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Dotyczy: prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Szanowni Państwo,

Główny Geodeta Kraju w piśmie z 23 maja 2022 r. znak NG-OiL.920.12.2022, 
skierowanym do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego, przedstawił statystykę opóźnień w weryfikacji operatów technicznych, 
przekazał „korespondencję z powiatami, które wykazały największe opóźnienia w weryfikacji 
operatów w IV kwartale 2021 r.”, polecił „podjęcie działań nadzorczych, które umożliwią 
dochowanie ustawowych terminów weryfikacji” i wyznaczył termin wysłania informacji zwrotnej 
o podjętych działaniach.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zmianami – dalej: ustawa 
Pgik), proszę Państwa o przesłanie do tutejszej Inspekcji w terminie do 3 czerwca 2022 r.:
1) raportu o terminach weryfikacji operatów technicznych przekazanych przez wykonawców 

w kwietniu i maju 2022 r. zestawionego w formie tabeli załączonej do niniejszego pisma 
(raportu z systemu zawierającego dane wymienione w załączonej tabeli);

2) w przypadku występowania znaczącej liczby przypadków weryfikacji przeprowadzanej 
z niedotrzymaniem terminów określonych w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik:

a. informacji odnośnie faktycznych przyczyn naruszeń terminów, zidentyfikowanych 
po dokładnym zbadaniu etapów obiegu dokumentacji w analizowanym procesie, 
w tym czasu wykonywania poszczególnych czynności przez pracowników, w celu 
rozpoznania ewentualnych „zatorów” procesu;

b. informacji o działaniach podjętych lub planowanych zmierzających do usprawnienia 
procesu weryfikacji.

Jeżeli z raportów za kwiecień i maj będzie wynikać, że opóźnienia zostały wyeliminowane 
lub występują tylko incydentalnie, wyjaśnienia dotyczące przyczyn opóźnień występujących 
uprzednio (w I kwartale br.) będą zbędne, natomiast cenna będzie informacja o Państwa 
działaniach, które pozwoliły na usunięcie nieprawidłowości.

Zwracam uwagę na prośbę o dodatkową informację (w stosunku do poprzednich 
raportów), dotyczącą celu prac. Wynika z faktu, że wyjaśniając w korespondencji z Głównym 
Geodetą Kraju (odbyła się w marcu br. i dotyczyła IV kwartału roku poprzedniego) przyczyny 
opóźnień weryfikacji, wskazywali Państwo jako częsty powód np. opracowania „prawne” 
o dużym stopniu komplikacji.

Z poważaniem

Małopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marian Dzikowski
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