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Minister  Infrastruktury i Budownictwa  

ul. Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 
 

e-mail: przestrzen@mib.gov.pl 
 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 
 

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w zwi ązku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlaneg o 
przesyłamy nasze uwagi do przedmiotowego projektu. Załączone opracowanie jest wynikiem 
konsultacji prowadzonych w ramach stowarzyszenia  Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego  
w zakresie koniecznych, doraźnych zmian w prawie. Liczymy na uwzględnienie naszych 
propozycji w toku dalszych prac nad projektem ustawy. 

 
     
     

                                                                            Z wyrazami szacunku   
 

za Polskie Towarzystwo Geodezyjne   

       
Jarosław Formalewicz 

Prezes Zarządu 
 

 
       



 

 

UWAGI 

 
do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego. 

 

Uwagi zgłoszone przez: Polskie Towarzystwo Geodezyjne: 

Lp. Jednostka redakcyjna Uwaga/Propozycja Uzasadnienie 

Uwagi i propozycje dotyczące zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne 

1 Art. 11 ust. 2 Nowe brzmienie: 
W przypadku wykonywania prac geodezyjnych lub 
kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia 
legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi 
kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac 
kartograficznych. 

W ustawie p.g.k. brak jest legalnej definicji jakie czynności 
składające się na prace geodezyjne lub kartograficzne , które 
powinna wykonywać „osoba legitymująca się odpowiednimi 
uprawnieniami zawodowymi” oraz jakie ta osoba ma prawa i 
obowiązki, a w związku z tym w jakim zakresie podlega 
odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej). Jedyną osobą, 
która może ponosić odpowiedzialność zawodową 
(dyscyplinarną), na podst. art. 46 ustawy, jest „osoba wykonująca 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii” 
zdefiniowana w art.42 ustawy. Przepis art.11 ust.2 ustawy 
wymaga zatem niezbędnego doprecyzowania. 

2 Art.12. ust.1a pkt 2) Nowe brzmienie: 

 2) 3 dni roboczych – w przypadku pozostałych prac 

geodezyjnych lub kartograficznych  

„Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia 
terenu podlegającej zakryciu” – w projekcie brak określenia tego 
rodzaju celu lub zakładanego wyniku prac geodezyjnych (tabela 
16a i 16b). 
Pozostawienie zapisu w formie proponowanej w projekcie ustawy 
spowoduje między innymi konieczność dokonywania dwóch 
odrębnych zgłoszeń o celu  geodezyjna inwentaryzacja obiektów 
budowlanych (jedno dotyczące sieci, drugie np. budowli i 
budynków), co z kolei doprowadzi do wydłużenia czasu 
wykonywania prac geodezyjnych o tym asortymencie w wypadku 
gdy proces inwestycyjny dotyczy budynków, budowli wraz z 
sieciami uzbrojenia terenu. Wynikiem tych prac będą dwie 



odrębne mapy powykonawcze, co utrudni proces związany z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie odbioru 
np. w branżach. 
Zasadnym jest dopuszczenie możliwości rozpoczęcia wykonania 
wszystkich prac geodezyjnych przed ich zgłoszeniem do PZGiK, 
co doprowadzi do ujednolicenia zasad zgłaszania tych prac, jak 
również wyeliminuje możliwość dokonywania lokalnych 
interpretacji w poszczególnych starostwach. Proponowany zapis 
w zdecydowany sposób przyspieszy proces inwestycyjny na 
każdym etapie jego realizacji np. możliwość dokonania pomiarów 
elementów wskazanych przez projektanta przy realizacji celu – 
mapa do celów projektowych. Proponowany przepis nie narusza 
żadnego dobra prawnego które należałoby chronić wymaganiem 
zgłoszenia przed rozpoczęciem pracy a likwiduje konieczność 
prowadzenia postępowań o ukaranie wykonawcy, w sytuacji, gdy 
z faktu przekroczenie wymaganego terminu nie wynika żadna 
szkoda materialna, bądź niematerialna.  

3 Art. 12 ust. 2 pkt 1) lit. 

b) 

Nowe  brzmienie: 
b) osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki 
organizacyjnej powierzył  funkcję kierownika tych prac, a także 
uprawnienia zawodowe tej osoby; 

Zmiana ta jest konsekwencją zmiany art. 11 ust.2 
 
 

4 Art. 12 ust. 3a dodanie nowego zapisu: 

Organ, który otrzymał zgłoszenie pracy  nie później niż w 

następnym dniu roboczym sporządza dokument obliczenia opłaty 

i dostarcza go do wykonawcy prac geodezyjnych lub 

kartograficznych. 

Określenie jedynie terminu maksymalnego udostępnienia 

materiałów z zasobu – 5 dni roboczych od daty uiszczenia 

należnej opłaty przez wykonawcę prac bez określenia terminu 

maksymalnego do wygenerowania należnej opłaty, może 

spowodować, że organ prowadzący PZGiK może wydłużyć 

termin sporządzenia dokumentu obliczenia opłaty, a w związku z 

tym proces udostępniania materiałów z zasobu nie zostanie 

skrócony. 

Mając na względzie postępującą cyfryzację ośrodków 

geodezyjnych, zakłada się również, że zasadą będzie 

udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i 

kartograficznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku braku możliwości takiego udostępnienia – organ 

prowadzący dany zasób będzie ponosił koszty opłat za 

dostarczenie tych materiałów dokumentu obliczenia opłaty do 

wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych. 



 

5 Art. 12 ust. 4 wykreślenie: 

„W celu usprawnienia udostępniania materiałów zasobu”  

Dopuszczenie wykonania czynności, w tym wypadku dokonanie 

uzgodnienia dotyczącego zmiany zakresu i terminu 

udostępnianych materiałów wyłącznie w celu usprawnienia 

udostępniania materiałów, powoduje, że wykonanie tej czynności 

jest możliwe tylko i wyłącznie w związku z realizacją wskazanego 

celu. Brak zapisów w ustawie kto i w jakim trybie dokonywałby 

oceny istnienia wymaganego celu może doprowadzić do braku 

możliwości realizacji dodatkowych uzgodnień pomiędzy organem 

a wykonawcą prac geodezyjnych 

Ustawodawca w ogóle nie powinien ograniczać możliwości 

dokonywania dobrowolnego uzgodnienia – w tym zakresie - 

pomiędzy wykonawcą a organem administracji. 

6 Art. 12a ust. 1a wykreślenie: 

„W celu usprawnienia przekazywania i weryfikacji zbiorów 

danych i dokumentów, o których mowa w ust.1 „ 

Uzasadnienie jak wyżej 

7 Art. 12b ust. 1 uwaga ogólna dotycząca zapisu: 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego 

przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące 

wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 

1 pkt 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, weryfikuje 

je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi 

w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi 

 

Wprowadzenie zapisu na poziomie ustawy typu terninus ad quem 

może spowodować, że dokonanie czynności weryfikacji po 
upływie ustawowego terminu będzie prawnie bezskuteczne. 
Ponieważ, jak wynika z dalszej konstrukcji zapisów ustawy, 
podstawą do włączenia materiałów do zasobu jest pozytywny 
protokół weryfikacji, to brak legalności czynności materialno-
technicznej jaką jest weryfikacja, z uwagi na przekroczenie 
terminu jej dokonania, z formalnego punktu widzenia uniemożliwi 
włączenie do zasobu wyników pracy nawet poprawnie 
wykonanej. 
Dokonanie przez organ konkretnej czynności prawnej jaką jest 
weryfikacja w oczywisty sposób kształtuje zakres praw 
wykonawcy. W takim wypadku brak określenia w stosunku do 
organu konsekwencji za niedotrzymanie ustawowego terminu 
powoduje naruszenie zasady równości oraz swobody działalności 
gospodarczej.  

8 Art. 12b ust. 5  uwaga ogólna dotycząca zapisu: 
 
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego 
przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały, stanowiące 

Proponowany zapis wadliwie zakłada, jakoby dokumenty 
geodezyjne opracowane na podstawie wyników prac 
geodezyjnych lub kartograficznych przeznaczone są dla 
wykonawców tych prac, podczas gdy dokumenty te – co do 



wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, potwierdza 
ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, opatrując dokumenty opracowane na 
podstawie tych prac, przeznaczone dla ich wykonawcy, 
odpowiednią klauzulą urzędową, o której mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art.40 ust.8.”; 
 

zasady - sporządzane są dla zleceniodawców prac.  
 
W ustawie brak jakiejkolwiek delegacji upoważniającej 
wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych do 
swobodnego dysponowania materiałami opatrzonymi 
odpowiednią klauzulą. 
 
W proponowanym zapisie brak określenia terminu na wykonanie 
przez organ czynności opatrzenia klauzulami odpowiednich 
dokumentów wynikowych. Może to rodzić „lokalne interpretacje”, 
że pomimo pozytywnego wyniku weryfikacji, czas na przyjęcie do 
państwowego zasobu wyników prac i aktualizacji baz danych 
zostanie przyjęty jako „niezwłocznie”. 

9 Art. 12b  Nowe brzmienie: 
 
Art. 12b.  
1. Zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac 
geodezyjnych lub kartograficznych przekazane przez wykonawcę 
prac geodezyjnych lub kartograficznych zgodnie z art. 12a ust. 1, 
po upływie 7 dni od dnia przekazania, uznaje się za przyjęte do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 
zastrzeżeniem art. 12b ust. 2. 
2. W przypadku stwierdzenia występowania w przekazanych 
zbiorach danych lub innych materiałach stanowiących wyniki 
prac geodezyjnych lub kartograficznych braków lub niezgodności 
z zasadami kompletowania dokumentacji przekazywanej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
określonymi w przepisach szczegółowych wydanych na 
podstawie art.19 ust.1 pkt 11 lub braku technicznej możliwości 
dokonania aktualizacji prowadzonych baz danych o których 
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, właściwy organ Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej zawiadamia kierownika prac geodezyjnych lub 
kartograficznych o konieczności usunięcia braków lub 
niezgodności wskazując pisemnie opis stwierdzonych braków lub 
niezgodności. 
3. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 
kierownik prac geodezyjnych lub kartograficznych zobowiązany 
jest do usunięcia braków lub niezgodności lub pisemnego 
wykazania ich bezzasadności.  
4.Na wniosek kierownika prac geodezyjnych lub kartograficznych 
w uzgodnieniu z organem, w uzasadnionych przypadkach, termin 
o którym mowa w art. 12b ust. 3 może zostać wydłużony. 

Dotychczasowa konstrukcja zapisów dotycząca procesu 
przyjmowania oraz weryfikowania wyników prac geodezyjnych 
lub kartograficznych opierała się na zasadzie „domniemania 
winy”, czyli przyjęciu zasady, że przekazywane dokumenty w 
celu włączenia ich do zasobu są sporządzone nieprawidłowo.  
Propozycja zmiany zapisu zmienia tę zasadę na zasadę 
„domniemania niewinności’ . Dokumenty sporządzone zgodnie z 
obowiązującym prawem zostaną włączone maksymalnie po 7 
dniach roboczych co formalnie zwalnia organy prowadzące 
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny z czynności 
sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji. Dodatkowo 
wprowadza się bezpośrednią odpowiedzialność za przekazane 
wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przez kierownika 
prac geodezyjnych lub kartograficznych, który zgodnie z art.42 
ustawy musi legitymować się uprawnieniami w odpowiednim 
zakresie.  
Określenie terminów na wykonanie poszczególnych czynności 
przez organ oraz możliwość wydania decyzji o przyjęciu operatu 
geodezyjnego do zasobu w wyniku postępowania 
administracyjnego nie powoduje możliwości „powiatowych 
interpretacji” w związku z terminami „niezwłocznie” jak również z 
trybem administracyjnym, szczególnie trybem odwoławczym.  
Zniesienie ustawowego obowiązku opatrywania odpowiednimi 
klauzulami dokumentów wynikowych przede wszystkim skróci 
czas oczekiwania na dokonanie czynności przyjęcia do zasobu 
wyników prac. 
Przekazanie przez wykonawcę wyników swojej pracy odbywać 
się będzie z uwzględnieniem przepisów odrębnych – prawo 
budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami i inne. 



5. W terminie 7 dni od przekazania do właściwego Organu 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przez kierownika prac 
geodezyjnych i kartograficznych zbiorów danych lub innych 
materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub 
kartograficznych zwróconych w związku z realizacją czynności 
wynikających z art. 12 b ust.3 dane lub inne materiały w niej 
zawarte uznaje się za przyjęte do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego z zastrzeżeniem art. 12b ust. 6. 
6. Jeżeli organ uzna, że w wyznaczonym terminie, kierownik prac 
geodezyjnych lub kartograficznych nie usunął braków lub 
niezgodności lub nie wykazał ich bezzasadności, wszczyna 
postępowanie administracyjne w stosunku do wykonawcy prac 
geodezyjnych lub kartograficznych w sprawie  przyjęcia do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów 
danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego 
wykonawcę.  
7. Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów 
stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego 
przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji 
geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty 
działające z upoważnienia tych organów następuje na podstawie 
dokumentu potwierdzającego odbiór tych zbiorów danych lub 
innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego. 
 

 
Z  dotychczasowej  praktyki  wynika, że głównym hamulcem w 
pracach geodezyjnych lub kartograficznych jest sposób  i  czas 
przeprowadzenia weryfikacji.  
Proponowana  zmiana daje organowi prowadzącemu państwowy 
zasób geodezyjny i kartograficzny większe uprawnienia do 
kreowania własnej technologii analizy danych i materiałów 
przekazywanych do zasobu i z całą pewnością  wpłynie  na  
skrócenie czasu oczekiwania na możliwość przekazania 
Dotychczasowe regulacje dotyczące weryfikacji powodowały że 
quasi kontrole przeprowadzane przez organy prowadzące zasób 
próbowały nieskutecznie, ze względu na brak odpowiednich 
umocowań, realizować funkcje nadzorcze. 
  
 

10 Art. 12c ust. 1 pkt 3 Wykreślenie w całości Proponowany zapis prowadzi do uprawnionego wniosku, wbrew 
zapewnieniom wynikającym z uzasadnienia projektu ustawy, że 
„aktualizacja mapy do celów projektowych”, będzie mogła być 
dokonywana także przez osoby nie posiadające żadnych 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Praca 
nie wymagająca zgłoszenia nie może być traktowana jako „praca 
geodezyjna lub praca kartograficzna”, w związku z czym jej 
wykonanie nie ma jakiegokolwiek związku restrykcjami, 
przewidzianymi przepisami ustawy p.g.k.  
W  konsekwencji  może  to  doprowadzić  do  błędnych, nie 
spełniających formalnych wymogów  „aktualizacji” i strat 
inwestora na etapie realizacji procesu inwestycyjnego.  

11 Art. 12a ust.1a dodanie zapisu: 
Obowiązek przekazania wyników prac geodezyjnych lub 
kartograficznych nie dotyczy prac geodezyjnych lub 
kartograficznych w wyniku których nie powstały nowe lub 

Przepis ten w zdecydowany sposób przyspieszy między innymi 
proces sporządzania np. map do celów projektowych tzw. „bez 
zmian” i w legalny sposób zabezpieczy interes inwestora poprzez 
wykonanie pracy geodezyjnej przez jednostki do tego 



zmodyfikowane dane, które należą do zakresu informacyjnego 
baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz 
ust.  
 

upoważnione. Przekazywanie materiałów  z wykonywania prac 
nie mających związku z prowadzeniem wymienionych baz 
danych stanowi zbędne obciążenie organu prowadzącego zasób 
i bezzasadnie wydłuża czas realizacji zleceń przez wykonawcę 
prac geodezyjnych czyli w rezultacie realizację inwestycji. 

12 Art. 40 ust.8 pkt 4 wykreślenie zapisu: 
„oraz umieszczanych na dokumentach przeznaczonych dla 
wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych” 

Konsekwencja wykreślenia zapisu art.12b pkt 1 i 5 

13 Art. 41b ust.3 pkt 5 Nowe  brzmienie: 
„5) kontrola sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia 
zasobu;”; 
 

Konsekwencja propozycji nowego brzmienia zapisu  
art.12b 
 

14 Art. 12d ust.1 pkt 4  wykreślenie zapisu: 
„4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych 
materiałów przekazywanych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.” 

Konsekwencja propozycji nowego brzemienia zapisu art.12b 
ust.1. 

15 Załącznik do ustawy Nowe brzmienie 
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g w brzmieniu: 
„1a. Zasady ustalania opłaty za udostępnianie materiałów 
zasobu w związku ze zgłoszeniem prac określa tabela nr 
16a. W przypadku, gdy zgłoszenie prac obejmuje obszary 
stanowiące odrębne zamknięte poligony, wysokość opłaty 
ustala się oddzielnie dla każdego z tych obszarów. 
1b. W przypadku gdy w ramach zgłoszenia obejmującego 
jeden zamknięty poligon praca wykonywana jest w 
częściach, opłata o której mowa w ust. 1a dotyczy każdej 
części tej pracy oddzielnie. 
1c. W przypadku pracy, o której mowa w ust. 1b pierwsza 
opłata pobierana jest w momencie zgłoszenia, natomiast 
każda kolejna opłata za następną część pobierana jest 
przez organ z góry na podstawie otrzymanego 
zawiadomienia o zakończeniu części pracy, o którym mowa 
w art. 12a. 
1d. Pośrednie cele lub wyniki, które mogą zostać określone 
w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu jako niezbędne do 
osiągnięcia danego celu głównego zawiera tabela nr 16b. 
1e. Opłata, o której mowa w ust. 1a obejmuje koszty 
udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
1f. W przypadku braku możliwości udostępnienia przez 

Proponuje się wprowadzenie jednej zryczałtowanej opłaty 
niezależnie od głównego celu pracy. Tylko takie 
rozwiązanie zagwarantuje jednolity sposób naliczania opłat 
w skali kraju. Wprowadzi to jednoznaczne zasady w tym 
zakresie a co za tym idzie usprawni  funkcjonowanie 
zarówno administracji powiatowej jak również wykonawców 
prac. 
Należy przypomnieć, że przy okazji nowelizacji cennika w 
roku 2014 ustawodawca twierdził, że wprowadzane zasady 
są jednoznaczne i gwarantują jednolitość naliczania opłat. 
W praktyce okazało się, że powiaty różnie stosują ten sam 
przepis. Podobnie było z wariantowym cennikiem 
ryczałtowym zastosowanym w rozporządzeniu MRRiB z 
dnia 16 lipca 2001 r. ws. zgłaszania prac [...] 
(Dz.U.2001.78.837). 
 
ad. ust. 1b i 1c: 
Konieczność zastosowania opłat dla każdej części pracy 
wieloetapowej związana jest z ryzykiem fikcyjnego 
zgłaszania dużych prac w celu uniknięcia opłaty, np. 
zgłoszenia jednej pracy obejmującej zakresem cały powiat i 
wykonywania faktycznie kilkaset różnych map dla różnych 
inwestycji w ramach jednego zgłoszenia. 
 



organ materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, opłata, o której mowa w ust. 1a obejmuje 
również koszty dostarczenia tych materiałów do 
wykonawcy prac geodezyjnych w postaci nieelektronicznej. 
1g. Na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych złożony wraz ze zgłoszeniem prac, 
materiały zasobu, możliwe do udostępnienia za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, mogą zostać 
udostępnione w postaci nieelektronicznej, po wniesieniu 
opłaty ustalonej na podstawie tabeli nr 16. Ust. 14 stosuje 
się.” 

ad. ust. 1a, 1d, 1e, 1f, 1g: 
Pozostawiono bez zmian. 

16  patrz tabela nr 16a Zgodnie z kalkulacjami zawartymi w OSR przyjęto łączną 
liczbę prac geodezyjnych 1000000  oraz łączną wysokość 
wpływów 9500000  zł. Oznacza to średnią wysokość opłaty 
za pojedynczą pracę w kwocie 95 zł. 

 

Załącznik do ustawy z dnia … o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno - budowlanego 

 

 

Tabela nr 16a 

 

    

Opłata zryczałtowana 

   

Lp.

  

Udostępnianie materiałów zasobu niezbędnych do wykonania 

zgłoszonej pracy geodezyjnej, której głównym celem lub 

zakładanym wynikiem jest: 

Opłata  

1

  

- mapa do celów projektowych 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych 

- mapa z projektem podziału nieruchomości 

95 zł 



- mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej 

- mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości 

- inna mapa do celów prawnych 

- rozgraniczenie nieruchomości 

- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów 

granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych 

- inny cel 

 
 

     

     

 

        za Polskie Towarzystwo Geodezyjne   

       
               Jarosław Formalewicz 
                        Prezes Zarządu 

 

 
 


