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Stanowiska/Interpretacje

 

 

stanowiska Głównego Geodety Kraju:
Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  10  czerwca  2022r.  nr  NG-OiL.053.106.2022  dotyczące  opłaty  za
wysyłanie  wypisów  i  wyrysów.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  10  maja  2022r.  nr  NG-OiL  920.14.2022  dotyczące  etapowania
zgłoszonych  prac  geodezyjnych.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 15 kwietnia 2022r. nr NG-OiL.071.9.2022 w sprawie klauzulowania map
do celów projektowych oraz map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 24 marca 2022r. nr NG-NiK.053.180.2022 w sprawie zaniechania prac.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  3  marca  2022r.  nr  NG-OiL.920.5.2022   w  sprawie  udostępniania
komornikom  sądowym  informacji  z  ewidencji  gruntow  i  budynków.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  19  stycznia  2022r.  nr  NG.OiL.920.4.2022   w  sprawie  przekazywania
operatów technicznych w formie elektr./papier.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z  dnia 26 listopada 2021r.  nr  NG-NiK.920.50.2021.AA w sprawie "prostowania
błędów" w egib.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 23 listopada 2021r. nr NG-OiL.053.336.2021 w sprawie jaki użytek należy
wskazać w ewidencji gruntów i budynków dla działek, na których została wybudowana elektrownia fotowoltaiczna.  
(pismo DWINGiK z dnia 16 września 2021r. nr GK-ONG.720.11.2021.OŁ,  ⇒   pismo GGK z dnia 21 września 2021r. nr
NG-OiL.053.336.2021,  ⇒   pismo DWINGiK z dnia 10 listopada 2021r. nr GK-ONG.720.11.2021.OŁ)

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 18 maja 2021r. nr NG-NiK.920.27.2021 dotyczące prezentacji graficznej
rysunku podziału nieruchomości.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 13 kwietnia 2021r. nr NG-O.405.2.2021 dotyczące ujawniania terminów
zmian podmiotowych w egib.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  4  marca  2021r.  nr  NG-OiL.053.54.2021  w  sprawie  WZDE  w  formie
elektronicznej.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  15  października  2020r.  nr  NG-SiK.071.2.2020  w sprawie  zgłoszeń  prac
(zasięg, etapowanie).

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 14 października 2020r. nr NG-SiK.053.47.2020 w sprawie aktualizacji egib
i sporządzaniu WZDE przy mdcp i inwentaryzacji powykonawczej.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  5  października  2020r.  nr  KN-IRP.071.105.2020  w  sprawie  weryfikacji
mapy co delów projektowych.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju  z  dnia  3  października 2020r.  nr  KN-IRP.071.106.2020 w sprawie sprostowania
art. 22 ust. 2 ustawy Pgik.

Stanowisko  Gwnego  Geodety  Kraju  z  dnia  11  września  2020r.  nr  KN-IRP.071.101.2020  w  sprawie  stosowania  §  31
rozporzadzenia  w  sprawie  standardów  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i
wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
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kartograficznego.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  31  sierpnia  2021r.  nr  KN-IRP.071.99.2020  w  sprawie  mapy  do  celów
projektowych.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 17 sierpnia 2020r. nr NG-OSG.053.167.2020 w sprawie zgłaszania prac i
ustalania zasięgu pracy.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 9 czerwca 2020r. nr NG-OSG.405.10.2020.MK w kwestiach dotyczących
zmian  wynikających  z  uchwalonej  w  dniu  16  kwietnia  2020r.  ustawy  nowelizującej  ustawę  Prawo  geodezyjne  i
kartograficzne.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  3  czerwca  2020r.  nr  NG-OSG.053.84.2020  w  sprawie  wykonywania
pomiarów  wysokościowych  metodą  niwelacji  satelitarnej.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 2 października 2019r. nr NG-OSG. 920.19.2019 w sprawie wydawania  z
zasobu wadliwej dokumentacji.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  30.10.2019  r,  (NG-OSG.700.14.2019)  w  sprawie  przekazywanie
dokumentacji  stanowiącej  postawę  wpisu  do  bazy  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków  w  przypadku  realizacji
zleceń  ,  obejmujących  m.  in.  opracowanie  map  do  celów  projektowych    w  obowiązkowym ,  trzydziestometrowym
pasie oddziaływania zamierzenia projektowego.

Wzorcowe warunki techniczne (dokument nr 1 oraz dokument nr 2) dotyczące wdrożenia układu wysokościowego PL-
EVRF2007-NH w zależności od aktualnego stanu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu, przekazane
pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 31 sierpnia 2019r. znak GI-GSPP.5001.6.2019

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 22 marca 2018r. dotyczące scalenia i zagospodarowania poscaleniowego.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  21  lutego  2018r.  dotyczące  możliwości  wykazania  w  egib  umów
dzierżawy  gruntów.

Stanowisko Głównego Geodety  Kraju  z  dnia  17 sierpnia  2017r.  dotyczące prawnej  możliwości  nanoszenia  na  mapy
zasadnicze nieczynnych szybów górniczych.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju  z dnia 27 kwietnia 2017r. dotyczące aktualizacji informacji zawartych w egib w
zakresie użytku gruntowego Ls.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  dotyczące   procedury  rozpatrywania  zarzutów  do  danych  ujawnionych  w
operacie  opisowo  –  kartograficznym

Stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące możliwości wydania wykonawcy oryginału operatu technicznego, po
decyzji o odmowie przyjęcia operatu do PZGiK

Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu prac.

Stanowisko wspólne Głównego Geodety Kraju i  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 9 maja 2016r. w
sprawie stosowania art. 23 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju   w  sprawie  zawiadamiania  wydziału  ksiąg  wieczystych  właściwego  sądu
rejonowego o dokonywanych zmianach w danych ewidencyjnych – w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg
wieczystych.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 27 stycznia 2015r. dotyczące udostępniania rzeczoznawcom majątkowym
do wglądu zbioru dowodów zmian oraz materiałów wchodzących w skład PZGiK.

Pytania i odpowiedzi – ewidencja gruntów i budynków oraz Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wypisów z ewidencji gruntów i budynków o
niepełnej treści.

103 pytania i odpowiedzi do znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Informacja  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  dotycząca  wygaśnięcia  w  dniu  13  stycznia  2015  r.  przepisów
rozporządzenia  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  12  lutego  2013  r.  w  sprawie  bazy  danych  geodezyjnej
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ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu,  bazy  danych  obiektów  topograficznych  oraz  mapy  zasadniczej  (Dz.  U.  poz.  383)
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 26 maja 2010 r.  w sprawie rodzajów prac
geodezyjnych i  kartograficznych mających znaczenie  dla  obronności  i  bezpieczeństwa państwa oraz  współdziałania
Służby  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  z  jednostką  organizacyjną  Sztabu  Generalnego  Wojska  Polskiego  właściwą  w
sprawach geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 109, poz. 718).

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  10  września  2014r.  w  sprawie  wykazywania  w  ewidencji  gruntów  i
budynków  użytku  „B”.

Stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju  z  dnia  12 sierpnia  2014r.  w sprawie zakładania  osnowy pomiarowej
metodą RTN.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 24 czerwca 2014r. dot. udostępniania danych do budowy SIP, określania
w bazie EGiB sposobu użytkowania działek oraz wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem PZGiK.

Komunikat  Głównego Geodety Kraju  z  dnia  1  lipca 2014r.  w sprawie udostępniania  danych,  udzielania  licencji  oraz
wnoszenia opłat za dane i usługi systemu ASG-EUPOS.

Pismo Głównego Geodety  Kraju  z  dnia  16 czerwca 2014r.  dotyczące upubliczniania  numerów ksiąg wieczystych na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Pismo  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  16  kwietnia  2014r.  w  sprawie  błędów  w  redakcji  wzoru  na  obliczanie  pola
powierzchni  działek  ewidencyjnych  oraz  poprawiony  załącznik  nr  4  -  sposób  obliczenia  pola  powirzchni  działek
ewidencyjnych  z  uwzględnieniem  powierzchniowej  poprawki  odwzorowawczej,

Zarządzenie  nr  6   Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  11  marca  2013r.  w  sprawie  uchylenia  niektórych  zarządzeń
Głównego  Geodety  Kraju  (m.in.  wytycznych  technicznych  G-5).

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  18  lutego  2014r.  w  sprawie  wyjaśnień  wybranych  zapisów
znowelizowanego  rozporządzenia  w  sprawie  EGiB.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zasad określania współrzędnych punktów
pomiarowej osnowy sytuacyjnej wyznaczanych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  14  października  2013r.  dotyczące  zakresu  prac,  jakie  powinny  być
wykonywane  w  ramach  przyjęcia  przebiegu  granic  na  potrzeby  podziału  nieruchomości.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  7  października  2013r.  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień
przestrzennych.

Stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 24 września 2013r. w sprawie udzielania informacji z operatu ewidencji
gruntów i budynków.
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Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie interpretacji  przepisów §  15 rozporządzenia Ministra Administracji  i
Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183).

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  2  lipca  2013r.  w  sprawie  ujawnienia  w  operacie  ewidencji  gruntów  i
budynków użytku Wsr (grunty pod stawami).

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  25  stycznia  2013r.  dotyczące  treści  dokumentacji  niezbędnej  do
ujawnienia  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  gruntów  pod  stawami  (Wsr).

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  21  stycznia  2013r.  dotyczące  interpretacji  normy  prawnej  prawnej
zawartej w przepisach §68 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie  standardów  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz
opracowywania i i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2011r. nr 263, poz. 1572).

Stanowisko Głównego Geodety Kraju  z  dnia  20 listopada 2012r.  w sprawie sporządzania dokumentacji  na potrzeby
podziałów nieruchomości.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  20  września  2012r.  w  sprawie  zakresu  uprawnień  zawodowych
określonych  w  art.  43  pkt  1  ustawy  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne.

Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  15  grudnia  2011r.  w  sprawie  zasad  i  sposobu  udostępniania  danych  z
operatu ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych nie zawierających danych osobowych

 

stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego:

Stanowisko  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego  z  dnia  13  maja
2014r.  w  sprawie  stosowania  się  do  przepisów  §  6  i  7  w  połączeniu  z  §  79  rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  9  listopada  2011  roku  w  sprawie  standardów  technicznych  wykonywania
geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych...  (Dz.  U.  Nr  263,  poz.  1572).

Stanowisko  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego  z  dnia  7  marca
2014r.  w  sprawie  zmian  dotyczących  opłat  za  czynności  geodezyjne  i  kartograficzne.

Stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 25 września
2013r.  dotyczące  zasad  wykonywania  prac  geodezyjnych,  w  tym  obowiązków  wykonawców  prac  podczas  ich
wykonywania  oraz  sposoby  i  formy  dokumentowania  tych  czynności.

Stanowisko  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego  z  dnia  23  lipca
2013r. dotyczące zasad sporządzania mapy do celów projektowych, a także charakterystyki technicznej materiałów
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udostępnianych  przez  ośrodek  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  do  wykonywania  prac  geodezyjnych  i
kartograficznych.

Stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i  Kartograficznego z dnia 13 kwietnia
2011r. w sprawie udostępniania bazy danych ewidencji gruntów i budynków w celach związanych z wykonywaniem
przez różne podmioty zadań publicznych.

stanowiska innych organów:

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych, o których
mowa w art.  4  ust.  1a pkt  2,3,  8  oraz ust.  1b ustawy z  dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne na
potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d),
art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 maja 2018r. nr DZP-ZI.602.11.2018.AZ, dotyczące
ujawniania  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  informacji   czy   wyróżniony  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  obszar
gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Stanowisko  Głównego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  sprawie  przekazywania  uwierzytelnionych  kopii
dokumentów  zatwierdzonych  projektów  zagospodarowania  działki  lub  terenu.

Stanowisko  MRiRW z  dn.  27.03.2014r.  w  sprawie  interpretacji  przepisów ustawy  z  dnia  3  lutego  1995r.  o  ochronie
gruntów rolnych i leśnych dot. wyłączenia gruntów z produkcji w trybie art. 11 oraz art.28 ust. 2.

Stanowisko Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 2013r. dotyczące problematyki związanej ze stosowaniem przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów(Dz. U. poz.
1246)

Stanowisko  Ministra  Rolnictwa  z  dnia  18  marca  2013r.  dotyczące  interpretacji  przepisów  rozporządzenia  Rady
Ministrów  z  dnia  12  września  2012r.  w  sprawie  gleboznawczej  klasyfikacji  gruntów  (Dz.  U.  poz.  1246).

Stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebrane na szkoleniu  w dniu 22 października 2013 r.
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