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Kartuzy, dnia 08.03.2017 r.

Wykonawcy prac geodezyjnych

KOMUNIKAT nr 2/2017

W  dniu  27.02.2017r.  odbyło  się  spotkanie  geodetów  powiatowych  z  Pomorskim
Wojewódzkim  Inspektorem  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego.  Poniżej
zamieszczam wybrane wnioski z wyników kontroli przeprowadzonych przez PWINGiK w
roku 2016 w kilku różnych powiatach – do stosowania.

Kontrola  wykazała  naruszenie  §  71  ust.  7  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z  dnia  9  listopada  2011  r.  w  sprawie  standardów  technicznych  wykonywania
geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowywania  i  przekazywania
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – stosownie do
treści  tego  przepisu  organ  powinien  wymagać  od  wykonawców  prac  geodezyjnych,  aby
sprawozdanie  techniczne,  zawierało  informacje  o  formacie  plików  przekazywanych  wraz  z
operatem technicznym niezbędnych do zaktualizowania prowadzonych przez organ baz danych,
jak również oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

Kontrola wykazała naruszenie § 18 ust. 1 rozporządzenia o standardach - organ powinien wymagać,
aby pomiary związane z założeniem osnowy pomiarowej metodą biegunową wyrównywane były
metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.

Kontrola wykazała naruszenie  § 17 ust. 2 rozporządzenia o standardach- organ powinien wymagać,
aby  przy realizacji pomiarów związanych z założeniem osnowy pomiarowej zapewniony był co
najmniej  dwukrotny  pomiar  każdego  mierzonego  elementu  oraz  wykonane  były  obserwacje
nadliczbowe. 

Weryfikacja  stosowania  przez  wykonawców  §  39  ust.  5  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.). Organ powinien wymagać od wykonawców prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych, aby wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych utrwalane
były w protokole, którego wzór zawiera załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. 
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Stosownie  do  art.  12a  ust.  1  u.p.g.k.  organ  powinien  wymagać  od  wykonawców  sporządzania
ponownych  zawiadomień  o  zakończeniu  prac  geodezyjnych  w  przypadku  ich  etapowania.  W
przypadku wykonania jednego z etapów pracy wykonawca zawiadamia o wykonaniu pracy w części,
a w momencie przekazania ostatniego etapu pracy zawiadamia o wykonaniu pracy w całości. 
[...]
Należy także zwrócić  uwagę na poprawność i kompletność wypełniania  przez wykonawców prac
geodezyjnych  formularza  zawiadomienia  o  wykonaniu  zgłoszonych  prac  geodezyjnych  lub
kartograficznych,  którego wzór  stanowi załącznik  nr  3  do  rozporządzenia  z  dnia  8  lipca  2014 r.
Ministra Administracji i Cyfryzacji 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 2014 r. poz. 924). 

Inne uwagi dotyczące zawiadamiania o zakończeniu prac:

 brak informacji jakiego zakresu (etapu/zakończenia) pracy dotyczy ;
 brak informacji  (błędne określenie)  jakie bazy danych należy zmodyfikować na podstawie

danych z opracowania .

Inne uwagi odnośnie zgłoszeń prac:

 niezgodność zgłoszonej pracy z zawartością dokumentów w operacie,
(np: zgłoszono wytyczenie, a oddano opracowanie mapy do celów projektowych) ;

 cel pracy nie zgodny ze słownikiem z załącznika nr 1 (do wzoru zgłoszenia).

Wywiązywanie  się  wykonawców  prac  geodezyjnych  lub  prac  kartograficznych  z
obowiązków wynikających z ww. przepisów podlega weryfikacji na etapie przyjmowania
opracowań (zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych) do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Michał Pellowski
Kierownik ODGiK

Dodatkowe uwagi:
Komunikat opublikowano poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń ODGiK oraz na stronie internetowej Wydziału Geodezji.
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