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Treść uwagi i uzasadnienie Propozycja zmian 

1 GIG § 17 Powinien dotyczyć wznowienia znaków 

granicznych lub wyznaczenia punków  

granicznych wykonywanych wyłączne w 

trybie przepisów rozdziału 6 ustawy, a w 

szczególności na wniosek i koszt właścicieli.  

Opis sposobu wznawiania znaków  

granicznych i wyznaczania punktów 

granicznych pozostaje w sprzeczności z 

przeprowadzeniem analizy pod względem 

dokładności, aktualności i kompletności.  

Wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia 

punków  granicznych wykonywanych wyłączne w 

trybie przepisów rozdziału 6 ustawy, a w 

szczególności na wniosek i koszt właścicieli 



Natomiast w wykonywanie tych czynności w 

trybie rozgraniczenia jest dopuszczalne 

2 GIG § 17.4 pkt 15 Należy uściślić, że geodeta uprawniony 

podpisuje na końcu protokół. Jest to 

powodem rozbieżności interpretacji i 

żądanie podpisów geodety na każdej 

stronie. 

15) podpis geodety uprawnionego 

sporządzającego protokół na ostatniej stronie oraz 

podpisy osób, o których mowa w pkt 8, na każdej 

stronie protokołu 

3 GIG § 20 pkt 1 Przepis  okaże się „martwy”, ponieważ 

większość inwentaryzacji wykonywana jest 

za pomocą pomiarów GPS. Zaokrąglenie 

dokładności nie spowoduje przypadku że 

„woda będzie płynąć pod górkę”. Ponadto 

przy wykonywaniu mapy do celów 

projektowych projektant może narzucić 

wyższą dokładność wysokościową. 

Wysokość wylotów w studzienkach jest 

określana łatą niwelacyjną lub miarką i nie 

zawsze gwarantuje to uzyskanie 2 cm 

dokładności 

Proponujemy zmianę dokładności w §20 pkt 1 na 

0.05m 



4 GIG § 28.2  Wyniki inwentaryzacji przekazuje się 

niejednokrotnie inwestorowi, który zleca i 

rozlicza prace. 

2. Wyniki inwentaryzacji powykonawczej 

przekazuje się kierownikowi budowy, inwestorowi 

lub jego przedstawicielowi. 

5 GIG § 32 Dodać możliwość  obliczenia przez 

potrącenie powierzchni dla podziałów  o 

łącznej powierzchni do 33 % wykonywanych 

z ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Rozporządzenie w sprawie podziałów 

przewiduje tylko przyjęcia granic dla części 

nieruchomości do 33%  

W §32.5 dodać po słowach” służebności 

gruntowych”  przecinek „innych map do celów 

projektowych  oraz map z projektem podziału 

opracowanych z przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami” 

6 GIG § 33 Brak określenia sekcji lub arkusza mapy, 

które ułatwiają identyfikację obiektu oraz 

kierunku północy 

Dodać pkt 11: oznaczenie godła mapy 

zasadniczej lub oznaczenie arkusza mapy 

ewidencyjnej 

Dodać pkt. 12. oznaczenie kierunku północy  

7 GIG § 34.1 Pas powiększenia obszaru otaczającego 

zamierzenie budowlane winien być ustalany 

przez projektanta lub inwestora, który 

uzgodni go z organem właściwym do 

§ 34. 1. Mapę do celów projektowych wykonuje 

się dla obszaru zamierzenia budowlanego 

powiększonego o pas otaczający obszar o 

szerokości co najmniej 30 m. ustalonego przez 



wydania pozwolenia na budowę. Sztuczne 

ustalenie obszaru 30 m jest zwykle zbędne 

albo za małe w wypadku projektowania 

przyłączy. 

projektanta lub inwestora zamierzenia 

8 GIG § 37 Brak określenia sekcji lub arkusza mapy, 

które ułatwiają identyfikację obiektu oraz 

kierunku północy 

Dodać pkt. 12: godło mapy zasadniczej 

Dodać pkt 13. oznaczenie kierunku północy 

9 GIG § 40.6 Nie uwzględniono protokołu stabilizacji 

znaków granicznych oraz operatu 

technicznego z klasyfikacji gleboznawczej, 

gdzie sporządza się protokół klasyfikacyjny  

Dodać „ protokołów stabilizacji znaków 

granicznych, protokołów ustalenia klasyfikacji 

gleboznawczej 

10 GIG § 40.7 Dokumenty pozyskane od inwestora i 

wykorzystane przez wykonawcę  powinny 

poświadczone i tylko te. Nie chodzi tutaj do 

dokumenty z PODGK co niektóre powiaty 

domagają się zwrotu materiałów z zasobu. 

Dopisać po słowie „ ….. wykonawcę  z 

wyłączeniem dokumentacji z PODGIK” 

11 GIG § 41 W wymaganej zawartości sprawozdania 

brak nazwy obiektu 

Dodać punkt „nazwa i oznaczenie obiektu” 



12 GIG § 45 Brak zapisu normy o pozostawieniu 

dotychczasowych powierzchni w ewidencji 

gruntów. 

Przenieść zapis § 68 starego brzemienia 

rozporządzenia ws. Standardów. 

W przypadku gdy nie zachodzą okoliczności, o 

których mowa w ust. 1, w roboczej bazie danych 

ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej 

obliczone na podstawie pomiaru, jeżeli różnica 

między polem powierzchni obliczonym a polem 

powierzchni działki ewidencyjnej ujawnionym w 

ewidencji gruntów i budynków przekracza wartość 

obliczoną według wzoru. 

Obliczone na podstawie wyników geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych pola powierzchni 

klasoużytków w granicach działki ewidencyjnej 

wyrównuje się do pola powierzchni działki 

ewidencyjnej i wykazuje się w roboczej bazie 

danych z taką samą precyzją zapisu jak pole 

powierzchni działki ewidencyjnej. 
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