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Panie i Panowie
Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Dotyczy: wykorzystywania materiałów zasobu w celu innym niż do 
wykonywania prac geodezyjnych oraz nieprzekazywania do organu Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przez 
wykonawców prac geodezyjnych  

Szanowni Państwo,

w związku z docierającymi do tut. Urzędu informacjami dotyczącymi występowania 

przypadków zgłaszania prac geodezyjnych celem uzyskania materiałów zasobu 

w tym danych podmiotowych, następstwem czego jest brak przekazania wyników 

zgłoszonych prac geodezyjnych do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 

zwracam się do Państwa z prośbą o zebranie informacji od nadzorowanych 

jednostek w następującym zakresie:

 liczby prac zaniechanych w związku z niezłożeniem zawiadomienia 

o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych 

wyników przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wraz z rozróżnieniem na prace, dla 

których wykonawca pisemnie zawiadomił organ Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej o zaniechaniu ich wykonania (art. 12a ust. 1b ustawy Pgik),

 liczby prac zaniechanych w związku z upłynięciem terminu 3 miesięcy od dnia 

otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych negatywnego protokołu 

weryfikacji (art. 12b ust. 7b ustawy Pgik),

 liczby zgłoszeń prac geodezyjnych w postaci papierowej w okresie od 

3 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 roku,

 udzielenia informacji jakie materiały zasobu organ Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia wykonawcy 
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(art. 12 ust. 3 - 6 ustawy Pgik), w szczególności czy udostępnianie rodzaju 

materiałów zasobu jest uzależnione od celu zgłoszonych prac geodezyjnych 

oraz czy organ weryfikuje żądania wykonawcy w zakresie oczekiwanych 

materiałów zasobu pod względem ich faktycznej niezbędności do wykonania 

zgłoszonych prac geodezyjnych w odniesieniu do wskazanego celu tych prac,

 wskazania komu z ramienia wykonawcy prac geodezyjnych organ udostępnia 

materiały zasobu oraz w jaki sposób organ weryfikuje czy osoby, którym 

udostępnia materiały zasobu są do tego upoważnione przez wykonawcę prac 

geodezyjnych,

 udzielenia informacji czy występowały przypadki, kiedy organ inicjował 

działania mające na celu zbadanie czy wskazany w zgłoszeniu prac 

geodezyjnych kierownik prac geodezyjnych legitymujący się odpowiednimi 

uprawnieniami zawodowymi faktycznie został ustanowiony przez wykonawcę 

prac geodezyjnych zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy Pgik, 

 udzielenia informacji czy były, zawiadamiane organy nadzoru 

o nieprawidłowych działaniach wykonawców prac geodezyjnych 

naruszających przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez 

wykorzystywanie materiałów zasobu w celu innym niż do wykonywania prac 

geodezyjnych (art. 12 ust. 8 ustawy Pgik), lub też wykorzystujących materiały 

zasobu bez wymaganej licencji, niezgodnie z warunkami licencji lub 

udostępniających je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim 

(art. 48a ust. 1 ustawy Pgik).

Zebranie informacji w wymienionych powyżej zakresach pozwoli na zdiagnozowanie 

przedmiotowego problemu w zakresie skali jego występowania, jak również ułatwi 

podjęcie ewentualnych działań mających na celu jego eliminację.

Proszę o przekazanie Głównemu Geodecie Kraju ww. informacji w terminie do 

30 listopada 2022 r.
podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne

Z poważaniem

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Alicja Kulka
/Pismo podpisane elektronicznie/



Klauzula informacyjna: 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z wykonywaniem zadań 
Głównego Geodety Kraju obejmującego swym zasięgiem cały kraj mogą być przetwarzane w Głównym Urzędzie 
Geodezji i Kartografii Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: 
https://www.gov.pl/web/gugik/rodo---wypelnienie-obowiazku-informacyjnego

Sprawę prowadzi: Agata Cieślińska 
E-mail: agata.cieslinska@gugik.gov.pl
Telefon: (22) 56 31 475
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