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W związku z otrzymanym pismem z dnia 20 lipca 2012 r., w sprawie zapytania

kwestii zakresu uprawnień zawodowych określonych w art. 43 

pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 

nr 193, poz. 1287 t.j.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie wyjaśniam:

Osoby, którym Główny Geodeta Kraju nadał uprawnienia zawodowe w zakresie 

określonym w art. 43 pkt 1 ustawy są uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji,

0 których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, związanych z geodezyjnymi pomiarami
\

sytuacyjno-wysokościowymi, realizacyjnymi i inwentaryzacyjnymi. Uprawnienia te, obejmują 

również geodezyjne pomiary sytuacyjne obiektów ujawnionych w ewidencji gruntów

1 budynków: znaków i punktów granicznych, użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych 

oraz budynków. W świetle przepisów rozporządzenia, czynności wznawiania znaków 

granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywane w trybie art. 39 ustawy, lub 

czynności ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych; w tym położenia punktów
9

granicznych, wykonywane w trybie przepisów § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), należy potraktować jako czynności identyfikujące położenie 

punktów granicznych na gruncie. Identyfikacja ta, w świetle § 2 pkt 10 rozporządzenia jest 

częścią składową geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego obiektu punktowego, jakim jest punkt 

graniczny. Mając na uwadze przedstawione regulacje prawne należy skonstatować, 

że uprawnienia zawodowe nadane w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy, 

upoważniają do wykonywania samodzielnych funkcji, związanych z geodezyjnymi pomiarami 

sytuacyjnymi punktów granicznych, w tym związanych ze wznawianiem znaków granicznych lub 

wyznaczaniem punktów granicznych w trybie przepisów art. 39 ustawy, a także z ustalaniem

ul, Wspólna 2, 00-926 Warszawa, teł. +48 22 66.1 80 17, fex. +48 22 629 18 67 
e-maii; gugik@gugik.gov.pl, http://www.gugik.gov,pi

mailto:gugik@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov,pi


i

punktów granicznych w trybie § 37 -  39 wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków.

Jednocześnie informuję, że powyższe stanowisko w dniu 31.08.2012 r. zamieszczone
i

zostało na stronie internetowej GUGiK w dokumencie pod nazwą: „Wyjaśnienia Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r, w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w kontekście pytań, jakie w tym zakresie sformułowali przedstawiciele Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych”, 

w zakładce: Komunikaty: „Wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.”.

Jednocześnie wyjaśniam, że ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie daje 

upoważnienia Głównemu Geodecie Kraju do wydawania wiążących interpretacji przepisów 

prawa, zatem powyższe wyjaśnienie należy traktować jako stanowisko w sprawie.
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