
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 1086

RozpoRządzenie
MinistRa inwestycji i Rozwoju1)

z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 725 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 454 oraz z 2001 r. poz. 89) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1)  w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub mag-
netycznej, przekazuje Głównemu Geodecie Kraju protokół czynności, o których mowa w pkt 1,”;

2)  w § 11:

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  Główny Geodeta Kraju – w zakresie podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,”,

b)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)  starosta – w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej.”;

3)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Inwestycji i Rozwoju: wz. A. Soboń

1)  Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
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Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Inwestycji i Rozwoju  
z dnia 29 maja 2019 r.  (poz. .) 

 
                  WZÓR 

 
 

 
(wykonawca prac geodezyjnych) 

 
 


(właściciel lub osoba władająca nieruchomością) 

 
ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.  
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 454, z późn. zm.) 
zawiadamia się, że: 

na  
(nazwa nieruchomości, nazwa ulicy, nr budynku, nr oddziału leśnego) 

w .... 
(miejscowość, gmina, powiat, województwo) 

został umieszczony (przyjęty jako znak) .. 
(rodzaj znaku geodezyjnego, grawimetrycznego, magnetycznego lub budowli triangulacyjnej) 

. 

 
                                (data) 

Osoba kierująca pracami geodezyjnymi: 

 
                           (imię i nazwisko) 

... 
                            (nr uprawnień) 

.. 
                                 (podpis) 

Właściciel lub władający nieruchomością: 

... 
                                 (podpis) 

Starosta*): 
 
  
... 
                           (pieczęć i podpis)   

Uwagi:   
1) w związku z umieszczeniem znaków (lub budowli), o których mowa w zawiadomieniu, nie należy dokonywać czynności 

powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie, 

2) w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaków (lub budowli), o których mowa w zawiadomieniu, lub 

zagrażania przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia, należy niezwłocznie zawiadomić o tym .. 

.. 

.. 
                                                                                       (właściwy organ) 

(art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.). 

*) Stosuje się przy doręczeniu zawiadomienia adresatowi.  

Szkic sytuacyjny 

 

 

 

 

Nr punktu Oznaczenie godła mapy 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. (poz. 1086)

WZÓR
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