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Uprzejmie informuję, że 31 lipca 2019 r. do Wojewody Małopolskiego wpłynęła, 

za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP, skarga Pani Doroty Pawłowskiej - 

Baszak -Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z siedzibą w Wolbromiu, 

os. B. Chrobrego 17/28, 32-340 Wolbrom (adres do korespondencji: ul. Władysława Łokietka 

18, 59-220 Legnica, e-mail: zarzad@ptg-org.pl) na działania Małopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Skarżąca zarzuca Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego, cyt.: 

„(…)”  1. Przekroczenie ustawowych kompetencji, poprzez przeprowadzenie pozaformalnej 

kontroli zgodności wykonanej pracy geodezyjnej przez wykonawcę pracy geodezyjnej, 

tj. z pominięciem wymaganej przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

procedury kontroli działalności gospodarczej;” (…)” oraz 

„(…)” 2. Działanie bez podstawy prawnej, polegające na zobowiązaniu Starosty 

Myślenickiego do przesłania, uprzednio przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego 

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

w Krakowie w celu dokonania jego kontroli, a następnie do zamieszczenia w/w operacie 

informacji dotyczącej stwierdzonych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego nieprawidłowości „(…)”.

Stwierdzić należy, że zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), jeżeli organ, który 

otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, 
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nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, 

zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na Małopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest Główny Geodeta Kraju, co wynika 

z art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. 

U. z  2019 r. poz. 725 z późn. zm.), stanowiącego, że Główny Geodeta Kraju pełni funkcję 

organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego               

w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także 

nadzoruje i kontroluje ich działania. 

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 7 k.p.a. 

przekazuję w załączeniu skargę Pani Doroty Pawłowskiej-Baszak do rozpatrzenia, zgodnie    

z właściwością przez Głównego Geodetę Kraju.

Jednocześnie informuję, że Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego przekazując przedmiotową sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego, 

po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie kontroli, jak to wskazano 

w skardze, działał zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi w piśmie              

z 6 sierpnia 2018 r., znak NG-OSG.921.6.2018.JZ.

Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Wojewody 

Małopolskiego, za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie, o sposobie załatwienia ww. skargi, kopią odpowiedzi udzielonej 

Skarżącej.

Do wiadomości:

Pani Dorota Pawłowska - Baszak
Polskie Towarzystwo Geodezyjne
z siedzibą w Wolbromiu
os. B. Chrobrego 17/28
32-340 Wolbrom

adres do korespondencji: 

ul. Władysława Łokietka 18
59-220 Legnica
e-mail: zarzad@ptg-org.pl)
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