
Warszawa, dnia /i3  marca 2013 r.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

GZge-641-11/13

Pan
Kazimierz Kaca 
Starosta Włocławski 
ul. Cyganka 28 
87-800 Włocławek

Odpowiadając na pismo z dnia 6 lutego 2013 r. nr GGN.680.3.2013, przesiane 

przy piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 15 lutego 2013 r. nr KN-0710-4/13, 

dotyczące problematyki związanej ze stosowaniem przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

(Dz. U. poz. 1246), uprzejmie informuję co następuje.

1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) Rada Ministrów 

została upoważniona jedynie do określenia urzędowej tabeli klas gruntów oraz 

sposobu i trybu przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji, mając na celu 

wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich 

jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb, oraz 

zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów. W  sprawach nieuregulowanych przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

(Dz. U. poz. 1246) przy przeprowadzaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów mają 

zastosowanie odpowiednio przepisy zarówno ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

-  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 

z późn. zm.) jak i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
w .

dotyczące w szczególności ewidencji gruntów i budynków.

2. Zgodnie z § 5 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia starosta 

upoważnia osobę do przeprowadzenia czynności wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-3 

rozporządzenia. Starosta może także na podstawie art. 268a Kpa upoważniać



pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej, w tym geodetę powiatowego, do 

załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie. Tak więc, jeżeli geodeta 

powiatowy posiada stosowne upoważnienie starosty w tym zakresie, to może w jego 

imieniu wydawać upoważnienia do przeprowadzania czynności określonych 

w § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzeniu.

3. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. 

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie regulują kwestii związanych 

z opłatami i kosztami postępowania w sprawie przeprowadzania gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów. W związku z tym starosta jako organ prowadzący postępowanie 

administracyjne na wniosek przy ustalaniu opłat i kosztów postępowania powinien 

stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wynikające z działu IX 

dotyczące opłat i kosztów postępowania, a w szczególności art 262 i 263.

4. Ustawodawca nie upoważnił Rady Ministrów do określenia wymogów, jakie 

powinien spełniać klasyfikator. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie mogło zatem 

określać tych kwestii. Dlatego też w § 5 ust. 2 rozporządzenia wskazano jedynie, że 

czynności związane z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

wykonuje osoba upoważniona przez starostę. Od starosty zatem będzie wyłącznie 

zależeć komu powierzy wykonanie czynności klasyfikacyjnych wymienionych 

w § 5 ust 1 pkt. 1-3 rozporządzenia. Nie ma przeszkód, aby osobą taką był np. 

pracownik starostwa powiatowego. Realizując to zadanie z zakresu administracji 

rządowej starosta z pewnością będzie brał pod uwagę posiadanie wiedzy 

specjalistycznej gwarantującej wykonanie tego zadania.

5. Starosta może upoważnić do wykonywania czynności klasyfikacyjnych 

osobę wskazaną we wniosku jeżeli uzna, że osoba ta posiada dostateczną wiedzę 

i umiejętności w tym zakresie. Organ nie powinien ingerować w treść zawartej 

umowy między wnioskodawcą a klasyfikatorem.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedstawione stanowisko stanowi 

jedynie opinię, która nie może być podstawą rozstrzygnięć organów stosujących

prawo w konkretnych przypadkach.
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