
RZECZPOSPOLITA  POLSKA
GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU

Warszawa, 8  listopada 2016 r.

IZ-PZGiK.700.23.2016
Pani
Alicja Meusz
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru        
Geodezyjnego i Kartograficznego  

Szanowna Pani Inspektor, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2016 r. znak GK-ONG.720.2.2016.EB oraz 

odnosząc się do zawartych w nim pytań, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. Nr 1629) zwanej dalej: „Pgik”, 

przedstawiam następujące stanowisko:

W przypadku odmowy przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego wyrażonej ostateczną decyzją, wydaną na podstawie art. 12b 

ust. 8 Pgik, operat ten stanowi podstawowy dowód w sprawie zakończonej tą decyzją. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 

poz. 67 z późn. zm.) powinien on zatem wchodzić w skład akt tej sprawy.

Zgodnie z art. 12b ust. 6 Pgik 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. Wykonawca 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji, zgodnie 

z art. 12b ust. 7 Pgik. 

W przypadku nie uwzględnienia przez Organ stanowiska wykonawcy i po wydaniu 

decyzji odmowy przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego na podstawie art. 12b ust. 8 Pgik zgodnie z art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 

z późn. zm.), dalej zwanej: „Kpa”, stronie przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, 

sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów 



lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to 

uzasadnione ważnym interesem strony.

Wykonawca, po wydaniu decyzji odmowy przyjęcia operatu technicznego do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 12b ust. 8 Pgik, 

który w omawianej sytuacji zdecyduje się na kontynuowanie zgłoszonych prac geodezyjnych 

a następnie przekazanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nowego 

operatu technicznego, może włączyć do tego nowego operatu uwierzytelnione przez starostę 

kopie lub odpisy dokumentów, których treść nie była kwestionowana w procesie weryfikacji 

poprzedzającej wydanie decyzji o odmowie przyjęcia poprzedniego operatu technicznego do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą prawną do wydania 

wykonawcy uwierzytelnionych kopii lub odpisów dokumentów stanowi art. 73 § 2 Kpa.

Przedstawiona powyżej opinia nie ma jednak charakteru wiążącej interpretacji i nie 

stanowi wykładni przepisów prawa dla organów orzekających w tej sprawie, które 

są obowiązane interpretować przepisy prawa we własnym zakresie i są odpowiedzialne 

za prawidłowe wykonanie ustawowych obowiązków.  

Z poważaniem,
Z upoważnienia

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Informatyzacji i Rozwoju Państwowego                                   

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Jan Jakubczyk
Pismo podpisane elektronicznie.


