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MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:  
1) analiza przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy w celu opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie 
geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:  
a) standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,  
b) funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
c) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;  

 
2) przygotowanie założeń rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii; 
 
3) opracowanie propozycji brzmienia przepisów prawa zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązań 

systemowych; 
 
4) przedstawianie opinii do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do procedowanych 

projektów aktów prawnych przygotowanych w związku z pracami Zespołu.  

 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 16 z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
(Dz. Urz. MIiB poz. 25) 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
ZAKRES TEMATYCZNY PROBLEMÓW 

 Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

Organizacja zawodu geodety i nadawanie uprawnień zawodowych 

  Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych 

  Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie 

  Organizacja, struktura i tryb prowadzenia pzgik 

  Inne 
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MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 

1. STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA GEODEZYJNYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH  

I WYSOKOŚCIOWYCH  

  

Nowe uwagi 99 

LICZBA PODMIOTÓW  
SKŁADAJĄCYCH UWAGI 

20 

WINGiK 6 

Organy administracji 
geodezyjnej i kartograficznej 

13 

Osoby fizyczne 1 

Organizacje zawodowe BRAK 

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych przez MIiB 
wystąpiono z prośbą o weryfikację dotychczas zebranych uwag  
i postulatów, opracowanych w formie tabeli, oraz ewentualne wskazanie 
innych problemów. 

Nowe uwagi dotyczyły uzupełnienia i doprecyzowania zapisów 
rozporządzenia w zakresie definicji i stosowanej terminologii jak również 
dodania nowych zapisów w rozporządzeniu mających na celu 
uszczegółowienie sposobu i warunków wykonywania pomiarów 
sytuacyjno-wysokościowych, np.: 

 uzupełnienie definicji m.in. o pojęcie stabilizacji punktu granicznego, sesji 
pomiarowej GNSS, roboczej bazy danych, pliku różnicowego 

 wniosek o doprecyzowanie składu operatu technicznego 

 doprecyzowanie przypadków, w których obowiązkowa jest trwała 
stabilizacja punktów osnowy pomiarowej (a nie jedynie palikiem) 

 wniosek o określenie obiektów GESUT, BDOT500, EGiB, które winny 
podlegać zbieraniu i weryfikacji podczas geodezyjnego pomiaru 
terenowego 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
2. ORGANIZACJA ZAWODU GEODETY I NADAWANIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH 

PODMIOT UWAGI 

PTG, SGP, GiG, 

SKP, PGK, LSG 

Kwestie organizacyjne: 

1. Powołanie Samorządu zawodowego geodetów i kartografów. 

2. Ustanowienie geodetów uprawnionych jako wyłącznych wykonawców prac geodezyjnych  

i kartograficznych. 

3. Przypisanie geodecie ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

4. Przywrócenie instytucji mierniczego przysięgłego. 

SGP, SKP,  

MRiRW 

Uprawnienia zawodowe: 

1. Wprowadzenie obowiązku doskonalenia zawodowego geodetów uprawnionych. 

2. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia OC dla geodetów uprawnionych. 

3. Rozszerzenie katalogu samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii poprzez dodanie 

„wykonywania czynności weryfikacji i kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych” oraz „wykonywania 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów”. 

4. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia egzaminu ze znajomości przepisów wobec osób  

z wykształceniem wyższym nieposiadającym punktów ECTS (zakresy uprawnień 3, 6, 7). 

PTG, SGP 
Opracowanie Kodeksu Geodezyjnego lub włączenie do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zagadnień 

geodezyjno-kartograficznych rozproszonych w innych przepisach prawa. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
3. WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH 

PODMIOT UWAGI 

PTG, PGK 

Obowiązek zgłaszania zamiaru wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych: 

1. Likwidacja obowiązku w stosunku do wszystkich prac geodezyjnych i kartograficznych. 

2. Likwidacja obowiązku w stosunku do map do celów projektowych. 

PTG, PGK, SKP, 

SGP, GEO-

SYSTEM, LSG 

Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych: 

1. Likwidacja obligatoryjnej weryfikacji. 

2. Wprowadzenie obowiązku posiadania uprawnień zawodowych w zakresie odpowiednim do rodzaju zbiorów danych  

lub materiałów i wykonywanej pracy przez osoby dokonujące weryfikacji. 

3. Wprowadzenie szczegółowych zapisów dotyczących zakresu weryfikacji opracowań geodezyjnych. 

PTG, PGK, SGP 

Zakres wykonywanych prac: 

1. Eliminacja obecnej fazy administracyjnej postępowania rozgraniczeniowego i podziałowego, i przekazanie tych 

kompetencji geodetom uprawnionym. 

2. Uzupełnienie przepisów dotyczących działalności geodezyjnej przy wykonywaniu opracowań prawnych - obowiązujące 

przepisy prawne regulują szczegółowo procedury, a w sposób marginalny działalność geodezyjną w tym zakresie, co 

powoduje zróżnicowane działania w kraju, konflikty pomiędzy wykonawcami a organami administracji oraz blokadę 

działań w niektórych przypadkach. 

3. Wprowadzenie zakazu wykonywania prac geodezyjnych przez pracowników administracji rządowej i samorządowej. 

4. Połączenie procedury wznawiania i wyznaczania punktów granicznych. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
3. WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH 

PODMIOT UWAGI 

SGP, GUGiK, 

GEO-SYSTEM 

Szczegółowe zagadnienia: 

1.  Określenie terminu zakończenia pracy geodezyjnej, którego przekroczenie byłoby podstawą do zamknięcia 

zgłoszenia. 

2.  Zagwarantowanie z poziomu ustawy dostępu geodetom do akt księgi wieczystej. 

3.  Uporządkowanie pojęć „udostępnienie do wglądu”, „operat”, wprowadzenie pojęcia „operat geodezyjny”. 

4.  Uporządkowanie pojęć - zmiana słowa „kontrola” na „weryfikacja” w art. 41b. 

5.  Zastąpienie wyrażenia mapa zasadnicza bazami danych w zapisach dotyczących zakładania, aktualizacji  

i modernizacji mapy zasadniczej. 

6.  Wprowadzenie możliwości kwestionowania wysokości naliczanej opłaty w DOO w terminie 14 dni od daty 

otrzymania dokumentu. 

7.  Modyfikacja zakresu podmiotów upoważnionych do otrzymywania danych ewidencji gruntów i budynków 

zawierających dane osobowe. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SGiK I JEJ FINANSOWANIE 

PODMIOT UWAGI 

PTG, SGP 

Reorganizacja struktury SGiK: 

1.  Stworzenie nowego modelu struktury organizacyjnej, w którym organy SGiK zostaną zhierarchizowane 

pionowo - bezpośrednia podległość służbowa. 

2.  Podporządkowanie GGK bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.  

3.  Przeniesienie kontroli wykorzystywanych materiałów zasobu do wykonanej pracy geodezyjnej lub 

kartograficznej (kontrola licencji) ze starosty na wojewodę (WINGiK), jako kontrola rzetelności. 

GUGiK, ZMP, 

PTG, SKP, LSG 

Finansowanie zadań z dziedziny geodezji i kartografii: 

1. Opracowanie nowych zasad finansowania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. 

2. Zapewnienie wystarczających środków na realizację przez JST zadań z zakresu geodezji i kartografii. 

3. Weryfikacja celowości wydatkowania funduszy i ich zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem alokacja. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
5. ORGANIZACJA, STRUKTURA I TRYB PROWADZENIA PZGiK 

PODMIOT UWAGI 

GUNB, SGP, 

GUGiK, SKP 

Udostępnianie materiałów z pzgik / Katalog opłat: 

1.  Wprowadzenie bezpłatnych wypisów i wyrysów dla organów nadzoru budowlanego. 

2.  Wprowadzenie waloryzacji opłat za korzystanie z ASG EUPOS, sporządzanie wypisów i wyrysów, 

uwierzytelnianie dokumentów, wysyłanie, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym, uzgadnianie sytuowania 

sieci uzbrojenia terenu. 

3.  Zniesienie opłaty za udostępnianie danych dotyczących osnów geodezyjnych oraz ortofotomapy. 

4.  Wprowadzenie innych możliwości rozliczania się za udostępnianie danych RTK/RTN. Zamiast licencji czasowych 

doładowania pre-paid bez limitu czasowego. 

5.  Wprowadzenie możliwości nieodpłatnego korzystania przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład  

systemu oświaty oraz uczelnie wyższe w celach edukacyjnych z usług ASG-EUPOS. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
5. ORGANIZACJA, STRUKTURA I TRYB PROWADZENIA PZGiK 

PODMIOT UWAGI 

PGK, GIG, SGP, 

ZMP 

Systemy/oprogramowanie do prowadzenia baz danych egib, BDOT500, GESUT, obsługi interesariuszy: 

1. Wprowadzenie jednolitego oprogramowania do prowadzenia baz danych/utworzenie go przez administrację 

centralną i bezpłatne udostępnienie innym organom prowadzącym te bazy danych. 

2.  W związku z realizacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE uwzględnienie budowy 

ogólnodostępnych baz danych SIT oraz budowę inteligentnych baz danych (metadanych) pozwalających  

na powiązania informacji pomiędzy funkcjonującymi bazami (kataster- KW- SIT, GIS…). 

GIG, SGP 
Standardy wymiany danych: 

Skuteczna egzekucja obowiązku wykorzystywania ustanowionych w przepisach prawa formatów wymiany danych. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
5. ORGANIZACJA, STRUKTURA I TRYB PROWADZENIA PZGiK 

PODMIOT UWAGI 

PTG, PGK, SGP, 

GEO-SYSTEM, 

LSG 

Uwaga ogólna: 

Ograniczenie danych zbieranych przez SGiK do niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania 

państwa. 

PGK, SGP, 

GUGiK 

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB): 

1.  Uporządkowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości. 

2.  Doprowadzenie do pełnej zgodności ksiąg wieczystych z EGiB. 

3.  Wprowadzenie obowiązku założenia księgi wieczystej dla każdej nieruchomości. 

4.  Wprowadzenie przepisów w zakresie katastru wielowymiarowego 3D i 4D. 

5.  Używanie wyłącznie nazewnictwa „geodezja, geodeta, geodezyjny”, zastąpienie ewidencji gruntów  

i budynków katastrem. 

6.  Ograniczenie obowiązku i liczby przekazywania przez sądy, organy administracji publicznej i notariuszy, 

dokumentów niezbędnych do aktualizacji EGiB. 

7.  Zapisanie w ustawie, by określenie powierzchni użytkowych oraz funkcji budynków służące do  

ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej było wykonywane przez geodetę 

uprawnionego. 

8.  Wprowadzenie wykazu synchronizacyjnego jako dokumentu do ujawnienia zmian w księdze wieczystej. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
5. ORGANIZACJA, STRUKTURA I TRYB PROWADZENIA PZGiK 

PODMIOT UWAGI 

PTG, GUGiK 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT): 

1.  Niszowe zastosowanie K-GESUT - mała przydatność.  

2.  Brak konieczności prowadzenia powiatowej bazy danych GESUT. 

3.  Ujawnianie w GESUT przebiegu projektowanych sieci, które były przedmiotem narady koordynacyjnej,  

w przypadku gdy stanowiska uczestników narady były jednomyślne i pozytywne. 

GUGiK,  

GEO-SYSTEM 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA): 

Doprecyzowanie kwestii związanych z aktualizacją przez gminy państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) danymi adresowymi. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
6. INNE 

PODMIOT UWAGI 

SKP 

Kartografia: 

1.  Zmiana definicji prac kartograficznych w ustawie PGiK poprzez jej rozszerzenie do wykonywania 

wszystkich prac związanych z projektowaniem i wykonywaniem wszelkich opracowań  

w formie map (analogowych i elektronicznych) oraz baz danych utrzymujących i udostępniających  

dane przestrzenne. 

2.  Zmiana definicji „redakcja map” na „projektowanie i zasilanie systemów informacji przestrzennej  

danymi oraz redakcja map”. 

3.  Wprowadzenie wymogu posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 6 przez podmioty wykonujące 

projekty związane z informacją przestrzenną. 

GUGiK 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów: 

Wyłączenie gruntów leśnych należących do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  

z obowiązku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
6. INNE 

PODMIOT UWAGI 

PTG 

Tereny zamknięte: 

Ograniczenie kompetencji ustanawiania terenów zamkniętych jedynie dla MON i ministra właściwego  

do spraw wewnętrznych oraz stanowienie tych terenów jedynie dla obszarów, którym nadano klauzulę 

tajności. 

PGK 

Proces inwestycyjny: 

Przywrócenie funkcjonowania zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 

 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
7. PRACE PODJĘTE W RAMACH KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO 

Zmiany projektowane w ramach prac związanych z Kodeksem urbanistyczno-budowlanym: 

1. Likwidacja instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonywanych 

prac geodezyjnych i kartograficznych dla opracowań wykonywanych na potrzeby procesu 

inwestycyjnego tj. mapy do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości, 

wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie, inwentaryzacji powykonawczej. 

2.  Określenie terminów załatwiania poszczególnych spraw na linii organ – wykonawca prac 

geodezyjnych i kartograficznych dla prac wykonywanych na potrzeby procesu inwestycyjnego 

(udostępnianie materiałów, weryfikacja wyników prac).  

3.  Wprowadzenie możliwości zgłoszenia prac geodezyjnych w razie uzasadnionych okoliczności  

w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac. 



MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 
7. PRACE PODJĘTE W RAMACH KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO 

4.  Zniesienie obowiązku uzgadniania z wykonawcą zestawu materiałów potrzebnych  

do wykonania pracy - pozostawienie możliwości uzgadniania na wniosek. 

5.  Wprowadzenie opłaty ryczałtowej za udostępniane materiały pzgik dla wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych. 

6. Likwidacja licencji dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 

7.  Zmiana zasad dokonywania aktualizacji EGiB w trybie czynności materialno-technicznych. 

8. Jednoznaczne  określenie przedmiotu i zakresu jednego zgłoszenia oraz terminu wykonywania prac 

objętych jednym zgłoszeniem. 

9. Zmiana zasad dotyczących tworzenia terenów zamkniętych. 



8. PROPOZYCJA  FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU – PODZESPOŁY 

 Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
 i wysokościowych; wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych 

 Geodezja a geoinfromacja – nowe wyzwania. Określenie standardów,  
 redefinicja systemów informacyjnych państwa (ZSIN, pzgik, K-GESUT) 

 Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych 

   Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie oraz organizacja,  
 struktura i tryb prowadzenia pzgik 

 Ewidencja gruntów i budynków 

MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 



 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY 

I BUDOWNICTWA 


