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Pan Krzysztof Lichończak
Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Szanowny Panie Prezesie,

w ślad za pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 15 maja 2020 r. znak j.w., dotyczącym zajęcia 

stanowiska w zakresie trybu postępowania przy pracach związanych z ustaleniem granic działek 

ewidencyjnych przy pracach związanych z podziałami nieruchomości, modernizacjami ewidencji 

gruntów i budynków, rozgraniczeń nieruchomości, uprzejmie informuję, że nowelizacja ustawy z dnia 

14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV02 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), m.in. uchyla art. 15zzr 

w brzmieniu:

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z  

powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3) przedawnienia, 

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń 

i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego 

rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na 

wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Oznacza to w praktyce, że dotychczasowe terminy, które nie rozpoczęły biegu albo których bieg 

uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1, rozpoczną bieg, bądź biegną dalej. 

Zgodnie z art. 68 nowelizacji ww. ustawy terminy procesowe rozpoczynają bieg po siedmiu dniach od 

wejścia w życie ustawy.

z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/pismo podpisane elektronicznie/

Do wiadomości:
- Starostowie powiatowi, prezydenci miast na prawach powiatu - wszyscy
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