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Napływające skargi do tutejszego urzędu oraz przeprowadzane kontrole prowadzenia 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym dokumentacji geodezyjnej przyjętej do 

zasobu wykazują, że zarówno wykonawcy prac geodezyjnych jak i kontrolujący 

przekazywaną dokumentację do zasobu, nie zawsze stosują się do przepisów § 6 i 7                

w połączeniu z § 79 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia       

9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych… (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).  

Przepisy te nakładają obowiązek na wykonawców prac geodezyjnych przy 

dokonywaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a w szczególności związanych              

z wykonywaniem mapy do celów projektowych, analizy materiałów otrzymanych z PZGiK 

pod względem: dokładności, aktualności i kompletności. Ponadto pomiary te powinny być 

poprzedzone wywiadem terenowym w celu: 

 identyfikacji w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków geodezyjnych, 

 porównania treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym. 

Niezależnie od powyższego przy wykonywaniu mapy do celów projektowych gdy 

przedmiotem inwestycji są budynki, treść § 79 ust. 5 i 6 nakłada, w przypadku gdy brak jest 

danych określających punkty graniczne z wymaganą dokładnością, obowiązek pozyskania 

tych danych z bezpośredniego pomiaru poprzedzonego ustaleniem położenia tych punktów     

z zastosowaniem wymaganej procedury wynikającej z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) lub przepisów 

dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

W świetle powyższego Ośrodek przy udostępnianiu materiałów powinien bezwzględnie 

opisać wszystkie posiadane atrybuty osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych. 

Niezależnie od powyższego należy zwracać szczególną uwagę, na udostępniane dane              

o obiektach topograficznych w postaci prowadzonej mapy sytuacyjnej czy też szkiców 



polowych, których pomiary dokonywane były na przestrzeni kilkudziesięciu lat pod rządami 

zmieniających się przepisów i standardów związanych z techniką oraz dokładnością 

pomiarów.  

Na osobach przyjmujących dokumentację do zasobu ciąży obowiązek 

wyegzekwowania,  a na wykonawcy prac prawidłowego wykonania, analizy materiałów            

i dokonania niezbędnych pomiarów, aby powstały produkt (mapa do celów  projektowych) 

zawierał dane określające położenie punktów granicznych oraz innych obiektów 

topograficznych z wymaganą dokładnością, określoną standardami technicznymi 

obowiązującymi w dacie wykonywania zamówionych prac geodezyjnych.   

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na 

respektowanie również wyżej wymienionych przepisów oraz objęcie szczególnym nadzorem 

osób odpowiedzialnych za udostępnianie materiałów z zasobu oraz kontrolę przyjmowanej 

dokumentacji do zasobu.    

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Dokument podpisany bezpiecznym  

podpisem elektronicznym1 

 

Alicja Meusz 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

                                                 
1 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym  (Dz. U. z 2013r. poz. 262), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument 

został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki 

podawczej adresata, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na 

stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu. 

 


