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Nazwa dokumentu:  

Projekt 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 

Konsultacje publiczne 

Lp. Komórka 

wnosząca 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna, 

do której 

wnoszone są 

uwagi 

Treść uwagi i uzasadnienie Propozycja zmian 

1 Polskie 

Towarzystwo 

Geodezyjne 

§2 pkt 4 Pomiar sytuacyjny czy też wysokościowy to 

nie tylko sensu stricte fizyczny pomiar w 

terenie, ale zespół czynności technicznych 

doprowadzających do geodezyjnego określenia 

położenia danego obiektu w państwowym 

układzie współrzędnych.  

Użyte w projekcie sformułowanie 

„obowiązujący układ współrzędnych” jest 

niejednoznaczne, mogące prowadzić do 

wniosku, że np. w danym powiecie 

„obowiązującym układem” jest układ inny niż 

państwowy. 

Geodezyjny pomiar sytuacyjny-zespół czynności 

technicznych mających na celu określenie położenia 

istniejących szczegółów terenowych  w państwowym 

układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 
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Użyte w projekcie określenie „państwowy 

układ odniesień przestrzennych” określa 

zarówno układ wysokościowy jak i układ 

współrzędnych płaskich. 

2  
§2 pkt 5 Uzasadnienie j.w. Geodezyjny pomiar wysokościowy-zespół czynności 

technicznych mających na celu określenie wysokości 

istniejących szczegółów terenowych w państwowym 

układzie wysokościowym. 

3  
§2 pkt 6 Doprecyzowanie przepisu.  Tyczenie - zespół czynności projektowych i 

technicznych mających na celu wskazanie i 

odpowiednie  oznaczenie w terenie 

charakterystycznych punktów projektowanego 

obiektu budowlanego 

4  
§ 3.1 Doprecyzowanie przepisu.  

 

Czym innym jest dokładność wykonywania 

pomiaru, a czym innym dokładność określenia 

położenia punktu.   

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

wykonuje się metodami stosując techniki i 

technologie zapewniające uzyskanie określonych w 

rozporządzeniu dokładności położenia punktów 

szczegółów sytuacyjnych w państwowym systemie 

odniesień przestrzennych. 

5  
§ 3.2 Uzasadnienie j.w.  

Dodatkowo z treści projektu wynika, że 

kierownik pracy ma zapewnić uzyskanie 

„dokładności i spełnienie warunków 

wykonywania pomiaru”, co de facto nakłada 

na niego obowiązki wykraczające poza jego 

ustawowo określoną funkcję polegającą na 

kierowaniu pracami geodezyjnymi. 

Decyzję o zastosowanych metodach technikach oraz 

technologiach podczas wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  

podejmuje kierownik pracy geodezyjnej, biorąc pod 

uwagę wymagane dokładności określenia położenia 

punktów szczegółów sytuacyjnych oraz rodzaj 

opracowywanej dokumentacji geodezyjnej, 

wykonywanych czynnościach geodezyjnych i zadań 

mających związek   z tymi pomiarami. 

 

6  
§ 5.1 Użyte w projekcie sformułowanie „w oparciu” 

jest błędne. Geodezyjne pomiary wykonuje się 

w dowiązaniu do punktów osnowy 

geodezyjnej, a nie w oparciu o nie. 

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

wykonuje się w dowiązaniu do punktów poziomej lub 

wysokościowej osnowy geodezyjnej 

7  
§ 5.2 W projekcie sformułowanie „gęstość punktów 

osnów geodezyjnych jest niewystarczająca” 

jest niejednoznaczne z uwagi na ocenny 

W  przypadku gdy położenie punktów osnowy 

geodezyjnej uniemożliwia bezpośrednie nawiązanie 

do nich pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych, 



3 
 

charakter sformułowania „gęstość” i kiedy i dla 

kogo jest ona wystarczająca, a kiedy i dla 

kogo nie. Proponuje się doprecyzowanie 

przepisu i jako warunku dopuszczającego 

założenie osnowy pomiarowej przyjęcie – brak 

możliwości bezpośredniego nawiązania 

pomiarów do osnowy geodezyjnej. 

dopuszcza się nawiązanie pomiarów do osnowy 

pomiarowej. 

8  
§ 6 Dokładność pomiaru nie jest tożsama z 

dokładnością określenia położenia mierzonego 

punktu. 

Ze względu na wymagania dokładnościowe 

określenia położenia punktów szczegółów 

sytuacyjnych  w państwowym układzie 

współrzędnych prostokątnych płaskich  wyróżnia się 

następujące grupy elementów szczegółów 

terenowych 

9  
§ 7 Geodeta uprawniony dokonuje analizy 

materiałów, a nie kierownik pracy 

geodezyjnej, którego zadaniem jest 

kierowanie pracami. Obowiązek wykonania 

analizy materiałów dla każdej pracy 

geodezyjnej wykracza poza delegację 

ustawową rozporządzenia, która dotyczy 

wykonywania pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych, a nie standardów 

wykonywania prac geodezyjnych. Pojęcie 

pracy geodezyjnej jest pojęciem szerszym, 

zdefiniowanym w art. 2 ustawy.  

 

Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się 

tylko te materiały zasobu, które po rzeprowadzeniu 

ich analizy pod względem dokładności, aktualności i 

kompletności przez geodetę uprawnionego, wskazują 

na ich przydatność do osiągnięcia planowanego celu 

w zakresie tych pomiarów. 

  

10  
§9.3 Zawężenie pomiaru kontrolnego tylko do 

współrzędnych płaskich oraz do konieczności 

wykonywania tego pomiaru tylko i wyłącznie 

przed przystąpieniem do pomiarów jest 

nieracjonalne i nie mające realnego wpływu na 

uzyskane wyniki pomiarów.  

 

Podczas  wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych z wykorzystaniem 

kinematycznych technik satelitarnych GNSS, należy  

sprawdzić poprawność działania sprzętu i 

otrzymywanych danych korekcyjnych dokonując 

pomiaru kontrolnego na punktach o znanych 

współrzędnych określonych w państwowym systemie 

odniesień przestrzennych. 
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11  
§ 9.4 „najbliższy punkt” – określenie najbliższego 

punktu niejednoznaczne. Proponuje się 

wykreślenie warunku dokonania pomiaru 

kontrolnego na najbliższym punkcie.  

 Do pomiaru kontrolnego wykorzystuje się  punkt 

osnowy geodezyjnej, punkt osnowy pomiarowej lub 

jednoznacznie zidentyfikowany punkt szczegółu 

terenowego I grupy. 

 

12  
§ 9.6 Uzasadnienie j.w.  W przypadku wystąpienia odchyłek 

przekraczających wartości określone w ust. 5, w celu 

sprawdzenia spójności państwowego systemu 

odniesień przestrzennych realizowanego przez sieć 

stacji referencyjnych z układem współrzędnych 

realizowanym przez punkty osnowy geodezyjnej, 

wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej 

dwóch  punktach osnowy geodezyjnej. 

 

13  
§ 11 Przepis nieprecyzyjny w zakresie zapewnienia 

nadliczbowości obserwacji w stosunku do 

liczby wyznaczanych niewiadomych.   

Dodatkowo z przepisów zawartych w § 12 

wprost wynika konieczność wykonania 

odpowiedniej ilości obserwacji z uwagi na 

metodę wyrównania współrzędnych osnowy 

pomiarowej. 

Proponuje się wykreślenie – „zapewniających 

nadliczbowość obserwacji w stosunku do liczby 

wyznaczanych niewiadomych” 

Wyznaczanie współrzędnych pomiarowej osnowy 

poziomej może być realizowane z wykorzystaniem 

technik GNSS lub pomiarów kątowo-liniowych. 

14  
§ 15.2 Przyjęcie tego przepisu w zaproponowanym 

przez projektodawcę brzmieniu może 

doprowadzić do sytuacji, gdy organ 

prowadzący zasób będzie żądał od wykonawcy 

prac geodezyjnych informacji w zakresie 

niemożliwym do spełnienia przez wykonawcę, 

np. materiał z którego wybudowany jest 

budynek czy też określenie daty zakończenia 

budowy lub właściciela sieci. 

Wykonawca prac geodezyjnych może w trakcie 

pomiaru w sposób wiarygodny ustalić tylko te 

W trakcie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych wykonawca prac geodezyjnych 

pozyskuje dostępne lub znane mu informacje o 

obiektach w zakresie wynikającym z przepisów 

wydanych na podstawie  art. 19 ust. 1 pkt 7, art. 26 

ust. 2 i art. 27 ust. 5 ustawy. 
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informacje o obiekcie do których ma 

bezpośredni dostęp lub są one wynikiem jego 

pomiaru.  

Proponuje się dodać warunek – dostępne lub 

znane mu informacje. Dodanie tego warunku 

zminimalizuje spory na linii wykonawca prac 

geodezyjnych-organ administracji 

geodezyjnej, tym samym przyspieszy 

procedurę przyjmowania operatu technicznego 

do zasobu. 

15  
§ 16.2 Objęcie pomiarem kontrolnym wszystkich 

szczegółów terenowych I grupy powoduje 

konieczność wykonania tych pomiarów dla 

takich obiektów jak np. krawężniki. Przy 

obecnych technikach i technologiach pomiaru 

dokonywanie pomiarów kontrolnych np. 

podczas pomiaru krawężnika czy ogrodzenia 

nie znajduje swojego uzasadnienia.  

Proponuje się pozostawienie wykonywania 

pomiarów kontrolnych jedynie dla szczegółów 

terenowych I grupy wchodzących w zakres 

bazy danych EGiB. 

Przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy 

objętymi bazami danych, o których mowa w art. 4 

ust 1a pkt 2 ustawy wykonuje się pomiar kontrolny  

polegający na: 

1) drugim, niezależnym wyznaczeniu położenia 

szczegółów lub 

2) pomiarze odległości między dwoma punktami 

szczegółów terenowych objętych  

pomiarem (miary czołowe), lub 

3) pomiarze odległości między punktem szczegółu 

terenowego objętego pomiarem a innym punktem 

wyznaczonym z dokładnością właściwą dla 

szczegółów terenowych I grupy. 

 

16  
§ 17.1 Doprecyzowanie przepisu – eliminacja 

określenia „w oparciu” 

Geodezyjne pomiary sytuacyjne wykonywane w 

związku ze wznowieniem znaków granicznych lub 

wyznaczeniem punktów granicznych wykonuje się 

przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych 

określających położenie tych znaków lub punktów 

granicznych w nawiązaniu do osnowy, która była 

wykorzystana do pozyskania tych danych. 

 

17  
§ 17.3 Doprecyzowanie przepisu – eliminacja 

określenia „w oparciu”. 

Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty 

graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, 

podlegają  geodezyjnemu pomiarowi sytuacyjnemu  

nawiązanemu do  poziomej osnowy geodezyjnej lub 
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pomiarowej osnowy poziomej. 

18  
§ 18.3 Przedmiotem geodezyjnego pomiaru 

sytuacyjnego nie jest pomiar granic, ale 

pomiar punktów lub znaków granicznych 

wyznaczających granice działek 

ewidencyjnych. Błędne jest też traktowanie w 

sposób odmienny granic nieruchomości i 

granic działek ewidencyjnych. Granicą 

nieruchomości gruntowej musi być 

jednocześnie granica działki ewidencyjnej. 

 Przepisów ust. 1 nie stosuje się przy pomiarach 

punktów lub znaków granicznych  

 

19  
§ 19.3 Dodatnie sformułowania „dostępnych do 

pomiaru” zapobiegnie sytuacjom w których z 

uwagi na niemożliwe do wykonania pomiary 

wysokościowe, staną się powodem odmowy 

przyjęcia danych do zasobu. W szczególności 

dotyczy to sytuacji podczas pomiarów w 

związku z wykonaniem mapy do celów 

projektowych. Niejednokrotnie takie elementy 

jak dna studni kanalizacyjnych, wloty i wyloty 

są niemożliwe do pomiaru, chociażby z uwagi 

na stałe zamknięcie studni lub jej 

zanieczyszczenie. 

W przypadku podziemnych szczegółów terenowych 

przedmiotem geodezyjnego pomiaru 

wysokościowego są dostępne do pomiaru: 

 

20  
§ 25.1 Katalog dokumentów na podstawie których 

geodeta dokonuje czynności tyczenia lub 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

proponuje się określić jako katalog otwarty. 

Tym samym daje to możliwość korzystania z 

innych dokumentów przez geodetę podczas 

wykonywania tych pomiarów. 

Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną 

obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych 

wykonuje się w szczególności na podstawie wyników 

geodezyjnego opracowania 

21  
§ 26.1 Proponuje się w zakresie treści szkicu tyczenia 

utworzyć katalog otwarty, tym samym 

umożliwiając zamieszczenie na nim 

dodatkowych treści mających znaczenie dla 

procesu budowlanego. 

Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia 

zawierającym w szczególności: 
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22  
§ 28.2 Do wykreślenia – powtórzenie przepisu § 27.5 Wyniki inwentaryzacji powykonawczej przekazuje się 

kierownikowi budowy. 

 

23  
§ 30 Rozszerzenie przepisu w zakresie dostępu do 

akt postępowań administracyjnych lub 

sądowych oraz nie zamykanie katalogu źródeł 

pozyskania dokumentów podczas 

opracowywania map do celów prawnych, 

zapewni w szczególności biegłym sądowym, 

możliwość pozyskania szerszej informacji w 

zakresie wykonywanej przez nich pracy. 

 Przy opracowywaniu dokumentów geodezyjnych, o 

których mowa w § 29  , wykorzystuje się wyniki 

dokonanych przez wykonawcę  pomiarów 

sytuacyjnych  oraz informacje zawarte w: 

1) materiałach zasobu, w tym ewidencji gruntów i 

budynków; 

2) księgach wieczystych oraz w aktach ksiąg 

wieczystych; 

3) orzeczeniach sądowych oraz akt postępowań 

sądowych 

4) aktach notarialnych; 

5) decyzjach administracyjnych lub akt postępowań 

administracyjnych 

6) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych 

przechowywanych w archiwach państwowych 

urzędowych lub zakładowych 

7) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych 

będących w posiadaniu zainteresowanych stron,  

8) innych wiarygodnych źródeł uznanych przez 

wykonawcę za istotne w związku z wykonaniem 

opracowania. 

24 
 § 32.4 W przepisach regulujących wykonywanie 

podziałów nieruchomości na podstawie ustawy 

o gospodarce nieruchomościami brak jest 

określenia sposobu obliczenia powierzchni 

działki w sytuacji, gdy powierzchnia nowo 

wydzielanej działki nie przekracza 33% działki 

dzielonej. Zasadne zatem jest i nie wchodzące 

w zakres innych przepisów przyjęcie zasady 

obliczania powierzchni w przepisach 

niniejszego rozporządzenia. 

Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej polega 

na wydzieleniu działek ewidencyjnych o łącznej 

powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości 

podlegającej podziałowi: 
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25 
 § 33 Mapę do celów prawnych powinien sporządzać 

geodeta uprawniony, a nie kierownik prac 

geodezyjnych. Sporządzenie mapy przez 

kierownika prac (o czym świadczyłby jego 

podpis na tym dokumencie) jest sprzeczne z 

funkcją jaką on pełni, czyli kierowanie pracami 

geodezyjnymi 

Treść opisu mapy do celów prawnych stanowią: 

1) tytuł mapy wskazujący cel opracowania; 

2) skala; 

3) nazwa miejscowości; 

4) nazwa gminy; 

5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego; 

6) numer księgi wieczystej, jeżeli prowadzona jest 

dla nieruchomości; 

7) nazwa wykonawcy prac geodezyjnych; 

8) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac 

geodezyjnych; 

9) imię, nazwisko i podpis oraz numer uprawnień 

zawodowych kierownika prac  

geodezyjnych; geodety uprawnionego, który 

sporządził mapę. 

10) datę opracowania mapy 

26 
 § 34.2 Proponuje się, aby zmiana obszaru 

opracowania mapy do celów projektowych 

mogła polegać nie tylko na powiększeniu tego 

obszaru, ale również zmniejszeniu. O zmianie 

obszaru decydowałby organ właściwy do 

wydania pozwolenia na budowę lub 

projektanta na rzecz którego wykonywana jest 

mapa do celów projektowych. 

Wielkość obszaru, dla którego sporządza się mapę 

do celów projektowych, w razie potrzeby może być 

zmieniona przez organ właściwy do wydania 

pozwolenia na budowę lub projektanta. 

 

27 
 § 35.1 Proponuje się ujednolicenie nomenklatury. 

Wprowadzenie bliżej nieokreślonego pojęcia 

„planowana inwestycja” jest niespójne z § 

34.1 określającej obszar dla którego wykonuje 

się mapę do celów projektowych użyto 

określenia – obszar zamierzenia budowlanego. 

W przypadku gdy w obszarze zamierzenia 

budowlanego przewiduje się usytuowanie budynków 

w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy 

nieruchomości, a w zasobie brak jest danych 

określających położenie punktów granicznych tej 

granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów 

terenowych I grupy, geodeta uprawniony określa 

położenie tych punktów  

28 
 § 35.2 Propozycja przepisu sprzeczna z brzmieniem 

§35.1. Skoro w zasobie brak  danych 

określających położenie punktów granicznych 

z odpowiednią dokładnością, to w takiej 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pomiar 

punktów granicznych , poprzedzają czynności 

mające na celu ustalenie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych  w trybie przepisów wydanych na 
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sytuacji wykonanie wznowienia/wyznaczenia 

punktów granicznych jest bezprzedmiotowe i 

sprzeczne z art. 39 ustawy.  

podstawie art. 26 ust 2 ustawy, z dokładnością 

wymaganą dla szczegółów sytuacyjnych I grupy. 

29 
 § 36. 1 pkt 

1 

Mapy do celów projektowych oprócz treści 

obligatoryjnej zawierają też treść 

fakultatywną, którą powinien określić 

projektant. Bezzasadne jest nakładanie 

obowiązku umieszczania miar liniowych dla 

bliżej nieokreślonych szczegółów 

sytuacyjnych, jeśli informacje te są zbędne 

projektantowi. 

obiekty  oraz miary liniowe określone przez 

projektanta lub inwestora 

30 
 § 36.1 pkt 

4 

Do wykreślenia – dodatkowe obiekty i miary 

wskazane przez projektanta wynikają z § 36.1 

pkt 1 

miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych 

pomiarów terenowych określające w szczególności 

odległości między charakterystycznymi punktami 

sytuacyjnymi. 

31 
 § 37 Mapę do celów projektowych powinien 

sporządzać geodeta uprawniony, a nie 

kierownik prac geodezyjnych. Sporządzenie 

mapy przez kierownika prac (o czym 

świadczyłby jego podpis na tym dokumencie) 

jest sprzeczne z funkcją jaką on pełni, czyli 

kierowanie pracami geodezyjnymi 

Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią: 

1) tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”; 

2) skala; 

3) nazwa miejscowości; 

4) nazwa gminy; 

5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego; 

6) nazwa wykonawcy prac geodezyjnych; 

7) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac 

geodezyjnych; 

8) imię i nazwisko oraz numer uprawnień 

zawodowych geodety uprawnionego, który sporządził 

mapę  oraz jego podpis; 

9) oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych 

płaskich oraz układu wysokości; 

10) określenie obszaru, który był przedmiotem 

aktualizacji; 

11) data opracowania mapy. 

32 
 § 39.1 Przepis wprowadza niedoprecyzowane pojęcie 

rezultaty geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych, które są 

wynikami prac geodezyjnych. Wprowadza on 

 Dokumentację  zawierającą wyniki geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wraz z 

wynikami  ich  opracowania  kompletuje się w 

postaci operatu technicznego i przekazuje do organu 
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niespójność pojęciową, gdyż zarówno z 

wcześniejszych przepisów jak i delegacji 

ustawowej rozporządzenia wynika, że do 

zasobu przekazywane są opracowane wyniki 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, a 

nie bliżej nieokreślone rezultaty.  

prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i 

kartograficzny łącznie z plikami danych służącymi do 

aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu. 

33 
 § 39.2 Rozszerzono przepis o możliwość składania 

przez wykonawcę prac geodezyjnych podpisu 

zaufanego. Nałożenie rozporządzeniem 

obowiązku stosowania tylko i wyłącznie 

płatnym podpisem kwalifikowanym nie 

znajduje żadnego uzasadnienia. 

Dokumentacja geodezyjna przekazywana jest 

do organów administracji geodezyjnej i wobec 

tego możliwość stosowania podpisu zaufanego 

jest jak najbardziej dopuszczalna. 

Operat techniczny sporządza się w postaci pliku w 

formacie PDF podpisanego przez wykonawcę prac 

geodezyjnych zgodnie z zasadami określonymi w 

ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania  

oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem 

zaufanym zgodnie z zasadami określonymi w 

ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.   

 

34 
 § 39.3 Proponuje się wykreślenie pkt 1 i 2. 

 
System teleinformatyczny, w którym prowadzi się 
bazy danych, nadaje każdemu obiektowi 
ujawnionemu w tej bazie identyfikator infrastruktury 
informacji przestrzennej, tym samym niemożliwym 
jest nadanie identyfikatora obiektu przez wykonawcę 
prac geodezyjnych. 
Modyfikacja istniejących obiektów przez wykonawcę 
w zakresie modyfikacji atrybutów tego obiektu nie 
zmienia identyfikatora pierwotnego. 
Zatem przepis ten jest zbędny. 

Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza 

się w postaci pliku w formacie GML. w którym: 

1) obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory 

pierwotne uzyskane z zasobu; 

2) obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane 

przez wykonawcę. 

35 
 § 40 Skoro dopuszczalne jest składanie operatu w 

wersji papierowej, to nałożenie 

bezwzględnego warunku aby wyniki pomiarów 

przekazywać tylko w formie elektronicznej nie 

znajduje uzasadnienia.  

W pkt 6 proponuje się usunąć nieprecyzyjny 

zapis o pomiarze linii granicznych i innych 

trybach w wyniku których powstają protokoły 

Operat techniczny zawiera: 

1) spis treści; 

2) sprawozdanie techniczne; 

3) dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka 

osnowa była założona; 

4) mapę porównania z terenem i szkice polowe, 

jeżeli zostały wykonane; 

5) wyniki wykonanych pomiarów geodezyjnych 
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wymienione w dalszej części przepisu. 

Wyszczególnienie protokołów wraz z 

zastrzeżeniem – jeśli takie dokumenty 

powstały, jest wystarczające dla określenia 

składu operatu technicznego. Podkreślić 

należy, że obowiązek sporządzenia 

konkretnego protokołu wynika z innych 

przepisów. 

W pkt 8 proponuje się jednoznacznie określić 

w jakich sytuacjach istnieje obowiązek 

włączenia w skład operatu technicznego 

dokumentacji niezbędnej do aktualizacji 

informacji ewidencji gruntów i budynków (czyli 

sporządzenia takiej dokumentacji). Propozycja 

ta ma zapobiec sytuacjom w których organ 

prowadzący zasób wymusza na wykonawcach 

prac geodezyjnych sporządzenie dodatkowych 

dokumentów geodezyjnych bezpośrednio nie 

związanych z wykonaną pracą geodezyjną.  

zapisane w postaci elektronicznej; 

6) oryginały lub poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie protokołów  

przyjęcia granic, protokołów ustalenia granic, 

protokołów granicznych oraz aktów  

ugody, protokołów wznowienia znaków granicznych, 

protokołów wyznaczenia punktów  

granicznych, dowodów doręczeń zawiadomień lub 

doręczeń wezwań, jeśli takie dokumenty powstały 

7) oryginały lub poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie innych niż udostępnionych z 

zasobu  dokumentów pozyskanych i wykorzystanych 

przez wykonawcę, mających w ocenie wykonawcy 

prac znaczenie dla wyników wykonanych 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych 

8) dokumentacja niezbędna do aktualizacji ewidencji 

gruntów i budynków w przypadku gdy konieczność 

jej sporządzenia wynika ze zgłoszonego celu pracy 

geodezyjnej  

 

 

36 
 § 41 Proponuje się wykreślenie sformułowania, że 

sprawozdanie techniczne „opisuje przebieg 

prac geodezyjnych” z uwagi na jego 

niejednoznaczność i możliwość 

nieograniczonej interpretacji.  

Sprawozdanie techniczne opisuje przebieg prac 

geodezyjnych i zawiera co najmniej: 

1) określenie celu wykonanych prac geodezyjnych; 

2) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac 

geodezyjnych; 

3) wykonawcę prac geodezyjnych; 

4) imiona i nazwiska oraz numery uprawnień 

zawodowych geodetów uprawnionych  

biorących udział przy realizacji prac geodezyjnych 

oraz wskazanie kierownika prac geodezyjnych; 

5) datę rozpoczęcia i zakończenia prac 

geodezyjnych; 

6) opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac 

geodezyjnych, zawierający w szczególności: 

a) zakres wykorzystania materiałów zasobu, 
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b) zastosowane technologie i metody pomiarowe; 

7) informację dotyczącą przekazywania plików do 

aktualizacji baz danych zasobu. 

 

37 
 § 44 Proponuje się wykreślenie z rozporządzenia 

przepisu z zakresu warunków modyfikacji 

współrzędnych punktów granicznych oraz 

powierzchni działek ewidencyjnych. 

Przepis określający warunki oraz tryb 

modyfikacji tych danych, z racji zakresu 

delegacji ustawowej rozporządzenia, powinien 

znaleźć się w przepisach wydanych na 

podstawi art. 26 ust 2 ustawy. 

1. Do wykazania w ewidencji gruntów i budynków 

przekazuje się dane dotyczące  punktów 

granicznych, o których mowa w § 43 pkt 2. 

2. W przypadku punktów granicznych wymienionych 

w § 43 pkt 2 lit. b ich współrzędne pozyskane z bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków modyfikuje 

się  

w oparciu o: 

1) dokumentację zasobu, która stanowi podstawę 

wykazywania przebiegu granic działek  

ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków; 

2) pomiar punktów granicznych poprzedzony 

ustaleniem przebiegu granic nieruchomości,  

wznowieniem znaków granicznych lub wyznaczeniem 

punktów granicznych uprzednio  

ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, 

ustaleniem przebiegu granic działek  

ewidencyjnych albo ustaleniem ich położenia w 

trybie przepisów rozdziału 6 ustawy. 

 

3. Współrzędne punktów granicznych ujawnione w 

ewidencji gruntów i budynków nie  

podlegają modyfikacji, jeżeli pomiar będący 

przedmiotem opracowania i pomiar będący  

źródłem danych ewidencji gruntów i budynków 

wykonane były z jednakową dokładnością, a  

odchylenie liniowe między tymi samymi punktami 

nie przekracza 0,25 m. 

4. Do wykazania w ewidencji gruntów i budynków 

przekazuje się pozyskane z materiałów zasobu lub 

pomiaru dane dotyczące nowoutworzonych lub 

zmodyfikowanych działek ewidencyjnych, działek 

projektowanych, projektowanych punktów 
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granicznych, budynków ewidencyjnych, użytków 

gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. 

 

38 
 § 46.1 Termin typowo deklatoryjny, nie mający 

faktycznego uzasadnienia do jego 

restrykcyjnego zastosowania . Starostwa w 

tym zakresie , albo w podanym terminie 

zostaną dostosowane, albo nie. 

Proponuje się wykreślenie terminu 24 

miesięcy. 

W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia dopuszcza się  

zamiast plików w formacie GML, o których mowa w § 

39 ust. 3, przekazywanie danych do  

aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w 

formacie uzgodnionym między  

wykonawcą a organem prowadzącym zasób 

39 
 § 46.2  Uzasadnienie jw. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia dopuszcza się  

przekazywanie operatów technicznych w formie 

papierowej 
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