materiałów 
zasobu organ ma obecnie aż 10 dni, a w praktyce często trwa 
to do 30 dni. Brak formalnego zgłoszenia prac obecnie 
uniemożliwia dokonywanie pomiarów w przypadkach nie 
cierpiących zwłoki. A są takimi z pewnością pomiary uzbrojenia 
terenu, które zgodnie z obowiązującym prawem należy 
wykonywać przed zasypaniem. Konieczność zgłaszania prac 
geodezyjnych w takich przypadkach, uniemożliwia w praktyce 
realizację tego obowiązku. 

Proponuje się likwidację obowiązku 
zgłaszania prac, poprzez skreślenie 
w/w przepisów. 
 
Likwidacja obowiązku spowoduje: 
1. uwolnienie znacznych sił i 

środków po stronie administracji 
publicznej (obecnie wszystkie 
zgłoszenia muszą być 
rejestrowane i kontrolowane). 
Proponowana zmiana 
przyniosłaby oszczędności dla 
budżetu państwa co najmniej 10 
mln zł. rocznie.  

2. przyspieszenie realizacji 
inwestycji o co najmniej 5 - 25 
dni. 

3. umożliwienie natychmiastowego 
dokonania pomiarów 
geodezyjnych w przypadkach 
nagłych (w przypadku awarii, czy 
też przed zasypaniem 
podziemnych sieci uzbrojenia 
terenu). 

2. Wydawanie licencji na udostępniane 
materiały zasobu 
 
Art.40c ust.1 – 4, 
Art.40g pkt 2, 
Art.48a ust.1 - 4. 

Obecne przepisy stanowią, że na każdy dokument 
udostępniany z zasobu geodezyjnego wydawana jest odrębna 
licencja. Wykonanie pracy w oparciu o dane nie posiadające 
licencji (np. będące w posiadaniu wykonawcy który sam je 
uprzednio wytworzył w ramach innej pracy) są nielegalne i 
zagrożone poniesieniem finansowej kary administracyjnej. 
Regulacja wprowadza bezsensowne utrudnienie biurokratyczne, 
ponieważ dokonanie pomiaru geodezyjnego nie jest obecnie 
możliwe przed formalnym zgłoszeniem pracy oraz uzyskaniem 
licencji. W praktyce okazuje się, że inwentaryzacje geodezyjne 
obiektów budowlanych, czy też pomiary dla potrzeb 

Proponuje się likwidację instytucji 
licencji na udostępniane materiały 
zasobu, poprzez skreślenie w/w 
przepisów. 
 
Likwidacja licencji spowoduje: 
1. zmniejszenie biurokracji oraz 

uwolnienie znacznych sił i 
środków po stronie administracji 
publicznej. Proponowana zmiana 
przyniosłaby oszczędności dla 
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sporządzenia map do celów projektowych, mogą być 
dokonywane dopiero po kilku tygodniach od daty zgłoszenia 
pracy (średnio taki czas zajmuje organom administracji na 
formalne zarejestrowanie zgłoszenia i wydania licencji). 

budżetu państwa co najmniej 10 
mln zł. rocznie.  

2. przyspieszenie realizacji 
inwestycji o co najmniej kilka 
tygodni. 

3. umożliwienie dokonania 
pomiarów geodezyjnych w 
przypadkach nagłych (w 
przypadku awarii, czy też przed 
zasypaniem podziemnych sieci 
uzbrojenia terenu). 

3. Obowiązek przekazywania do 
zasobu wszelkich wyników 
zrealizowanych prac gik 
 
Art.12a ust.1 – 2, 
Art.48 ust.1 pkt 1. 

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów wykonawcy są 
zobowiązani do przekazywania do zasobu wszelkich wyników 
zrealizowanych prac, bez względu na ich asortyment, czy też 
rodzaj pozyskanych danych. Przekazanie danych na rzecz 
skarbu państwa jest przymusowe (zagrożone karą za 
wykroczenie), bez żadnego wynagrodzenia bądź rekompensaty. 
Praktyka ta jest całkowicie nieuprawniona. Diagnozę w tym 
aspekcie w pełni potwierdzają ustalenia i propozycje 
opracowane przez prof. dr hab. Bogdana Nogalskiego i dr inż. 
Adama Klimka, którzy określają obecny stan w tym zakresie 
jako całkowicie nieuzasadnione i kosztowne „zbieractwo”, 
realizowane ze środków publicznych.  
Obecne przepisy nakładają w szczególności obowiązek 
zgłaszania prac oraz przekazywania do zasobu operatów 
technicznych z ich wykonania (np. z wytyczenia budynków), 
które w praktyce nie tworzą żadnych nowych danych 
aktualizujących bazy danych. Stwarza to niczym nie 
uzasadnione opóźnienia w realizacji zleceń dotyczących 
budownictwa, a ponadto obliguje administrację geodezyjną do 
archiwizowania operatów technicznych, które nie zawierają 
żadnych istotnych danych. 

Proponuje się radykalne 
ograniczenie zakresu danych 
geodezyjnych, podlegających 
przekazaniu do zasobu, poprzez 
dokonanie nowelizacji w/w 
przepisów.  
1. Przekazaniu do zasobu powinny 

podlegać jedynie najważniejsze 
dane o charakterze katastralnym 
(związane z granicami 
nieruchomości), a nie jak ma to 
miejsce obecnie – że przekazaniu 
podlegają wszelkie dane 
pozyskane i opracowane przez 
wykonawców prac. 

2. Ograniczenie zakresu 
przekazywanych danych 
spowoduje oszczędności w 
budżecie państwa ok. 30 mln zł. 
rocznie.  

4. Dokonywanie obligatoryjnej 
weryfikacji dokumentacji 
geodezyjnej, przekazywanej do 
zasobu przez wykonawców prac 
 
Art.12b ust.1 – 8 
Art.40 ust.3 

Weryfikacja winna zostać jak najszybciej zniesiona z n/w 
powodów: 
1. obowiązujące przepisy nie wymagają aby osoby dokonujące 

weryfikacji posiadały odpowiednie uprawnienia zawodowe. 
Odpowiedzialność zawodową za wykonaną pracę ponoszą 
wyłącznie wykonawcy, a nie osoby dokonujące weryfikacji.  

2. dwuletnia praktyka wykazała żenująco niski poziom 
dokonywanych weryfikacji w całym kraju. Odnotowano 
przypadki, np. w woj. mazowieckim, że pomimo uchylenia 

Proponuje się likwidację 
instytucji weryfikacji 
dokumentacji geodezyjnej 
podlegającej przekazaniu do 
zasobu, poprzez dokonanie 
nowelizacji w/w przepisów.  
 
Likwidacja obligatoryjnej weryfikacji: 
1. przyniesie oszczędności po 
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przez organ wyższego stopnia wielu decyzji orzekających o 
odmowie przyjęcia operatów do zasobu, nadal stosowano te 
same, wadliwe zasady. W jednym z powiatów woj. śląskiego 
(m. Rybnik) tamtejszy wojewódzki organ nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego podczas kontroli 
przeprowadzonej w sierpniu 2015 roku stwierdził, że 
większość dokonywanych weryfikacji jest nieprawidłowa i 
nieterminowa. Stwierdzono m.in., że jedynie w 11% 
przypadków (tj. do 15 dni) weryfikacja jest dokonywana w 
prawidłowym terminie. Stwierdzono ponadto, że podczas 
pierwszej weryfikacji przekazywanej dokumentacji w sposób 
prawidłowy zostało sporządzonych jedynie 23% badanych 
protokołów, zaś prawie w 50% przypadków, uwagi 
kierowane w stronę geodetów były niezasadne, czyli 
powstały z naruszeniem prawa. W przypadku woli 
udowodnienia przez uprawnionego geodetę błędów 
dokonanych przez urzędnika, proces odwoławczy w sądach 
administracyjnych to kilkanaście miesięcy. Informacje 
napływające od geodetów z całego kraju potwierdzają, że 
taka statystyka jest powszechna i dotyczy wielu innych 
powiatów. W praktyce weryfikacja odbywa się w terminach 
przekraczających 14 dni, miesiąc, a nawet dłuższych, 
pomimo iż winna być dokonywana niezwłocznie. Z tego też 
powodu terminy wykonywania prac ulegają niepotrzebnemu 
wydłużeniu. Dochodzi często do sytuacji, że wykonawcy prac 
nie są w stanie określić przewidywanego terminu ich 
zakończenia. 

3. niektóre organy czynności weryfikacji zlecają firmom 
prywatnym w drodze przetargów. Proceder ten jest 
niezgodny zarówno z prawem (wbrew przepisom k.p.a. 
stanowiących, że organ może upoważnić do wykonywania 
czynności jedynie podległych sobie pracowników), ale także 
wbrew zasadom wolnej konkurencji (konkurujące firmy 
prywatne oceniają pracę innych wykonawców, co jest 
niedopuszczalne).  

stronie budżetu państwa w 
kwocie rzędu 30 mln zł rocznie. 

2. ograniczy istniejącą biurokrację i 
da pozytywny impuls dla 
budownictwa, gdzie obecnie 
geodezja stała się głównym 
„hamulcowym”. 

3. terminy wykonywania większości 
prac geodezyjnych zostaną 
skrócone od kilku tygodni do 
kilku miesięcy. 

 

5. Uwierzytelnianie dokumentów 
opracowanych na podstawie 
wykonanych prac geodezyjnych lub 
prac kartograficznych 
 
Art.12b ust.5, 

Przepis art. 12b ust.5 ustawy stanowi, że właściwy organ 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uwierzytelnia dokumenty 
opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub 
prac kartograficznych na potrzeby postępowań 
administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności 
cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia 

Proponuje się likwidację 
instytucji uwierzytelniania 
dokumentacji poprzez skreślenie 
w/w przepisów.  
 
Przyjęcie w/w propozycji spowoduje: 
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Adt.12d ust.2. 
 

złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na 
potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w 
bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z 
dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie 
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d 
ust.2. W praktyce najczęściej oznacza to, że wydanie 
opracowanych przez geodetę map dla zamawiającego jest 
uzależnione od wcześniejszego wprowadzenia zaktualizowanych 
danych prowadzonych przez starostę, co trwa ok. 2-3 tygodnie. 
Wymóg ten uniemożliwia przekazanie zamawiającemu map bez 
urzędowych klauzul (pieczęci), pomimo że jedynie uprawniony 
geodeta odpowiada za swoje opracowanie zarówno jeśli chodzi 
o odpowiedzialność zawodową, cywilną lub karną. Wskazać 
ponadto należy, że zarówno organy administracji geodezyjnej, 
organy nadzoru geodezyjnego, ale także i organy administracji 
architektoniczno budowlanej oraz nadzoru budowlanego w 
całym kraju co do zasady wadliwie przyjmują (co skwapliwie 
jednakże egzekwują), że obligatoryjnemu uwierzytelnianiu ma 
rzekomo podlegać dokumentacja geodezyjna sporządzona dla 
potrzeb budownictwa. Praktyka ta jest w całości nieprawidłowa. 
 
W szczególności, w/w przepisy są wadliwe z n/w powodów: 
1. dotychczas w żadnym akcie prawnym nie określono legalnej 

treści klauzuli urzędowej, potwierdzającej zgodność dokumentu z 
danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w 
art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. obecnie prawie w całym kraju pobierane są (nielegalnie) opłaty za 
potwierdzenie, o którym mowa w art.40 ust.8 ustawy, które 
winno być dokonywane z urzędu i bez ponoszenia jakichkolwiek 
opłat. Praktyka ta wynika z ewidentnej wadliwości zapisów 
rozporządzenia wykonawczego, tj. z przepisów rozporządzenia z 
2014r. ws. „uwierzytelniania”. 

3. w praktyce – prawie w całym kraju – organy wymagają 
przedkładania uwierzytelnionych dokumentów wykonanych dla 
potrzeb budownictwa, podczas gdy zgodnie z definicją zawartą w 
art.2 pkt 1 lit. a) tiret 2, dokumenty takie nie zaliczają się do 

zbioru dokumentów sporządzanych „na potrzeby postępowań 
administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności 
cywilnoprawnych”, a więc w ogóle nie powinny stanowić 
przedmiotu w/w uwierzytelniania. 

1. wyeliminowanie obecnego 
chaosu prawnego w omawianym 
zakresie; 

2. realne skrócenie terminów 
wykonywania prac gik o 2-3 
tygodnie.  
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6. Dokonywanie zmian w operacie 
ewidencyjnym w trybie przepisów 
kpa, poprzez wydawanie decyzji 
administracyjnych 
 
Art.24 ust.2b pkt 1, 
Art.24 ust.2b pkt 2 
 

Sporządzenie map do celów projektowych czy też dokumentacji do 
celów prawnych (np. map z projektami podziału), w tym dla potrzeb 
przygotowania inwestycji, często wiąże się z koniecznością 
uprzedniego dokonania niezbędnych zmian w operacie ewidencyjnym. 
Ogromnym problemem ograniczającym (często o kilka, a nawet 
kilkanaście miesięcy) czas przygotowania i przekazania dokumentacji 
geodezyjnej zamawiającemu, są zapisy określone w art.24 ust.2b pkt 
1h oraz pkt 2 ustawy. Niezbędne zmiany danych ewidencyjnych, w 
przypadku braku wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego, 
obecnie obligują organy do wydania decyzji administracyjnej o 
wprowadzeniu zmian do ewidencji gruntów i budynków. W wielu 
sytuacjach (najczęściej w inwestycjach celu publicznego) nie ma 
możliwości przedłożenia organowi prowadzącemu ewidencję wniosków 
właścicieli umożliwiających ujawnienie zmian w drodze czynności 
materialno-technicznej, a zatem ujawnienie tych zmian poprzedzone 
jest postępowaniem administracyjnym zakończonym decyzją. W 
przypadkach nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości 
objętych zakresem planowanej inwestycji w grę wchodzi długotrwałe 
postępowanie dotyczące określenia stron postępowania. W przypadku 
złożenia odwołań od tych decyzji (nawet właścicieli sąsiednich 
nieruchomości) w grę wchodzi nieokreślony czas (teoretycznie do 
kilkunastu miesięcy), po którym można ujawnić zaistniałe zmiany 
ewidencyjne, a tym samym zamieścić je w dokumentach do celów 
projektowych lub prawnych. Powoduje to w istocie zablokowanie 
realizacji inwestycji. 
 

Proponuje się nowelizację 
polegającą na przywróceniu 
zasady, obowiązującej do lipca 
2014r., aby wprowadzanie zmian 
do bazy egib, wynikających z 
dokumentów geodezyjnych 
przyjętych do zasobu, 
następowało w trybie czynności 
materialno – technicznych.  
 
Przyjęcie tej propozycji spowoduje: 
1. realne zmniejszenie zagrożeń dla 

nieterminowej realizacji celów 
publicznych, szczególnie drogowych 
i kolejowych realizowanych w trybie 
specustaw, mających bezpośredni 
wpływ na planowane wydatkowanie 
środków unijnych. 

2. przyniesie oszczędności po 
stronie budżetu państwa w 
kwocie rzędu 10 mln zł rocznie. 

3. nie koliduje z ochroną własności 
gwarantowaną konstytucją. 
Wprowadzanie zmian do ewidencji w 
trybie czynności materialno - 
technicznych daje bowiem 
zainteresowanym podmiotom realną 
możliwość zaskarżenia tych 
czynności do sądu 
administracyjnego (w trybie 
przepisów ustawy p.p.s.a.), nie 
blokując jednocześnie realizacji 
ważnych inwestycji. 

7. Opłaty za udostępnianie materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego 
 
Art.40a, art.40b, art.40d - art.40k 
Załącznik do ustawy  
 

Obecne przepisy ustawy określają zbyt skomplikowane, 
rozbudowane i zbyt szczegółowe zasady naliczania opłat za 
udostępnianie materiałów zasobu. Dwuletni okres 
obowiązywania tych przepisów dowodzi, że uregulowania te są 
w wielu przypadkach nieścisłe, powodujące dowolność ich 
interpretacji i stosowania przez organy administracji oraz sądy 
administracyjne. W wielu przypadkach za te same dane 
pozyskane z państwowego zasobu, w różnych rejonach kraju, 
płaci się całkowicie różne kwoty, co ewidentnie świadczy o 
wadliwości obecnych rozwiązań.  

Proponuje się radykalne 
uproszczenie systemu naliczania 
opłat za udostępniane materiały 
zasobu, w szczególności 
zwolnienie z opłat wykonawców 
prac, których wyniki miałyby być 
obligatoryjnie przekazywane do 
zasobu, poprzez dokonanie 
nowelizacji w/w przepisów. 
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Z uwagi na powyższe proponuje się dokonanie niezbędnych 
zmian w w/w zakresie, mających w szczególności na celu 
radykalne uproszczenie systemu naliczania opłat. W przypadku 
wykonywania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
których rezultaty (po ich zakończeniu) winny być przekazywane 
obligatoryjnie do zasobu, proponuje się od odstąpienia od 
naliczania jakichkolwiek opłat za materiały zasobu 
udostępniane (i wykorzystane) przy ich realizacji. Rozwiązanie 
to w jakiś sposób rekompensowałoby nieodpłatne wzbogacanie 
zasobu wynikami zrealizowanych prac przez wykonawców. 
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2. KONIECZNOŚĆ DOKONANIA INNYCH ZMIAN W OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH USTAWY PGK 
 

Lp. 
Rodzaj kwestionowanej regulacji 

Przepisy ustawy  Skutki obecnie obowiązującej regulacji 
Propozycje zmian oraz  

zakładane skutki ich wprowadzenia  
1. Organizacja SłuŜby Geodezyjnej i 

kartograficznej  
 
Art.6, 6a, 6b, 6c, 
Art.7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 
Art.8, Art.9, 9a, Art.10 
 

Obecne przepisy przewidują, że w skład Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej wchodzą: 1. (samorządowe) organy 
administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz 2. (rządowe) 
organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Z wagi na to, 
że zadania z zakresu geodezji i kartografii są zadaniami z 
zakresu administracji rządowej, samorządowe organy 
administracji gik wykonują je nie jako zadania własne, ale jako 
zadania zlecone.  Dotychczasowa praktyka w tym zakresie 
dowiodła, że model ten jest całkowicie nieefektywny. W 
szczególności stwierdzane liczne nieprawidłowości przez organy 
nadzoru w działaniu administracji samorządowej, z racji braku 
bezpośredniej podległości służbowej, często w ogóle nie były 
przez samorządy eliminowane. Wyniki przeprowadzanych 
kontroli nie wiązały (i nadal nie wiążą) powiatowych organów 
administracji i traktowane są jedynie jako zalecenia 
fakultatywne. Sytuacja ta doprowadziła w całym kraju do 
nagminnego stosowania tzw. „prawa powiatowego”, czyli 
zależnego od uznania danego organu samorządowego. 

Proponuje się dokonanie 
reorganizacji modelu SłuŜby 
Geodezyjnej i Kartograficznej w celu 
stworzenia „pionowych” struktur tej 
SłuŜby,  poprzez nowelizację w/w 
przepisów. 
 
Wykonywanie zadań z dziedziny 
geodezji i kartografii przez formalnie 
zhierarchizowane „pionowe” 
struktury (charakteryzujące się 
bezpośrednią podległością służbową) 
skokowo i natychmiastowo poprawi 
jakość funkcjonowania 
samorządowych organów 
administracji geodezyjnej i 
kartograficznej.  W szczególności 
pozwoli to na wyeliminowanie w 
powiatach obecnie istniejących 
rozbieżności w stosowaniu 
obowiązującego prawa oraz zwiększy 
efektywność nadzoru nad 
wykonywaniem zadań. 

2. Określenie zakresu podmiotowego 
wykonawców prac geodezyjnych i 
prac kartograficznych  
 
Art.11 ust.1, 2 

Obecnie, prace geodezyjne i prace kartograficzne mogą być 
wykonywane przez podmioty gospodarcze w postaci prywatnych 
przedsiębiorców oraz państwowych i samorządowych jednostek 
organizacyjnych. Tak zdefiniowany zakres powoduje, że prace mogą 
wykonywać wszyscy przedsiębiorcy lub wszelkie jednostki 
organizacyjne, nawet nie specjalizujące się w dziedzinie geodezji i 
kartografii. Regulacja ta w szczególności - niezasadnie - dopuszcza do 
wykonywania w/w prac państwowe i samorządowe podmioty 
publiczne, co narusza zasadę uczciwej konkurencji wobec 
wykonawców prywatnych (jednostki organizacyjne w całości 
finansowane są ze środków publicznych), podczas gdy rolą państwa, w 
szczególności zadaniem podmiotów nadzorowanych przez rząd i 
samorządy, nie powinno być prowadzenie wolnorynkowej działalności 
gospodarczej. 
 

Proponuje się skreślenie z zakresu 
podmiotowego wykonawców prac 
jednostek organizacyjnych i 
wszelkich przedsiębiorców, 
natomiast wpisanie geodetów 
uprawnionych poprzez nowelizację 
w/w przepisów. 
 
Proponowane zmiany spowodują: 
1. uporządkowanie rynku gik 

poprzez eliminację obecnie 
istniejącej nieuczciwej 
konkurencji dla wykonawców 
prywatnych, powodowanej 
wykonywaniem prac przez 
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podmioty finansowane ze 
środków publicznych (jednostki 
organizacyjne).  

2. jednoznaczne określenie 
odpowiedzialności zawodowej, 
ponoszonej w związku z 
wykonywaniem zawodu 
geodety uprawnionego. 

3. Rozgraniczanie nieruchomości  
 
Art.30, 31, 33, 34, 
 

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że rozgraniczania 
nieruchomości dokonuje wójt burmistrz lub prezydent miasta 
(tzw. faza administracyjna postępowania). W przypadku gdy 
nie jest możliwe ustalenie granicy w tym trybie, albo gdy 
strona jest „niezadowolona” ze sposobu jej ustalenia, sprawa 
kierowana jest przez organ do sądu powszechnego. 
Rozwiązanie to winno być zmienione poprzez całkowitą 
likwidację w/w fazy. Kompetencja rozgraniczania 
nieruchomości winna zostać przekazana geodecie 
uprawnionemu, który przy braku możliwości ustalenia granicy 
nieruchomości na skutek zgodnego oświadczenia stron 
(właścicieli nieruchomości), albo np. w przypadku niezawarcia 
aktu ugody, samodzielnie powodowałby przekazanie sprawy do 
sądu. Podkreślenia wymaga, że obowiązujące przepisy prawa 
nie nakładają obowiązku samorządów, aby sprawami 
rozgraniczania nieruchomości zajmowali się urzędnicy 
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami do sprawowania 
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. 
W praktyce dochodzi do wręcz patologicznych sytuacji, że 
organy prowadzące postępowania rozgraniczeniowe często 
niezasadnie kwestionują sposób ustalenia granic przez 
upoważnionych do tego celu geodetów, w szczególności z 
uwagi na to, że same nie legitymują się profesjonalną wiedzą w 
tym zakresie. 

Proponuje się eliminację obecnej 
administracyjnej fazy postępowania 
rozgraniczeniowego i przekazanie w 
tym zakresie kompetencji geodecie 
uprawnionemu (mierniczemu 
przysięgłemu),  poprzez nowelizację 
w/w przepisów. 
 
Proponowane rozwiązanie 
spowoduje: 
1. skrócenie o kilka miesięcy czasu 

trwania procedury rozgraniczania 
nieruchomości,  

2. poprawę skuteczności i trwałości 
tak ustalonych granic oraz 
zmniejszy liczbę spraw 
kierowanych do sądów 
powszechnych.  

3. przyniesie wymierne korzyści dla 
budżetu państwa w wysokości co 
najmniej 55,5 mln zł. rocznie. 

4. Podziały nieruchomości  
 
 

W przypadku podziałów nieruchomości dokonywanych na 
wniosek właściciela, obecny model przewidujący zatwierdzanie 
tych podziałów przez właściwe organy administracji, powoduje 
jedynie generowanie niepotrzebnych kosztów (zarówno po 
stronie właścicieli nieruchomości, jak i administracji 
publicznej), jednocześnie wydłużając czas procedury średnio o 
trzy tygodnie. Geodezyjne podziały nieruchomości winny być 
dokonywane przez geodetów uprawnionych, bez angażowania 
w tę procedurę organów administracji publicznej. Proponowana 

Proponuje się likwidację 
administracyjnej fazy postępowania 
podziałowego, w szczególności 
nadającego kompetencje tym 
zakresie geodecie uprawnionemu. 
 
Proponowane rozwiązanie 
spowoduje: 
1. realne skrócenie czasu procedury 
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zmiana dawałaby geodecie uprawnienie do dokonywania oceny 
zgodności dokonywanego podziału nieruchomości nie tylko 
z przepisami prawa rangi ustawy czy rozporządzenia (jak ma to 
miejsce obecnie w przypadku tzw. „podziałów rolnych”), ale 
także do oceny zgodności z przepisami prawa mniejszej rangi – 
w postaci obowiązującego na danym terenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Właściwy organ 
administracji winien wydawać pisemną opinię o zgodności 
proponowanego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
przypadku złożenia w tej sprawie wniosku zainteresowanej 
strony lub uprawnionego geodety. 

podziałów nieruchomości 
dokonywanych na wniosek 
właściciela o kilka tygodni, w 
szczególności dla terenów 
przeznaczonych na prywatne cele 
inwestycyjne. 

2. przyniesie wymierne korzyści dla 
budżetu państwa w wysokości co 
najmniej 110 mln zł. rocznie. 

5. Określanie terenów zamkniętych  
 
Art.10 ust.1, 2, 3, 4 

W obecnym stanie prawnym kompetencja do określania terenów 
zamkniętych, ze względu na bezpieczeństwo i obronność państwa, 
przysługuje m.in. (wszystkim) kierownikom urzędów centralnych, 
podczas gdy tereny te winny być określane wyłącznie przez ministrów 

właściwych do spraw wewnętrznych i obrony narodowej. Tereny 
zamknięte – w swojej istocie – nie powinny zawierać obszarów, 
dla których nie nadano jakakolwiek klauzuli tajności 
(niejawności). Obecny stan, w którym jednakże ustalono 
tereny zamknięte, nie określając jednocześnie jakiejkolwiek 
klauzuli niejawności (zastrzeżone, poufne, tajne, albo ściśle 
tajne), jest niedopuszczalny, wymagający dokonania pilnej 
korekty.  
 

Proponuje się dokonanie: 
1. audytu mającego na celu 

weryfikację zasadności obecnie 
ustanowionych terenów 
zamkniętych.  

2. nowelizacji ustawy w kierunku 
wprowadzenia ogólnej zasady, 
Ŝe tereny zamknięte winny być 
ustanawiane wyłącznie z uwagi 
na rzeczywistą konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa i 
obronności państwa, co winno 
wiązać się z obligatoryjnością 
stosowania przepisów ustawy o 
ochronie informacji niejawnych. 

 
Proponowane zmiany spowodują: 
1. usunięcie z wykazu tych 

terenów zamkniętych, dla 
których nie nadano jakiejkolwiek 
klauzuli tajności (gdzie nie mają 
też zastosowania przepisy o 
ochronie informacji niejawnych).  

2. przyznanie kompetencji 
ustanawiania terenów 
zamkniętych jedynie ministrom 
właściwych do spraw 
wewnętrznych oraz obrony 
narodowej (a nie – jak jest to 
obecnie – także przez 
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kierowników urzędów 
centralnych). 

3. prace gik na terenach 
zamkniętych, z uwagi na 
bezpieczeństwo i obronność 
państwa, będą wykonywane 
jedynie przez podmioty 
posiadające zdolność do ochrony 
informacji niejawnych. 

6. Zasady stanowienia standardów 
technicznych dot. wykonywania 
geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego 
 
Art.19 ust.1 pkt 11 
 

Obecny przepis art.19 ust.1 pkt 11 ustawy stanowi, że 
standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa, w drodze 
rozporządzenia, minister właściwy do spraw administracji 
publicznej. Pomijając kwestię dokonanej w 2015r. zmiany 
przewidującej, że ministrem właściwym do spraw geodezji i 
kartografii obecnie jest minister właściwy do spraw 
budownictwa, proponuje się aby standardy techniczne 
obowiązujące w geodezji i kartografii określane były przez 
pozarządowe organizacje zawodowe działające tym obszarze 
(w szczególności przy ścisłym udziale wykonawców prac). 
Obecny przepis jest reliktem gospodarki nakazowo-rozdzielczej i brak 
jest dalszego uzasadnienia dla jego funkcjonowania w realiach 
społecznej gospodarki rynkowej. W gospodarce rynkowej standardy – 
co do zasady - tworzone są przez uczestników rynku, bez 
jakiejkolwiek ingerencji państwa. Przepis w obecnym brzmieniu 
eliminuje natomiast ustalanie standardów na podstawie przepisów 
ustawy o normalizacji. Zwrócić należy uwagę ze Polski Komitet 
Normalizacyjny posiada komitet techniczny nr 298 zajmujący się 
normalizacją w geodezji, jednak jego działalność jest ograniczona 
wymienionym przepisem. Standardy techniczne obowiązujące w 
geodezji i kartografii winny być bowiem opracowywane i zalecane do 
stosowania przez Polskie Normy (lub Normy Branżowe) albo przez 
standardy wypracowane przez pozarządowe organizacje zawodowe 
(praktyków, a nie jak ma to miejsce obecnie – wyłącznie przez 
teoretyków).  
Przedmiotowa propozycja jest uzasadniona chociażby n/w przykładami 
z innych dziedzin, gdzie standardy opracowywane są przez 
poszczególne branże, a nie przez administrację rządową, np.: 
1. „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce” – gdzie 

standardy zostały opracowane - i zalecone do stosowania  - przez 
zespół ekspertów w postaci zaleceń Polskiego Towarzystwa 

Proponuje się skreślenie 
obecnego przepisu art.19 ust.1 
pkt 11 ustawy i przekazanie 
kompetencji w tym zakresie 
pozarządowym organizacjom 
zawodowym działającym w 
dziedzinie geodezji i kartografii. 
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Neonatologicznego; 
2. Standardy opracowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 

7. Dostosowania przepisów ustawy 
p.g.k. do wprowadzonego w 2015r. 
przejęcia kompetencji ministra 
właściwego do spraw budownictwa 
działu „geodezja i kartografia” 

Przepisy ustawy p.g.k. dotychczas nie zostały dostosowane do 
dokonanej formalnej zmiany kompetencji ministra właściwego do 
spraw budownictwa, wynikającej z art.9a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 
19 listopada 2015r. o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1960). 
Szereg przepisów ustawy p.g.k. nadal (obecnie wadliwie) jako ministra 
odpowiedzialnego za sprawy geodezji i kartografii przewiduje ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, co wymaga dokonania 
stosownej nowelizacji. 

Proponuje się dokonanie niezbędnej 
nowelizacji przepisów ustawy w 
w/w zakresie. 

 


