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Art. 1 

1) w art. 2: 

 

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:  

7a) mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie 

kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych i 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej a także informacje 

niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej, oraz w tym projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, klauzulę właściwego organu, 

stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych w 

oparciu, o które mapa ta została sporządzona, do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczenie geodety uprawnionego 

(kierownika prac geodezyjnych) złożone pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o uzyskaniu pozytywnego 

protokołu weryfikacji;  

          o przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

materiałów powstałych w wyniku wykonanych prac, niezbędnych do 

aktualizacji baz danych,.  

 

Oprócz elementów mapy zasadniczej mapa do 

celów projektowych może zawierać dodatkowe 

elementy wskazane przez zleceniodawcę 

(inwestora, projektanta). 

Brak uzasadnienia do składania przez geodetę 

oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego protokołu 

weryfikacji. Jeżeli jest protokół, to jest podstawa 

do nadania klauzuli organu. Nie przyspiesza   to 

przekazania mapy zamawiającemu. 

Przedstawiona propozycja zmiany pozwoli 

geodecie równocześnie z przekazaniem wyników 

prac do pzgik, przekazanie mapy zamawiającemu. 

Odpowiedzialność za treść i jakość mapy 

spoczywa na wykonawcy prac, który podlega 

odpowiedzialności finansowej przed 

zamawiającym, a kierownik pracy będzie podlegał 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydanie 

mapy niezgodnie z obowiązującymi standardami.  
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 7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie 

się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających 

na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i 

sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, 

w tym mapę opatrzoną klauzulą właściwego organu, stanowiącą 

potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych w oparciu, o które 

mapa ta została sporządzona, do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego lub oświadczenie geodety uprawnionego (kierownika prac 

geodezyjnych) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji; o 

przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

materiałów powstałych w wyniku wykonanych prac, niezbędnych do 

aktualizacji baz danych,.  

Brak uzasadnienia do składania przez geodetę 

oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego protokołu 

weryfikacji. Jeżeli jest protokół, to jest podstawa 

do nadania klauzuli organu. Nie przyspiesza   to 

przekazania mapy zamawiającemu. 

Przedstawiona propozycja zmiany pozwoli 

geodecie równocześnie z przekazaniem wyników 

prac do pzgik, przekazanie mapy zamawiającemu. 

Odpowiedzialność za treść i jakość mapy 

spoczywa na wykonawcy prac, który podlega 

odpowiedzialności finansowej przed 

zamawiającym, a kierownik pracy będzie podlegał 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydanie 

mapy niezgodnie z obowiązującymi standardami. 
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 8) – skreśla się użyte w art. 9 w ust. 2 oraz w ust. 8 we wprowadzeniu do 

wyliczenia i w pkt 1, 2 i 4, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w 

art. 12a ust. 2, w art. 12b 

w ust. 6 i 7, w art. 12d w części wspólnej do wyliczenia w różnym przypadku 

wyrazy 

„lub prac kartograficznych”;  

 

Pozostawić zapis „lub prac kartograficznych” 

Geodezyjna Izba Gospodarcza negatywnie odbiera 

próbę dyskredytacji „prac kartograficznych”, a 

także przyzwolenia na niekontrolowaną 

modyfikację bazy danych BDOT10K. 

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT 

10K, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy 

Pgik to szczególna baza, która zawiera rzeczywisty 

obraz terenu i jego zagospodarowania, jest jedyną 

bazą danych topograficznych opracowaną na 

terenie całego kraju. Stanowi podstawę geoportali 

regionalnych, jest szeroko wykorzystywana do 

analiz przestrzennych na dużych obszarach, 

wspomaga administrację, zarządzanie kryzysowe, 

ratownictwo, służby porządkowe, ochronę 

środowiska, transport, planowanie przestrzenne 

itd.   

BDOT10K jak i standardowe opracowania map 

topograficznych w skali 1:10 000 są 

podstawowym materiałem do opracowania map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego (Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

4 października 2018 r. w sprawie opracowywania 

map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego).  
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9) – w art. 11: 

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających 

obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

ustanawia legitymuj2ącego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi 

kierownika prac geodezyjnych.” 

 

 

W interesie Państwa i społeczeństwa jest 

utrzymanie Bazy BDOT10K w jak najwyższej 

jakości. Baza BDOT10K jest skomplikowaną bazą 

zarówno pod względem informatycznym, jak i 

merytorycznym. Tworzenie bazy i jej aktualizacja 

wymaga określonych umiejętności, wiedzy i 

doświadczenia, dlatego nie zgadzamy się na 

proponowane zapisy umożliwiające 

modyfikowanie bazy bez nadzoru, bez zgłoszenia 

do pzgik, bez kontroli, przez osoby, których 

wiedza, doświadczenie nie będą weryfikowane. 
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10) w art. 12: 

 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest:”, 

– – uchyla się lit. a i c, 

– – litera b otrzymuje brzmienie: 

„b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub 

ortofotomapy, za wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie 

Głównego Geodety Kraju;”, 

– uchyla się pkt 2, 

– 4 – 

– w pkt 3: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:”, 

– – uchyla się lit. a, d i e, 

– – w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f-m w brzmieniu: 

„f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości, 

g) sporządzenie mapy do celów prawnych, 

h) sporządzenie mapy do celów projektowych, 

i) sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości, 

j) sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów, 

k) rozgraniczenie nieruchomości, 

l) wykonanie innej, niż wymieniona w lit. b-k, czynności lub dokumentacji 

geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby 

postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych, której wykonanie skutkuje zmianą w bazach danych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyłączeniem prac 

wykonywanych na zlecenie organów Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych, zwane dalej 

„zgłoszeniem prac” może 

nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od 

dnia rozpoczęcia tych prac.”, 

Geodezyjna Izba Gospodarcza negatywnie odbiera 

próbę dyskredytacji „prac kartograficznych”, a 

także przyzwolenia na niekontrolowaną 

modyfikację bazy danych BDOT10K. 

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT 

10K, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy 

Pgik to szczególna baza, która zawiera rzeczywisty 

obraz terenu i jego zagospodarowania, jest jedyną 

bazą danych topograficznych opracowaną na 

terenie całego kraju. Stanowi podstawę geoportali 

regionalnych, jest szeroko wykorzystywana do 

analiz przestrzennych na dużych obszarach, 

wspomaga administrację, zarządzanie kryzysowe, 

ratownictwo, służby porządkowe, ochronę 

środowiska, transport, planowanie przestrzenne 

itd.   

BDOT10K jak i standardowe opracowania map 

topograficznych w skali 1:10 000 są 

podstawowym materiałem do opracowania map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego (Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

4 października 2018 r. w sprawie opracowywania 

map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego).  
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11) w art. 12a: 
 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych po ich wykonaniu 

zobowiązany jest złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do 

którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu 

materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwane dalej 

„zawiadomieniem o przekazaniu materiałów” dołączając:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

– 7 – 

„1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą 

do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 

8-12;”, 

 

 

j/w 
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w art. 12b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały 

zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub 

kartograficznych, 

weryfikuje je pod względem: 

g) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

1) w art. 2: 

 „5a. Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, o których mowa w art. 

12 ust. 1 pkt 3 lit. c i lit. h, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, 

przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

materiałów powstałych w wyniku wykonanych prac, niezbędnych do 

aktualizacji baz danych,. może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla 

podmiotu, na rzecz którego realizuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku 

tych prac, oświadczenie o zgodności tych dokumentów z materiałami 

przekazanymi do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

uzyskaniu protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym, złożone pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w ust. 

5. Treść oświadczenia zawiera co najmniej dane identyfikujące zgłoszenie 

prac, wykonawcę tych prac, numer uprawnień zawodowych kierownika prac, 

numer oraz datę oświadczenia. wystawienia protokołu weryfikacji.” 

j/w 

 

 

 

 

 

Brak uzasadnienia do składania przez geodetę 

oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego protokołu 

weryfikacji. Jeżeli jest protokół, to jest podstawa 

do nadania klauzuli organu. Nie przyspiesza   to 

przekazania mapy zamawiającemu. 

Przedstawiona propozycja zmiany pozwoli 

geodecie równocześnie z przekazaniem wyników 

prac do pzgik, przekazanie mapy zamawiającemu. 

Odpowiedzialność za treść i jakość mapy 

spoczywa na wykonawcy prac, który podlega 

odpowiedzialności finansowej przed 

zamawiającym, a kierownik pracy będzie podlegał 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydanie 

mapy niezgodnie z obowiązującymi standardami. 
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14) po art. 12c dodaje się art. 12ca w brzmieniu: 

„Art. 12ca. Do aktualizacji przez marszałka województwa bazy danych, o 

której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, nie stosuje się przepisów art. 11-12b i 

art. 42-46w.”; 

Propozycja ta nie przynosi żadnej zmiany w 

aspekcie możliwości modyfikacji bazy 

BDOT10K przez kompetentnych pracowników 

WODGiK. 

Taką możliwość daje im bowiem obowiązujące 

rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, które przyznaje prawo do 

pozyskania danych do zasobu w wyniku działań 

własnych organu odpowiedzialnego za 

prowadzenie zasobu. 

Zaproponowane zmiany, szczególnie art. 12ca, 

mogą spowodować nie tylko niekontrolowane 

obniżenie jakości bazy BDOT10K, a tym samym 

całego pzgik, ale również staną się pretekstem do 

rozrostu administracji w wyniku przejęcia zakresu 

prac właściwego dla rynku wykonawczego. 

Pracownicy urzędów będą mieli nieograniczone 

przyzwolenie na modyfikowanie zasobu tylko na 

podstawie mandatu urzędnika, w skrajnych 

przypadkach może to być nawet osoba bez 

wykształcenia kierunkowego lub ze znikomym 

doświadczeniem. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że wykonawcy, którzy budowali tę 

bazę i ją aktualizują musieli i muszą przejść 

odpowiednie postępowanie sprawdzające 

dotyczące wymaganego wykształcenia, uprawnień 

zawodowych, wiedzy i doświadczenia. 

Oczywiście wymogi stawiane wykonawcom nie 

dają pełnej gwarancji, ale brak jakiejkolwiek 

weryfikacji kompetencji części osób 

pozyskujących dane do zasobu jest 

nieuzasadnione, groźne i nie wyrażamy zgody na 

takie zmiany. 
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15) w art. 12d: 

 

a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 2, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

– 11 – 

„3) wzór zawiadomienia o przekazaniu zbiorów danych lub innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;”, 

b) uchyla się ust. 2; 

Geodezyjna Izba Gospodarcza negatywnie odbiera 

próbę dyskredytacji „prac kartograficznych”, a 

także przyzwolenia na niekontrolowaną 

modyfikację bazy danych BDOT10K. 

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT 

10K, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy 

Pgik to szczególna baza, która zawiera rzeczywisty 

obraz terenu i jego zagospodarowania, jest jedyną 

bazą danych topograficznych opracowaną na 

terenie całego kraju. Stanowi podstawę geoportali 

regionalnych, jest szeroko wykorzystywana do 

analiz przestrzennych na dużych obszarach, 

wspomaga administrację, zarządzanie kryzysowe, 

ratownictwo, służby porządkowe, ochronę 

środowiska, transport, planowanie przestrzenne 

itd.   

BDOT10K jak i standardowe opracowania map 

topograficznych w skali 1:10 000 są 

podstawowym materiałem do opracowania map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego (Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

4 października 2018 r. w sprawie opracowywania 

map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego).  
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w art. 40d: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 „1a. Za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 pobiera się opłatę zryczałtowaną, której 

wysokość uzależniona jest od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu; 

ilości działek objętych podziałem, scaleniem i podziałem nieruchomości, mapą do 

celów prawnych; ilości punktów granicznych podlegających ustaleniu w trybie 

rozgraniczenia lub innym trybie, ilości punktów wznawianych lub wyznaczanych; 

opłate pobiera się według stawek określonych w tabeli nr1, nr2, nr3.” 

 

  TABELA nr 1 
A

SO
R

T
Y

M
EN

T 
A)  mapa z projektem podziału nieruchomości                                                                   
B)  mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej,                                           
C)  mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości,                                                
D)  inna mapa do celów prawnych. 

JE
D

N
O

ST
K

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

R
O

ZL
IC

ZE
N

IO
W

A
 

liczba działek ewidencyjnych                                                                               
(podlegających podziałowi / objętych scaleniem i podziałem /                                             
objętych innym opracowaniem do celów prawnych )                                   
zadeklarowana w zgłoszeniu pracy              

O
P
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TY

 

A) 1 działka ewidencyjna - 80 zł,                                                                                           
B) od dwóch do dziesięciu działek ewidencyjnych - 80 zł  oraz 
dodatkowo kwota 20 zł za każdą działkę ewidencyjną powyżej 
jednej działki ewidencyjnej,                                                                                          
C) powyżej dziesięciu działek ewidencyjnych - 260 zł oraz 
dodatkowo kwota 10 zł za każdą działkę ewidencyjną powyżej 
dziesięciu działek ewidencyjnych. 

 

 

 

Obecny system pobierania opłat od geodetów 

zasilających państwowy zasób geodezyjny i 

kartograficzny jest niesprawiedliwy. Geodeci 

muszą ponosić znaczne koszty przy zgłoszeniu 

pracy, bez względu na fakt, czy i jak wykorzystają 

otrzymane z zasobu materiały, równocześnie 

zobligowani są nieodpłatnie przekazać do pzgik 

własne opracowania. Taki stan budzi poczucie 

nierówności stron. Geodeci z jednej strony wnoszą 

do Skarbu Państwa opłaty za możliwość 

wykonania swojej pracy, a z drugiej strony 

nieodpłatnie Zasób aktualizują, weryfikują, 

podnosząc jego jakość. 

Funkcjonowanie pzgik wymaga zmian, w tym 

dotyczących utrzymania zasobu, w taki sposób, 

aby podmioty tworzące i aktualizujące 

nieodpłatnie zasób nie ponosiły opłat za 

udostępnione pierwotnie materiały, albo przyjąć, 

by za opracowania przekazywane do zasobu 

geodeci otrzymywali stosowne wynagrodzenie. 

Zdajemy sobie sprawę, że takie systemowe zmiany 

wymagają czasu, proponujemy w okresie 

przejściowym wprowadzenie zmian 

obowiązujących obecnie zasad dokonywania opłat 

za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego udostępnianie wykonawcom 

prac geodezyjnych lub kartograficznych 

uregulowane w ustawie pgik.  Wnioskujemy o jak 

najszybsze wprowadzanie opłaty 

zryczałtowanej, której wysokość nie może być 

uzależniona od wielkości obszaru, jakiego dotyczy 

zgłoszona praca w odniesieniu do prac, których 

głównym celem lub zakładanym wynikiem jest: 

- mapa z projektem podziału nieruchomości,  

- mapa z projektem podziału nieruchomości 



Uwagi Geodezyjnej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

oraz niektórych innych ustaw z dnia 10.04.2019–  UD438 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TABELA nr 2 

A
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A)  rozgraniczenie nieruchomości,                                                                              
B)  wznowienie znaków granicznych , wyznaczenie punktów 
granicznych, ustalenie przebiegu granic działek 
ewidencyjnych.                                               
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liczba punktów granicznych                                                                           
(których położenie ma zostać określone w celu ustalenia 
przebiegu granic/ wyznaczanych punktów granicznych/ 
wznawianych znaków granicznych )                                                                                     
zadeklarowana w zgłoszeniu pracy              

O
P
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TY

 
A)  do sześciu punktów granicznych, których położenie ma 
zostać określone w celu ustalenia przebiegu granic / 
wyznaczanych punktów granicznych /wznawianych znaków 
granicznych –  90 zł, 
B)  powyżej sześciu (punktów granicznych, których położenie 
ma zostać określone w celu ustalenia przebiegu granic / 
wyznaczanych punktów granicznych /wznawianych znaków 
granicznych) - 10 zł  za każdy następny (punkt graniczny, 
którego położenie ma zostać określone w celu ustalenia 
przebiegu granic / wyznaczany punkt graniczny/ wznawiany 
znak graniczny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Powierzchnia w wymienionych powyżej pracach 

nie ma większego znaczenia, zarówno w zakresie 

prac geodety jak i liczby materiałów zasobu 

niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy.   

Np. przy zgłoszeniu wydzielenia z działki 50 ha 

(np. Lasów Państwowych) w trybie specustawy 

drogowej działki kilkuarowej pod projektowaną 

drogę opłata ryczałtowa przy założeniu: 

- 100,00 zł za pierwszy hektar, 

- 25,00 zł za każdy rozpoczęty ha powyżej 1 

ha do 10 ha,  

- 15,00 zł za każdy rozpoczęty ha powyżej 10 

ha 

wyniesie 925,00 zł, co nie znajduje żadnego 

uzasadnienia. 

Należy wziąć pod uwagę również, że do 

wykonania podziału nieruchomości niezbędne są 

dane dotyczące nieruchomości przylegających, 

wobec czego rodzi się pytanie czy w deklarowanej 

powierzchni należałoby uwzględnić powierzchnie 

nieruchomości przylegających (w praktyce 

działek) a jeśli tak to jaka byłaby opłata w 
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  TABELA nr 3 
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A)  mapa do celów projektowych,                                                                                              
B)  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów 
budowlanych,                                                                                    
C)  inny cel. 
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[ ha ]                                                                                                                                          
obszar zadeklarowany w zgłoszeniu pracy              

O
P

ŁA
TY

 A) do 1 ha - 50 zł,                                                                                                                            
B) powyżej 1 ha do 10 ha - 50zł oraz kwota 10 zł za każdy 
rozpoczęty hektar powyżej 1 ha,                                                                                                                                               
C) powyżej 10 ha - 140 zł oraz kwota 5 zł za każdy 
rozpoczęty hektar powyżej 10 ha. 

 

przypadku, gdy do nieruchomości podlegającej 

podziałowi będzie przylegało kilka działek o 

powierzchni kilkudziesięciu hektarów? Jak 

niewspółmiernie wysoka będzie wówczas opłata 

ryczałtowa? 

Dla kontrastu wnosimy o przeanalizowanie 

podziału nieruchomości w skład, których wchodzą 

działki ewidencyjne o bardzo małych 

powierzchniach. Na powierzchni 1 ha możemy 

dokonać np. podziału kilkunastu nieruchomości 

składających się z pojedynczych działek 

ewidencyjnych, wnosząc bardzo niską opłatę 

ryczałtową. 

 

Wobec powyżej przytoczonych przykładów 

rekomendujemy, aby jednostką rozliczeniową 

opłaty zryczałtowanej za udostępnianie 

materiałów zasobu niezbędnych do wykonania 

zgłoszonej pracy geodezyjnej była: 

• liczba działek ewidencyjnych lub 

• liczba punktów granicznych lub 

• powierzchnia (obszar) opracowania, 

zależnie, od głównego celu lub zakładanego 

wyniku opracowania (asortymentu prac) 

Biorąc po uwagę fakt, że wyroki Sądów 

wielokrotnie  podważyły zasadność pobierania 

opłaty z tytułu uwierzytelniana dokumentów, 

wyrażamy opinię, że nie powinien to być 

symulacyjny składnik obliczenia kwoty 

zryczałtowanej. 

 



Uwagi Geodezyjnej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

oraz niektórych innych ustaw z dnia 10.04.2019–  UD438 

13 

 

 9 w art. 42  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b o brzmieniu: 

1a. Przez Geodetę Uprawnionego rozumie się osobę posiadającą uprawnienia 

zawodowe, o których mowa w ustawie. 

1b. Geodeta Uprawniony używa owalnej pieczęci, której rodzaj, kształt i treść 

określi właściwy minister w drodze rozporządzenia. 

Od ponad 25 lat w powszechnym użyciu 

funkcjonuje pojęcie Geodeta Uprawniony, 

zarówno w wśród obywateli jak i w środowisku 

zawodowym grup uczestniczących w jak 

najszerzej pojętym procesie inwestycyjno-

budowlanym. Obecnie w aktualnej ustawie Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne z 19 maja 1989 r., do 

wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii  upoważniona jest osoba, 

która posiada uprawnienia zawodowe, których 

uzyskanie potwierdza świadectwo nadania 

uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i 

kartografii. Stąd to powszechnie uznane i używane 

pojęcie Geodeta Uprawniony. Niestety pojęcie to 

nie zostało nigdzie do tej pory legislacyjnie 

zdefiniowane. Utrudnia to w znacznym stopniu 

definiowanie zapisów w prawie jak i w 

praktycznym wymiarze zamówień publicznych, 

procesie inwestycyjno-budowalnym  czy w 

funkcjonowaniu państwowej służby geodezyjno-

kartograficznej. W kontekście powyższego, 

zdaniem środowiska branżowego niezbędne jest 

wprowadzenie prawnego pojęcia Geodeta 

Uprawniony. 

 

Pozostałe zapisy projektu zmian ustawy pgik oceniamy pozytywnie.  
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