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Kraków, 30 kwietnia 2019r. 

OZZG.02.01.2019.SB 

 

Minister Inwestycji i Rozwoju 

                                                                                ul. Chałbińskiego 4/6 

                                                                                            00-928 Warszawa 

 

Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (UD438). 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów, jako organizacja zrzeszająca geodetów 

i pracowników geodezyjnych, w większości reprezentujących drobnych wykonawców prac 

geodezyjnych z całej Polski, realizując swoje statutowe cele, pragnie podziękować                              

za umożliwienie udziału w konsultacjach społecznych i zaprezentować swoje stanowisko                 

w sprawie dotyczącej nowelizacji przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  

 

Bezspornym jest konieczność przeprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego, jednakże negatywnie odnosimy się do sposobu 

procedowania nowelizacji niniejszej ustawy, a w szczególności zbyt krótkiego terminu 

przewidzianego na konsultacje społeczne w stosunku do ilości zmian proponowanych                    

w ustawie zaprezentowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  

Historia nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne pokazuje, że kolejne zmiany nie 

tylko nie poprawiały jakości tego aktu prawnego, ale często również go pogarszały, czego 

wyrazem jest obecna nowelizacja przywracająca rozwiązania prawne przewidziane                         

w ustawie do stanu, który istniał przed obszerną nowelizacją tego aktu prawnego 

przeprowadzoną w 2014 roku. 

Celem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, jako jedynego ustawowego 

przedstawiciela zawodu geodety, jest zapewnienie, aby przedstawiane skutki regulacji 

prawnych były właściwie oszacowane, zarówno na etapie przygotowania rozwiązań prawnych, 

jak i oceny ich funkcjonowania. Dobrze oszacowane skutki regulacji wskazujące sposób 
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oddziaływania danego przepisu prawa na różne sfery życia, to zapewnienie wprowadzenia 

rozwiązań pożądanych przez środowisko geodezyjne, dopasowanych do rzeczywistych 

potrzeb i pozytywnie wpływających na procesy inwestycyjne.  

Istotnym jest również zapewnienie, aby powstające prawo było wystarczająco skonsultowane 

z podmiotami, na które będzie oddziaływać, a więc wykonawcami prac geodezyjnych, którzy 

najbardziej odczują proponowane zmiany.  

Mając na uwadze powyższe Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów, stoi                    

na stanowisku, że przy tworzeniu prawa skutecznie rozwiązującego rzeczywiste problemy, 

nadmierny pośpiech nie jest wskazany, w związku z tym nasza ocena sposobu uchwalania 

przedmiotowych zmian nie może być pozytywna.      

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów negatywnie odnosi się również                        

do rozwiązań przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne                    

i Kartograficzne określających w sposób niedostateczny zasady relacji organ – przedsiębiorca 

(wykonawca prac geodezyjnych).  

Zdaniem Związku stoją one w sprzeczności z ogólnymi zasadami wyrażonymi w ustawie                   

z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, a w szczególności zasadą wolności 

gospodarczej, zasadą domniemania uczciwości i rozstrzygania wątpliwości faktycznych                  

na korzyść przedsiębiorcy oraz odpowiedzialności urzędników za naruszenie przepisów prawa 

lub też zasady te nie zostały określone w sposób jednoznaczny.  

Dodatkowo, wyrażamy zaniepokojenie naruszeniem gwarancji wynikających z art. 32 

konstytucji RP, stanowiącym równości wszystkich wobec prawa, w tym także przedsiębiorców 

tymczasem wprowadzane nowelizacją zmiany nie tyle nie gwarantują przestrzegania tej 

zasady, ale również pogłębiają różnicę pomiędzy małymi i mikro przedsiębiorcami, a 

faworyzowanymi, przy pomocy zmienianych przepisów Ustawy, dużymi firmami, w tym 

realizującymi zlecenia organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 

W szczególnie uprzywilejowanej pozycji są tu duże przedsiębiorstwa wykonujące np. 

modernizacje ewidencji gruntów, które według przedstawionego projektu są pozbawione 

obowiązków zgłaszania prac geodezyjnych, uiszczania opłat za materiały pzgik wydane do 

zgłoszonej pracy geodezyjnej oraz nie podlegają weryfikacji przekazywane przez te podmioty 

zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych.  
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Natomiast małe i mikroprzedsiębiorstwa wykonujące najczęściej małoobszarowe 

opracowania jednostkowe są tym wszystkim wymogom poddawane. Bezsprzecznym jest fakt, 

że to właśnie małe opracowania jednostkowe najskuteczniej i najczęściej poprawiają jakość 

prowadzonych baz danych, a w szczególności bardzo ważnego rejestru państwowego jakim 

jest baza danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków). 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów pozytywnie odnosi się do rezygnacji 

z decyzji administracyjnych odnośnie aktualizacji informacji zawartych w  ewidencji gruntów i 

budynków.  Ponadto uważamy, że rezygnacja z obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych 

powinna dotyczyć wszystkich asortymentów prac, a nie tylko tych dotyczących tyczenia 

budynków i sieci uzbrojenia terenu.    

W załączeniu przedstawiamy tabelę z naszymi propozycjami zmian oraz ich uzasadnieniem.                                
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l.p. prze-pis 
pra-wa 

brzmienie przepisu wg projektu Ustawy o 
zmianie Ustawy PGiK propozycja zmian OZZG Uzasadnienie 

1 Art. 2 w art. 2: 
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) czynnościach geodezyjnych na potrzeby 
budownictwa – rozumie się przez to wykonywanie 
podczas projektowania, budowy, remontu i 
utrzymywania obiektów budowlanych, 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych, w szczególności związanych z 
opracowaniem mapy do 
celów projektowych, wytyczeniem obiektów 
budowlanych w terenie, 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 
obiektów lub elementów obiektów budowlanych, 
geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów 
budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i 
odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących 
sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej;”, 
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, w tym projektu zagospodarowania 
działki lub terenu, oraz klauzulę właściwego 

Art. 2 pkt 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, w tym projektu 
zagospodarowania działki lub terenu zawierające 
oświadczenie kierownika pracy geodezyjnej 
złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń,                      o 
przekazaniu do właściwego organu Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub 
innych materiałów stanowiących wyniki prac 
geodezyjnych;” 
Art. 2 pkt 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 wynikową zawierającą  oświadczenie 

Dopuszczenie umieszczenia na mapie do celów 
projektowych oraz                    na mapie wynikowej 
z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
obiektów  budowlanych oświadczenia geodety 
jako alternatywy dla opatrzenia tych dokumentów 
klauzulą właściwego organu, stanowiącą 
potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów 
danych spowoduje, że możliwość uzyskania wyżej 
wymienionej  klauzuli stanie się martwym 
przepisem. Przy proponowanym rozwiązaniu w 
zakresie opłat                          za udostępnianie 
materiałów z pzgik (tabela 16a), w sytuacji gdy 
opłata będzie pobierana z góry opatrywanie 
dokumentów wynikowych klauzulami urzędowymi 
nie znajduje uzasadnienia.  
Ponadto uważamy, że oświadczenie kierownika 
pracy geodezyjnej powinno zastąpić klauzulę 
właściwego organu, stanowiącą potwierdzenie 
przyjęcia materiałów lub zbiorów danych dla 
wszystkich rodzajów opracowań geodezyjnych, w 
tym także dla opracowań, których celem jest: 
rozgraniczenie nieruchomości, sporządzenie mapy                     
z projektem podziału nieruchomości, sporządzenie 
mapy do celów prawnych, sporządzenie projektu 
scalenia i podziału nieruchomości, sporządzenie 
projektu scalenia lub wymiany gruntów itp.  
W naszej opinii należy dążyć do takiej sytuacji, w 
której każdy dokument sporządzony przez geodetę 
posiadającego uprawnienia państwowe,   
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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 złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń, 
o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji; 
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 złożone pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 
o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji;”; 
 
 

kierownika pracy geodezyjnej złożone pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń, o przekazaniu do organu 
Służby Geodezyjnej                        i Kartograficznej 
zbiorów danych lub innych materiałów 
stanowiących wyniki prac geodezyjnych;”. 

opatrzony tylko jego pieczęcią imienną z numerem 
uprawnień zawodowych oraz pieczątką firmową 
będzie pełnowartościowym dokumentem bez 
konieczności uzyskiwania jakichkolwiek klauzul 
urzędowych. 

2 art. 12b -  
 
 
 
 
ust.9.  

- dodanie ust. 1f  w brzmieniu:  
1f. Weryfikację, o której mowa w ust. 1, organ 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
przeprowadza jeden raz.  
 
- rozszerzenie ust. 9 o zapis: :  

Proponowane terminy weryfikacji w art. 12b ust.1a 
są jedynie terminami weryfikacji, natomiast celem 
każdego z Wykonawców prac geodezyjnych jest 
zakończenie swojej pracy poprzez przyjęcie 
sporządzonych zbiorów danych lub innych 
materiałów do zasobu geodezyjnego. 
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W przypadku uznania przez wykonawcę prac 
geodezyjnych stwierdzonych w protokole 
weryfikacji uchybień i nieprawidłowości, w 
terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez 
niego protokołu przekazuje do organu Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione  zbiory 
danych lub inne materiały stanowiące wyniki tych 
prac wraz z zawiadomieniem o przekazaniu 
materiałów. 
 

9. W przypadku uznania przez wykonawcę prac 
geodezyjnych stwierdzonych w protokole 
weryfikacji uchybień i nieprawidłowości, w 
terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez 
niego protokołu przekazuje do organu Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione lub 
uzupełnione zbiory danych lub inne materiały 
stanowiące wyniki tych prac wraz z 
zawiadomieniem o przekazaniu materiałów. 
 

W ślad za jednoznacznym zdefiniowaniem 
terminów weryfikacji zasadnym jest jednoznaczne 
określenie liczby weryfikacji wykonywanych przez 
Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 
ponieważ jej brak spowoduje, że w praktyce 
ustawowe terminy weryfikacji, będą „przerywane” 
przez Organy sporządzeniem negatywnego 
protokołu weryfikacji, po czym, po usunięciu 
nieprawidłowości przez Wykonawcę operat 
techniczny poddawany będzie powtórnej 
weryfikacji, oczywiście z zachowaniem po raz 
kolejny terminów weryfikacji wynikających z 
Ustawy Pgik. 
Mając na uwadze fakt, iż praktyka pokazuje, że z 
protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych 
dokumentów przeprowadzonych przez Organ 
Służby Geodezyjnej i kartograficznej wynika, że 
Wykonawca prac geodezyjnych w celu usunięcia 
uchybień i nieprawidłowości jest zobowiązany nie 
tylko do poprawienia przekazanej dokumentacji, 
ale również często do jej uzupełnienia o 
dodatkowe materiały, proponuje się dodanie 
zwrotu „lub uzupełnione” do art. 12b ust. 9.  
Wprowadzenie powyższych zapisów spowoduje, iż 
organ umożliwi Wykonawcy rzeczowe i konkretne 
ustosunkowanie się do protokołu weryfikacji, a 
tym samym stworzy warunki do usunięcia 
nieprawidłowości. Przepisy art. 12b Ustawy Pgik 
zakładają bowiem współdziałanie Organu Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej i Wykonawcy, 
zapewniając Wykonawcy pracy geodezyjnej prawo 
ustosunkowania się do wskazanych przez organ 
nieprawidłowości i usunięcia ich, tak aby 
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dokumentacja, w postaci operatu technicznego, 
mogła być przyjęta do zasobu geodezyjnego. 
Współdziałanie to jest szczególnie istotne w 
świetle przepisów o których mowa w art. 12 ust. 1 
pkt. 3 lit. „e” oraz dodanych w proponowanej przez 
Ustawodawcę zmianie Ustawy Pgik art. 12 ust. 1 
pkt.3 lit. „f – l”, tj. gdy jest to dokumentacja 
sporządzona dla potrzeb innych postępowań.   
 
 
 
 
 

3 art. 12 w pkt 3: (obowiązek zgłaszania prac 
geodezyjnych) 
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.” 

Proponuje się likwidację pkt. 3 Przywołane przepisy prawa pogłębiają nierówne 
traktowanie podmiotów gospodarczych 
faworyzując przedsiębiorstwa działające na 
zlecenie organów Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej. OZZG stoi na stanowisku, że 
żadna praca geodezyjna nie powinna podlegać 
zgłoszeniu.  

4 art. 12b 
ust. 1 

12)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, 
weryfikuje je pod względem: 
1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 
z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności 
dotyczącymi: a)wykonywania pomiarów, o 

W art. 12b ust.1 proponujemy następujące 
brzmienie: 
“1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do 
którego przekazane zostały zbiory danych lub 
inne materiały stanowiące wyniki prac 
geodezyjnych, weryfikuje je pod względem: 
1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 
z zakresu geodezji i kartografii dotyczącymi 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do 
którego przekazane zostały zbiory danych lub inne 
materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych 
nie jest w stanie rzetelnie zweryfikować ich pod 
względem zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie wykonania geodezyjnych 
pomiarów terenowych. Aby dokonać takiej 
weryfikacji pracownicy organu musieliby wykonać 
kontrolny pomiar terenowy co nie jest możliwe. 
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których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz 
opracowywania wyników tych pomiarów, b) 
kompletności przekazywanych wyników 
wykonanych prac geodezyjnych 
2) spójności przekazywanych zbiorów nowych, 
zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych z 
prowadzonymi przez ten organ bazami danych.” 
 

kompletności przekazywanych wyników 
wykonanych prac geodezyjnych; 
2) spójności przekazywanych zbiorów nowych, 
zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych z 
prowadzonymi przez ten organ bazami danych.” 
 
 

Dlatego naszym zdaniem Organ Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej winien ograniczyć się 
do weryfikacji jedynie pod względem zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa z zakresu 
geodezji i kartografii  dotyczącymi kompletności 
przekazywanych wyników wykonanych prac 
geodezyjnych oraz spójności przekazywanych 
zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub 
zweryfikowanych danych z prowadzonymi przez 
ten organ bazami danych. Brak określonych 
jednoznacznie kryteriów dla stwierdzenia 
spójności lub braku spójności przekazywanych 
zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub 
zweryfikowanych danych z prowadzonymi przez 
organ  służby geodezyjnej i kartograficznej bazami 
danych.  
 W opinii OZZG należy usunąć punkt 1) a) oraz 
opracować kryteria dla punktu   2).  
 
 
 

5 Załącznik 
do ustawy 
… 
Tabela 
16a 

Udostępnianie materiałów zasobu dotyczących 
zgłoszonych prac geodezyjnych, o 
których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 (opłata 
zryczałtowana) 
Lp. Obszar objęty zgłoszeniem pracy Opłata 
1. Do 1 ha 100,00 zł 
2. Powyżej 1ha do 10 ha 100,00 zł oraz dodatkowo 
kwota 10,00 zł za 
każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha 
3. Powyżej 10 ha 190,00 zł oraz dodatkowo kwota 
5,00 zł za 

Udostępnianie materiałów zasobu dotyczących 
zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa 
w art. 12 ust. 1 pkt 3 (opłata zryczałtowana) 
Lp. Obszar objęty zgłoszeniem pracy Opłata 
30,00 zł za każde zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

Uwaga ogólna  dotycząca opłat zryczałtowanych w 
związku ze zgłoszeniem prac o których mowa w art 
12 ust.1 pkt.3 – w związku z tym, że wykonawcy 
prac geodezyjnych tworzą, przetwarzają oraz 
aktualizują zasób PZGiK, OZZG stoi na stanowisku, 
że zaproponowane w projekcie nowelizacji 
zryczałtowane stawki opłat są nieproporcjonalnie 
wysokie w stosunku do jakości materiałów PZGiK 
wydawanych przez organy służby geodezyjnej i 
kartograficznej wykonawcom prac geodezyjnych. 
Nowe stawki stanowią dwu lub nawet trzykrotność 
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każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha 
 
 

dotychczas ponoszonych opłat przez 
przedsiębiorców geodezyjnych. Ustawodawca nie 
przedstawił żadnego wiarygodnego  uzasadnienia 
tak drastycznych podwyżek opłat.  Proponowane 
rozwiązanie należy traktować jako przejściowe. 
Natomiast docelowo opłaty za udostępnianie 
materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac 
geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 
3   powinny zostać zlikwidowane.  
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6 art12b dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
11. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 10, od 
której wykonawca prac geodezyjnych nie wniósł, w 
określonym w przepisach terminie, odwołania, 
starosta zawiadamia właściwego wojewódzkiego 
inspektora nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego przekazując: 
1) kopię decyzji; 
2) kopię protokołu weryfikacji zawierającego opis 
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości; 
3) kopię stanowiska wykonawcy prac 
geodezyjnych, o którym mowa w ust. 7; 4) kopię 
zbiorów danych lub innych materiałów 
stanowiących wyniki prac geodezyjnych. 
  

proponuje się ust. 11 w brzmieniu: 
11. Po  wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 10, 
od której wykonawca prac geodezyjnych nie 
wniósł, w określonym w przepisach terminie, 
odwołania, starosta, w drodze czynności 
materialno-technicznej, oznacza zgłoszoną pracę 
jako zaniechaną przez wykonawcę.   
 

Niniejsza propozycja jest kolejnym uprawnieniem 
Organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
umożliwiającym nałożenie kar na wykonawców 
prac geodezyjnych. 
Przepis, nakładający na Starostę obowiązek 
zawiadomienia właściwego wojewódzkiego 
inspektora nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego, spowoduje iż organ nadzoru 
potraktuje takie zawiadomienie jako oskarżenie 
wykonawcy przez podmiot publiczny – Starostę o 
naruszenie przepisów prawa wykazanych w 
protokole weryfikacji. 
Dodatkowo brak odwołania wykonawcy zostanie 
zapewne zinterpretowany przez organ nadzoru 
jako wyrażenie przez wykonawcę tzw. „milczącej 
zgody” i przyznanie się do zarzucanych mu w 
protokole czynów, co w konsekwencji uruchomi 
wobec wykonawcy procedurę administracyjną, 
powodującą nałożenie dodatkowych obowiązków 
na wykonawcę w postaci składania wyjaśnień lub 
wyciągnięcie wobec niego konsekwencji. 
Przyczyny z jakich wykonawca nie składa 
odwołania od niekorzystnego dla siebie protokołu 
weryfikacji mogą być bardzo różne i niekoniecznie 
muszą wynikać z jego złej woli. Bardzo często 
decyzja taka może wynikać tylko i wyłącznie z 
przesłanek ekonomicznych, związanych z 
poświęceniem czasu na złożenie odwołania, nieraz 
niewspółmiernym do czasu związanego z 
wykonaniem przedmiotowej pracy geodezyjnej. 
Niemniej abstrahując od przyczyn braku 
odwołania, decyzja ta powinna pozostać tylko i 
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wyłącznie w gestii wykonawcy, który nie powinien 
być karany z brak jej złożenia. 
Pomijając wzrost obowiązków organów 
administracji (Starosty), dla Organów Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej wykonawca nie może 
być bowiem podmiotem z samego już założenia 
podejrzanym, co do którego zakłada się, że działa 
bezprawnie, nieuczciwie lub nieetycznie, co w tym 
przypadku jest ewidentnym przykładem 
naruszenie zasady domniemania uczciwości 
przedsiębiorcy.     
Zgodnie z tą zasadą organy przy rozstrzyganiu 
indywidualnych spraw przedsiębiorców powinny 
dokonywać „przyjaznej” interpretacji przepisów 
kierując się zasadami ogólnymi, które gwarantują 
poszanowanie prawa przedsiębiorcy do rezygnacji, 
w dowolnym momencie, z wykonywanej pracy.  

 
 
 
 
 

Zarząd Ogólnopolskiego Związku  
Zawodowego Geodetów 


