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Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy   
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U. z 2014r., poz.897) 
 

• Art.1. W ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010r. Nr 193, 
poz.1287, z późń.zm.) wprowadza się następujące 
zmiany : 

(…) 



Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Art. 12b. (48) 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 
do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne 
materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod 
względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi 
w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 
 
1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 

lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów; 
Wykonywanie pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych w związku z 
realizacją : zadań określonych w ustawie ;  opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na 
potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych; wykonywaniem opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa . 

 
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 
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2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne 
materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych wykonanych w związku z realizacją 
zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju 
lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,  
a także przez inne podmioty działające z upoważnienia 
tych organów. 
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3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. W sprawie formularzy 
dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych 
prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 
z 2014r., poz.924) wydane na podstawie art.12d ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne 
i kartograficzne . 

 
4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych 
materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo 
dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub 
innych materiałów jako przedmiotu zamówienia 
publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem 
zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji 
geodezyjnej i kartograficznej. 
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5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu,  
a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla 
podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych 
lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub 
prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami 
urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 40 ust.8. 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i 
trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r., poz.1183) 
Załącznik nr 5 
Wzór klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
oraz wysokościowych. 
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6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy 
organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca 
wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały 
wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych 
uchybień i nieprawidłowości. 
 
 
7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji 
wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników 
weryfikacji. 
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8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie 
uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub 
prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną  
o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub 
innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. 
 
Art.7b.ust.2 ustawy Pgik 
 W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego jest organem: 
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie; 
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. 
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r., poz.352). 
 

§ 11. Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 
związanymi z zakładaniem lub modernizacją 
podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych, a także szczegółowych osnów 
geodezyjnych, powierza się osobom posiadającym 
uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 
ustawy.  
 
Art. 43. Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach: 
(…) 
3) geodezyjne pomiary podstawowe; 
4) geodezyjna obsługa inwestycji; 
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; 
6) redakcja map; 
7) fotogrametria i teledetekcja; 
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Najczęściej spotykane błędy w wykonywaniu pomiarów GNSS       

i sporządzaniu dokumentacji z tych pomiarów: 

Niewykonanie pomiaru kontrolnego w trakcie każdej sesji 

pomiarowej lub pomiar kontrolny wykonany nie na punktach 

osnowy geodezyjnej. Brak wykazów współrzędnych płaskich         

i wysokości pomiaru punktów kontrolnych oraz ich różnic             

w stosunku do współrzędnych kontrolnych. 
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Najczęściej spotykane błędy w wykonywaniu pomiarów GNSS                  i 

sporządzaniu dokumentacji z tych pomiarów: 

Brak w sprawozdaniu technicznym informacji dotyczących 

zastosowanych technologii i metod pomiarowych. 
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Najczęściej spotykane błędy w wykonywaniu pomiarów GNSS                  i 

sporządzaniu dokumentacji z tych pomiarów: 

Brak w dzienniku pomiarowym współrzędnych stacji referencyjnej. 

Nieprawidłowy pomiar szczegółów I grupy               w oparciu o 

szczegóły I grupy. 
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