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Legnica  dnia 13 stycznia 2020 

Starosta Powiatu Średzkiego 
ul. Wrocławska 2 

55-300  Środa Śląska 

 

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego działając w interesie 

publicznym, na podstawie art. 241 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, w celu ulepszenia organizacji oraz mając na uwadze 

wzmocnienie praworządności Państwa,  
  

wnioskuje o: 

 
I. podjęcie odpowiednich działań w zakresie wyeliminowania: 

 
1. bezprawnego wysyłania do wykonawców prac geodezyjnych pism w których 
Geodeta Powiatowy domaga się przekazania do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (dalej jako PZGiK)  materiałów lub informacji o 
nich powstałych w wyniku zgłoszonych i niezakończonych prac geodezyjnych, 

 
2. błędnej informacji ,jaka wynika z treści wysyłanych pism, jakoby 
nieprzekazanie do PZGiK materiałów powstałych w wyniku zgłoszonych i 

niezakończonych prac geodezyjnych miało skutkować sankcjami karnymi 
określonymi w art. 48 ust 1 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 

(dalej jako pgik) 
 
II. poinformowanie wykonawców prac geodezyjnych do których zostały wysłane 

pisma z prośbą/żądaniem przekazania do PZGiK wyników zgłoszonych i 
niezakończonych prac geodezyjnych o bezskuteczności  skierowanej do nich 

prośby/żądania, ze szczególnym uwzględnieniem  niezgodnej z obowiązującym 
stanem prawnym powołanej sankcji karnej mającej wynikać z art. 48 ust 1 pkt 1 
pgik. 
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Uzasadnienie 

 
Z informacji uzyskanych od członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 

wynika, że w grudniu 2019 roku Geodeta Powiatowy działając z upoważnienia 
Starosty Średzkiego skierował do wykonawców prac geodezyjnych pisma 
dotyczące „operatów technicznych, które nie zostały przekazane w 

zadeklarowanych terminach”.  
W celu zbadania skali zgłoszonego zjawiska, Zarząd Polskiego Towarzystwa 

Geodezyjnego wystąpił do Starosty Średzkiego o udzielenie informacji publicznej, 
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie podania ilości 
wysłanych  w 2019 roku do wykonawców prac geodezyjnych  pism w 

przedmiotowej sprawie. 
Z udzielonej w dniu 13 grudnia 2019 r. odpowiedzi, wynika, że pism takich 

zostało wysłanych 95, co w naszej ocenie, w pełni uzasadnia  stwierdzenie, że nie 
jest to zjawisko incydentalne, a wręcz powszechne, wobec czego  podjęcie przez 
Polskie Towarzystwo Geodezyjne  interwencji w formie niniejszego wniosku stało 

się usprawiedliwione i konieczne. 
 

Przede wszystkim pragniemy zauważyć, że powołana w piśmie podstawa 
prawna tj. art. 12 a ust 1 pgik zobowiązuje wykonawcę pracy geodezyjnej do 

zawiadomienia odpowiedniego organu o zakończeniu zgłoszonych prac 
geodezyjnych lub kartograficznych jedynie w przypadku gdy prace te zostały 
zakończone. Tylko w takim stanie faktycznym  wykonawca prac zobowiązany jest 

do przekazania powstałych w jej wyniku materiałów do PZGiK , które to w 
odpowiednim trybie są do niego włączane.  Żaden przepis obowiązującego prawa 

w dziedzinie geodezji i kartografii nie nakłada na wykonawcę pracy obowiązku 
informowania organu o zaniechaniu pracy czy też przedłużeniu przewidywanego 
terminu jej zakończenia.  

 
Poza sporem pozostaje fakt, że stronami umowy na wykonanie pracy 

geodezyjnej są jedynie: przedsiębiorca  (wykonawca) oraz jego klient, co 
powoduje, że zarówno zakres jak i termin wykonania zleconych prac wynika 
wprost z postanowień  zawartych w  umowie cywilnej, która nie podlega 

jakiejkolwiek kontroli ze strony organów służby geodezyjnej i kartograficznej. 
Tym bardziej, że określony w zgłoszeniu pracy geodezyjnej termin jej 

zakończenia  jest terminem jedynie przewidywanym  nie rodzącym żadnych 
zobowiązań wykonawcy wobec organu do którego zgłoszono prace.  

  

Wobec tego, jakakolwiek próba interwencji ze strony starosty mająca na 
celu dyscyplinowanie wykonawców prac w zakresie  terminowości realizacji ich 

umów cywilnych  nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym systemie 
prawnym.  

 

Polskie Towarzystwo Geodezyjne za nieprawidłowe uznaje również 
powołanie przez Geodetę Powiatowego, w skierowanych do wykonawców prac 

geodezyjnych pismach,  przepisu art. 48 ust 1 pkt 1 pgik rzekomo mającego 
zastosowanie w sytuacji gdy praca geodezyjna nie została zakończona, podczas 
gdy zarówno z brzmienia art. 12 b ust 1  jak i art. 48 ust 1 pkt 1  pgik 

jednoznacznie wynika, że karze grzywny podlegają  jedynie ci wykonawcy prac 
geodezyjnych, którzy pomimo zakończenia zgłoszonych prac nie zawiadomili o 
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tym odpowiedniego organu i nie przekazali powstałych w ich wyniku materiałów 

do PZGiK.  
 

 
Uznać zatem należy, że w przypadku, gdy wykonawca prac geodezyjnych 

nie zakończył wykonywania zgłoszonej do odpowiedniego organu pracy 

geodezyjnej, tym samym nie przekazał jej wyników do PZGiK , przepisy art. 48 
ust 1 pkt 1pgik nie mogą mieć zastosowania, a  przywołanie ich przez Geodetę 

Powiatowego w pismach  skierowanych do wykonawców prac można odebrać jako 
próbę zastraszania  i wymuszania, co w sposób oczywisty stoi w sprzeczności z 
fundamentalną zasadą działania organów państwowych i samorządowych 

określoną w art. 7 Ustawy Zasadniczej – zasadą legalizmu.  
 

Pragniemy również zauważyć, że skoro – jak twierdzi Starosta Średzki w 
piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. – „ujawniane są przypadki odbioru obiektów 
budowlanych na podstawie map inwentaryzacyjnych wykonanych często na 

podstawie ww. zgłoszeń, a operaty nie wpływają do Starosty”, to  tylko dla tych 
przypadków należałoby wszcząć odpowiednie postępowanie.  W konsekwencji 

czego,  tylko wykonawcy , którzy nie wywiązują się z ustawowego obowiązku 
powinni ponieść odpowiednie sankcje. Natomiast stosowanie, co miało miejsce w 

opisanym działaniu Geodety Powiatowego, zasady „domniemania winy” i 
„odpowiedzialności zbiorowej”  wobec wszystkich podmiotów wykonujących prace 
geodezyjne, oceniamy jako niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.  

 
Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie i prosimy o poinformowanie 

naszego Stowarzyszenia o sposobie załatwienia naszego wniosku. 
 

 

 

 
Z poważaniem 

 
 

 


