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Legnica  dnia 06 lipca 2020r. 

 

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU  
Waldemar Izdebski  

 
 

 

Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 
 
 

Polskie Towarzystwo Geodezyjne, odnosząc się do projektu rozporządzenia w zakresie 

będącym realizacją założeń wynikających z treści ustawy, pozytywnie opiniuje  kierunek 

zmian  zaproponowanych przez projektodawcę nowelizacji. Popieramy  inicjatywę  

uproszczenia przepisów regulujących  standardy wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych i zasad ich opracowywania, poprzez ograniczenie do 

określenia normatywów technicznych oraz zasad formalno-organizacyjnych 

funkcjonowania branży. Za właściwe uważamy usunięcie z treści rozporządzenia wiedzy 

akademickiej i przepisów o charakterze instrukcyjnym.  

 

Zwaracamy jednak  uwagę na kilka elementów, które naszym naszym zdaniem 

wymagają  zmiany ze względu na nieścisłości natury merytorycznej, bądź semantycznej. 

Nasze propozycje nie dążą do zmiany filozofii samego aktu prawnego a jedynie do  

udoskonalenia jego treści w obszarze stricte formalnym i praktycznym. Dotyczy to 

zarówno zgodności z przepisami samej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

zakresu delegacji z niej zawartej, jak też zgodności przepisów rozporządzenia z  

faktycznie realizowanymi technologiami pomiarowymi i informatycznymi. 

 

Pragniemy też zwrócić uwagę na potrzebę pełniejszego włączenia administracji 

geodezyjnej do sfery  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

przez uwzględnienie Profilu Zaufanego jako metody uwierzytelniania podmiotów 

przekazujących operaty techniczne do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Z jednej strony ułatwi to i przyspieszy proces dostosowywania się 

organów zasobu i wykonawców geodezyjnych do nowej filozofii relacji pomiędzy 

petentem a urzędem.  Z drugiej strony, będzie konkretnym wsparciem dla budowy 

społeczeństwa informacyjnego, w ramach działań prowadzonych przez Rząd, w 

szczególności Ministerstwo Cyfryzacji. 
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Pozytywnie oceniamy koncepcję ograniczenia zawartości operatu technicznego do 

zakresu wynikającego z delegacji ustawowej. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok 

prowadzący do uczynienia z zasobu źródła sprawnie udostępnianych danych 

przestrzennych. Brak konieczności przekazywania do zasobu kopii dokumentów i 

materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac 

geodezyjnych wykonuje swoje prace , w naszej ocenie, jest krokiem w dobrym kierunku. 

Dzieki temu zasób przestanie być rodzajem  archiwum  olbrzymiej ilości różnych 

materiałów, do których rozpowszechniania czy udostępniania, starosta niejednokrotnie 

nie ma nawet prawa.  

 

Polskie Towarzystwo Geodezyjne wnosi o uwzględnienie zgłoszonych przez nas uwag 

i propozycji w dalszych pracach nad projektem przedmiotowego rozporządzenia. 
 
 
 
 

 

Z poważaniem 

 

Dorota Pawłowska-Baszak 

Prezes Zarządu PTG  

/pismo podpisane elektronicznie/ 
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