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RZECZPOSPOLITA POLSKA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

NG-05G.051.59.2019.AA

Pani Dorota Pawłowska-Baszak

Prezes Zarządu

Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na skargę z dnia 31 lipca 2019 r. na działania Małopolskiego

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej Małopolski

WINGiK), uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

W skardze z dnia 31 lipca 2019 r. podniesiono skonkretyzowane zarzuty w stosunku do

działań Małopolskiego WINGIK, w szczególności w zakresie:

1. przekroczenia ustawowych kompetencji, poprzez przeprowadzenie pozaformalnej kontroli

zgodności wykonanej pracy geodezyjnej przez wykonawcę pracy geodezyjnej, tj. z pominięciem

wymaganejprzepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne procedury kontroli działalności

gospodarczej. Ponadto podniesiono, iż postępowanie to zostało przeprowadzone jednakże bez

wszczęcia wymaganej przepisami art. 9 ust. 2 ustawy procedury kontroli działalności

gospodarczej lub kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

W szczególności zprzeprowadzonych czynności nie powstałformalnyprotokół kontroli.

2. działania bez podstawy prawnej polegającego na zobowiązaniu Starosty Myślenickiego do

przesłania, uprzednio przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kariograficznego,

oryginału operatu nr P.1209.2018.4549 do siedziby organu w Krakowie w celu dokonania jego

kontroli.

3. działania bez podstawy prawnej polegającego na zobowiązania Starosty Myślenickiego do

zamieszczenia w/w operacie informacji dotyczącej stwierdzonych przez wojewódzkiego inspektora

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nieprawidłowości.

4. wadliwego wskazania: jako podmiot kontrolowany został wadliwie wskazany — geodeta

uprawniony, a nie jak być powinno — zdefiniowany w art. Il ustawy wykonawca pracy

geodezyjnej.

5. działania noszącego znamiona rozpatrywania skargi obywatelskiej, wnoszonej w trybie

przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, co w niniejszej sprawie było

niedopuszczalne. Ponadto podniesiono, iż przedmiotem skargi(sygnału obywatelskiego) nie było



bowiem ani działanie (zaniechanie) organu administracji publicznej, ani pracownika tego

organu, lecz podmiotu prywainego, który w żaden sposób służbowo nie podlega organowi.

Mając na uwadze wskazane powyżej kwestie, Główny Geodeta Kraju zwrócił się pismem

zdnia 8 sierpnia 2019 r. do Małopolskiego WINGiK z prośbą o ustosunkowanie się do

wniesionych zarzutówi przekazanie kopii dokumentacji potwierdzającej podjęte działania i zajęte

stanowisko. Po dokonaniu analizy całokształtu zgromadzonej dokumentacji w sprawie, Główny

Geodeta Kraju stwierdza, co następuje.

Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie 1. niniejszego pisma uprzejmie informuję,

że ze zgromadzonej dokumentacji oraz wyjaśnień zaskarżonego Organu wynika, że w związku

z pismem osoby fizycznej, skierowanym do Małopolskiego WINGiK, zawierającym zastrzeżenia

do prawidłowości wykonania prac geodezyjnych, których wynikiem był operat techniczny

zaewidencjonowany w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pod nr

P.1209.2018.4549, Małopolski WINGiK przeprowadził, działając w ramach kompetencji

wynikających z art. 7b ust. pkt I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z2019 r. poz. 725 ze zm.) — dalej ustawa Pgik, postępowanie

wyjaśniające. W ramach tego postępowania Małopolski WINGIiKnie kontrolował działalności

przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1292, t.j.), gdyż kontrole przedsiębiorców nie są wykonywane na wniosek osób

wnoszących zarzuty na prawidłowość wykonanych prac geodezyjnych.

Kontroli zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami

ustawy, o której mowa w art. 7b ust. I pkt 1 lit. a ustawy Pgik, nie należy utożsamiać z kontrolą

wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, wskazaną w art. 9

ustawy Pgik. Są to dwa odrębne i niezależne działania nadzorcze organów administracji,

podejmowane z odmiennych przyczyn i prowadzone na podstawie różnych przepisów. Są one

prowadzone wobec odmiennych podmiotów: art.9 - przedsiębiorcy (kontrola wykonawcy prac)

iart. 7b ust. I pkt 1 lit - starosty (kontrola zasadności przyjęcia do pzgik wyników prac

geodezyjnych, kontrola jakości weryfikacji). Zatem zarzut przeprowadzenia pozaformalnej

kontroli, jak również zarzut, iż postępowanie to zostało przeprowadzone jednakże bez wszczęcia

wymaganej przepisami art. 9 ust. 2 ustawy procedury kontroli działalności należy uznać za

nieuzasadniony i nie znajdujący odzwierciedlenia w dokumentacji sprawy.

W odniesieniu do zarzutu działania bez podstawy prawnej polegającego na zobowiązaniu

Starosty Myślenickiego do przesłania, uprzednio przyjętego do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, oryginału operatu nr P.1209.2018.4549 do siedziby organu

w Krakowie w celu dokonania jego kontroli, ze zgromadzonych akt sprawy wynika, że pismem

z dnia 31 stycznia 2019 r. znak: IG-I.7220.2.12.2019.AZ, Małopolski WINGiK zwrócił się do

Starosty Myślenickiego, na podstawie art. 7b ust. 1 pkt I lit a ustawy Pgik, o przesłanie operatu



technicznego P.1209.2018.4549 wraz ze zgłoszeniem prac, materiałami udosiępnionymi

wykonawcy do ich realizacji, a także protokołem weryfikacji dokumentacji przekazywanej do

zasobu geodezyjnego i kariograficznego. Możliwość udostępnienia organowi nadzoru kopii czy

też oryginału operatu technicznego stanowiącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,

bez konieczności składania uprzednio wniosku i uiszczania opłaty, wynika z przepisu art. 7b ust.

I pkt I, w powiazaniu z art. 40 ust. 3a ustawy Pgik, w oparciu o które wojewódzki inspektor

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego realizuje zadania określone ustawą Pgik. Podejmowane

działania mają charakter nadzorczy zarówno wobec wykonawcy konkretnej pracy geodezyjnej,

jak i wobec starosty. Również udostępnienie wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru

geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji poza miejsce jego przechowywania nie narusza

obowiązujących przepisów. Warto zauważyć, że nawet w przypadku udostępniania na wniosek

wykonawcy prac geodezyjnych, przepisy przewidują taką możliwość. Przesądza o tym treść $18

ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kariograficznego (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1183). Odnosząc się zatem do postawionego we wstępie zarzutu, należy uznać

zarzut, za nieuzasadniony.

Przechodząc do podniesionej w skardze z dnia 31 lipca 2019 r. kwestii działania

Małopolskiego WINGiK bez podstawy prawnej, polegającego na zobowiązaniu Starosty

Myślenickiego do zamieszczenia w/w operacie informacji dotyczącej stwierdzonych przez

wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nieprawidłowości, uprzejmie

informuję, że jak wspomniano powyżej, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego

i kartograficznego, na podstawie art. 40 ust. 3a ustawy Pgik, sprawuje nadzór nad prowadzeniem

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wojewódzkich i powiatowych

zasobów geodezyjnych i kartograficznych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości polegającej

na przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontrolowanej pracy

geodezyjnej pomimo tego, że spełnia ona przesłanki do odmowy przyjęcia do państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, WINGiK zobowiązany jest do podjęcia działań

nadzorczych. Przyjętą praktyką, nie budzącą zastrzeżeń Głównego Geodety Kraju, jest zalecenie

staroście dokonania oceny dalszej przydatności użytkowej wyników prac geodezyjnych

przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w określonym przepisami

sposobie i trybie. W przypadku, gdy okaże się jednak, że ocenione pod kątem ewentualnego

wyłączenia z zasobu wyniki prac geodezyjnych nie mogą być z tego zasobu wyłączone (np.

stanowią podstawę sporządzenia opinii dla potrzeb postępowania sądowego, lub stanowią

załącznik do prawomocnej decyzji administracyjnej), wydając wykonawcom prac geodezyjnych

przedmiotową, wadliwą dokumentację do realizacji innych prac geodezyjnych, starosta powinien

informować każdorazowo o zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, choćby poprzez



załączenie do udostępnianej dokumentacji pisma wojewódzkiego inspektora nadzoru

geodezyjnego i kartograficznego, zawierającego opis stwierdzonych usterek, lub opatrując

dokumentacje inna, stosowna wzmianką. Informacja taka nie jest, wbrew potocznemu rozumieniu

klauzulą, którą opatruje się materiały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego. Stanowi natomiast ważną z punktu widzenia wykorzystania materiału przez

wykonawców prac geodezyjnych potencjalnie wykorzystujących przedmiotowy materiał zasobu

o jego jakości. Ze zgromadzonej dokumentacji sprawy wynika, że Małopolski WINGiK w piśmie

z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak: IG-1.7220.2.12.2019.AZ zwrócił się do Starosty Myślenickiego

z prośbą o zamieszczenie w tym operacie stosownej informacji dotyczącej nieprawidłowości

przedsiawionych w ww. piśmie z OI kwietnia 2019 r., aby w przypadku udostępnienia

dokumentacji z tego operatu technicznego, dane w nim zawarte były prawidłowo wykorzystane.

Działanie Małopolskiego WINGiK, w szczególności poprzez przypomnienie staroście

o właściwym sposobie gromadzenia i udostępniania materiałów państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie Głównego Geodety Kraju, udostępniany wykonawcom prac geodezyjnych materiał

zasobu niezawierający zaleconych przez organ nadzoru informacji, mógłby stanowić potencjalną

pułapkę dla korzystających z niego wykonawców prac geodezyjnych lub osób fizycznych, co

przeczyłoby istocie działania administracji publicznej.

Odnosząc się z kolei do zarzutu wadliwego wskazania jako podmiotu kontrolowanego

geodety uprawnionego, a nie jak być powinno — zdefiniowanego w art. 1l ustawy wykonawcę

pracy geodezyjnej, uprzejmie wyjaśniam, że jak wskazano w pierwszej części niniejszego pisma,

Małopolski WINGiK nie dokonywał kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy. Natomiast

postępowanie wyjaśniające prowadzone w oparciu o przepis art. 7b ust. I pkt I lit. a ustawy Pgik

odnosi się w pierwszej kolejności do dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tej

dokumentacji do odpowiedzialności mogą być pociągnięci, w zależności od charakteru

stwierdzonych uchybień - wykonawca, o którym mowa w art. 1l ustawy Pgik, lub/i osoba

wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, wskazana w art. 42

wspomnianej ustawy, lub/i organ weryfikujący prace geodezyjne. Zasady odpowiedzialności, w

zależności od zakresu stwierdzonych uchybień, regulują przepisy odpowiednio art. 16 ust. 1

ustawy Pgik, art. 46 i następne ustawy Pgik, a także inne przepisy.

Należy przy tym uwzględniać okoliczność, że pismo stanowiące odpowiedź na zarzuty

dotyczące prawidłowości wykonanych prac geodezyjnych zwykle kierowane jest do osób

nieposiadających wiedzy z zakresu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Pojęcie

geodety uprawnionego jest sformułowaniem powszechnie używanym w języku potocznym jest

pojęciem zrozumiałym dla przeciętnego obywatela, a jego użycie przez Małopolskiego WINGiK



w piśmie z dnia I kwietnia 2019 r. nie ma wpływu na prawidłowość poczynionych ustaleń i nie

wprowadza w żaden sposób w błąd adresata tego pisma.

Odnosząc się natomiast do zarzutu działania Małopolskiego WINGiK noszącego znamiona

rozpatrywania skargi obywatelskiej, wnoszonej w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania

administracyjnego, co w niniejszej sprawie było niedopuszczalne, należy stwierdzić, że jak

wskazano już powyżej, a co wynika bezpośrednio z dokumentacji zgromadzonej w sprawie,

Małopolski WINGiK prowadził działania (w tym podejmował czynności materialno-techniczne

i nadzorcze) w ramach kompetencji wynikających z art. 7b ust. pkt | ustawy Pgik. Nie

rozpatrywał skargi wtrybie przepisów Działu VIII Kpa. Działania prowadzone przez

wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, na skutek zarzutów na

sposób wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przez osoby wykonujące

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, dotyczyły dokumentacji przyjętej do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W skardze z dnia 31 lipca 2019 r.

słusznie podniesiono, że wykonawcy prac geodezyjnych oraz osoby wykonujące samodzielne

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii nie podlegają służbowo wojewódzkim inspektorom

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (ani innym organom Służby Geodezyjnej

i Kartograficznej). Niemniej jednym z organów właściwych do stwierdzenia naruszenia

przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych

i kartograficznych jest m.in. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, co

wynika bezpośrednio z treści art. 7b ustawy Pgik.

Reasumując, uznaję zarzuty wniesione w skardze z dnia 31 lipca 2019 r. na działania

Małopolskiego WINGIK za nieuzasadnione.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku zagadnień niedostatecznie

wyjaśnionych, skarżący może zwrócić się o uzupełnienie odpowiedzi na skargę. W przypadku

ponowienia skargi, uznanej za bezzasadną, bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie

z dyspozycją art. 239 $ | Kpa, Główny Geodeta Kraju może podtrzymać swoje poprzednie

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy — bez zawiadomienia Skarżącego.

Z upoważnienia
DYREKTOR

Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
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Do wiadomości:

- Małopolski WINGIK
dot. IG-I.7220.2.12.2019.HP


