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z siedzibą w Wolbromiu 
Oś.B.Chrobrego 17/28 

32-340  Wolbrom 

Adres  do  korespondencji: 
59-220  Legnica 

ul. Władysława  Łokietka 18 
e-mail: zarzad@ptg-org.pl 

 

Legnica  dnia  11  marca  2019 r. 

 

 
 

Pan  
dr hab. Waldemar Izdebski  

Główny Geodeta Kraju  
ul. Wspólna 2  

00-926 Warszawa 
 

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 lutego 2019r. sygn. NG-OSG.051.11.2019.AA 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego niniejszym wnosi o potraktowanie naszego 

wniosku z dnia 11 lutego 2019r. wieloaspektowo, tj. o formalne rozpatrzenie wniesionego 

przez nas pisma równolegle jako: 

 

1. wniosku, o którym mowa w art.241 kpa; 

2. skargi w rozumieniu art. 227 i art.229 pkt 7 kpa; 

3. żądania wszczęcia z urzędu kontroli, o której mowa w art.9 ust.1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, wobec wskazanych w naszym piśmie z dnia 11 lutego 

2019r. podległych wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, wynikającej z przesłanek o których mowa w art.51 ust.1 i ust.2 pkt 

2) ustawy o kontroli w administracji rządowej; 

4. innego zawiadomienia,  działającej w interesie publicznym organizacji społecznej o 

występujących naruszeniach prawa powszechnie obowiązującego w  podległych 

Głównemu Geodecie Kraju Inspektoratach Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego, wzywającego do podjęcia działań nadzorczych wobec wskazanych 

organów nadzorowanych. 

 

 

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego sygnalizowane przez nas problemy 

niejednokrotnie noszące znamiona rażącego naruszania prawa przez wojewódzkich 

inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, opisane w piśmie z dnia 11 lutego 

2019r., w pełni zasługują na merytoryczne rozpatrzenie przez Głównego Geodetę Kraju. Jako 

organizacja społeczna działająca w obszarze geodezji i kartografii w żadnym razie nie 

upieramy się, aby centralny organ administracji – Główny Geodeta Kraju podjął takie, czy też 

inne działania formalne wobec podległych sobie instytucji. Naszym celem nie jest bowiem 

udowodnienie organom wadliwości ich działania, ale doprowadzenie do przestrzegania 
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obowiązujących przepisów. W naszej ocenie doprowadzenie do pozytywnych skutków 

będących rezultatem rozpatrzenia podniesionych przez nas problemów winno zostać podjęte 

w ramach sprawowania ustawowego nadzoru nad podległymi podmiotami. Wydaje się, że 

nasze zawiadomienie powinno skutkować wszczęciem kontroli uproszczonej w celu 

sprawdzenia informacji zawartych w naszej skardze/wniosku, tj. w trybie art. 9 ust.1 ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art.51 ust.2 pkt 2 ustawy o kontroli w 

administracji rządowej. 

 

Z uwagi na powyższe niniejszym wnosimy o pilne rozpatrzenie naszego pisma z dnia 

11 lutego 2019r. w 4 w/w niezależnych trybach. 
 

 

 

 

Z  poważaniem 

 

 
 


