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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2020 r. znak: L.dz.ZG/2020, zawierające prośbę
o opublikowanie wytycznych dotyczących pracy Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej
i kartograficznej oraz wytycznych dotyczących pracy wykonawców prac geodezyjnych
w trakcie trwania pandemii, uprzejmie przedstawiam co następuje.
W związku z ogłoszoną epidemią, w odniesieniu zarówno do działań organów Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej, jak i działalności wykonawców prac geodezyjnych, priorytet
mają regulacje ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1
i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Indywidualne decyzje wykonawców prac
geodezyjnych muszą przede wszystkim uwzględniać aktualizowane, stosownie do rozwoju
sytuacji epidemiologicznej, przepisy ustaw i rozporządzeń2; 3 mających na celu przeciwdziałaniu
COVID-19.
Zastosowanie w działaniu mają także lokalne ustalenia władz starostw powiatowych ze
służbami sanitarnymi. Prace geodezyjne powinny zatem być tak zorganizowane, aby znaleźć
najlepsze rozwiązania, zapewniające z jednej strony bezpieczeństwo, ale również możliwość
realizacji zadań zarówno przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej jak i
wykonawców prac geodezyjnych.
Ponadto, jak wskazuje Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, obecnie działalność z zakresu geodezji nie została ograniczona. „Zakazy dotyczące
przemieszczania się nie dotyczą pracowników w drodze do pracy i z pracy, jednakże w każdym
przypadku należy stosować wszystkie środki ostrożności celem uniknięcia zagrożenia, jakim
jest rozprzestrzenianie się koronawirusa”.
Niezależnie od powyższego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w dniu
19 marca 2020 r. na swojej stronie internetowej oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl
wytyczne dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzących państwowy zasób
1ustawa

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495
oraz z 2020 r. poz. 284, 374), oraz zmieniane na bieżąco, stosownie do rozwoju sytuacji epidemiologicznej, przepisy wykonawcze tej
ustawy.
2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566/D2020000056601.pdf,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/565/D2020000056501.pdf,
3 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/567/D2020000056701.pdf oraz ustawa z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568/D2020000056801.pdf.

geodezyjny i kartograficzny oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne
i kartograficzne w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu
się koronawirusa.
Odnosząc się do konkretnej kwestii wydawania materiałów w postaci analogowej
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zaewidencjonowania w Zasobie PZGiK dokumentacji, albowiem organ prowadzący PZGiK
uważa, że Wykonawca nie miał prawa wykonać prac terenowych przy udziale zawiadomionych
stron w sytuacji trwającej pandemii, wyjaśniam, że przy zachowaniu stosownych procedur
mających na celu przeciwdziałaniu COVID-19 aktualnie, gdy nie ma zakazu wykonywania
prac geodezyjnych, organ administracji geodezyjnej i kartograficznej nie ma podstaw odmowy
przyjęcia wyników prac geodezyjnych tylko z powodu ich wykonania w trakcie pandemii. Nie
zostały również zawieszone przepisy dotyczące postępowania w sytuacjach, w których organ
SGiK nie uwzględnia stanowiska wykonawcy prac wobec negatywnych wyników weryfikacji4
Co do wykonywania czynności dotyczących wznowienia znaków granicznych,
wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
rozgraniczeń nieruchomości wyjaśniam, że z uwagi na to, że związane z tym czynności
geodezyjne są w praktyce realizowane bezpośrednio przez wykonawcę prac geodezyjnych, to
do zadań wykonawcy należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestniczących
w tych czynnościach osób, ze szczególnym uwzględnieniem obostrzeń wynikających ze
zmieniających się wraz z sytuacją w kraju ogólnych przepisów sanitarnych jak i zaleceń
lokalnych służb sanitarnych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się epidemii.
Natomiast kwestia podniesiona w punkcie 3., dotycząca odmowy przez właściwy organ
wydania decyzji zatwierdzającej podział, w której uzasadnia on odmowę tym, że czynności
geodezyjne wykonane były w okresie trwania pandemii, nie powinna mieć miejsca, gdyż
wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych w czasie pandemii nie jest zabronione.
W uzupełnieniu uprzejmie wyjaśniam, iż organem wyższego stopnia w rozumieniu
przepisów KPA w sprawach podziałów nieruchomości jest Samorządowe Kolegium
Odwoławcze.
z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/pismo podpisane elektronicznie/

art. 12 b ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284), dalej jako ustawa Pgik.
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