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Zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed 

dniem 31 lipca 2020r. dla których upłynął przewidywany termin 

wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych. 

Uprzejmie informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że w dniach od 30 sierpnia  do            

10 września 2021r. nastąpi zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed 

dniem 31 lipca 2020r., dla których upłynął wskazany w zgłoszeniu przewidywany termin 

wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych. 

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o Zmianie Ustawy – Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne i Innych Ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 782) obsługa zgłoszeń prac 

geodezyjnych wszczętych i niezakończonych przed 31 lipca 2020r. odbywa się na zasadach 

dotychczasowych. 

Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 

poz.2052 ze zm.) [..kto wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,  (…) podlega karze grzywny]. 

Z rejestru prac geodezyjnych prowadzonego przez Starostę Nyskiego wynika, że dla większości 

prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020r. upłynął przewidywany termin ich wykonania. 

W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo 

upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji należy ten fakt 

zgłosić do dnia 27 sierpnia  2021r., do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Nysie, na piśmie podając:  nr zgłoszenia zarejestrowanej pracy 

geodezyjnej w PODGIK w Nysie, asortyment pracy, położenie obiektu, zaktualizowany  termin 

wykonania pracy.  

Brak informacji zwrotnej do dnia 27 sierpnia 2021r. zostanie uznany za potwierdzenie- 

odstąpienie od wykonania prac. 

W przedmiotowej sprawie wypowiedział się Główny Geodeta Kraju w piśmie nr NG-

NiK.053.105.2021.WS z dnia 20 kwietnia 2021r. skierowanym do Starosty Wolsztyńskiego 

i piśmie NG.OiL.071.28.2021 z dnia 28 lipca 2021r. 

 

Przypominamy, że zgodnie z Art. 12a, ust. 1b) i 1c) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052.) niezłożenie zawiadomienia o 

przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie wyników zgłoszonych 

prac geodezyjnych przed upływem terminu zadeklarowanego w zgłoszeniu pracy jest 

równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. Prace, których terminy przekroczą 



zadeklarowane podczas zgłoszenia zostaną automatycznie anulowane. Ponowne podjęcie 

zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.  

Podobnie zgodnie z Art. 12b, ust. 7b) ww. ustawy, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych negatywnego protokołu weryfikacji, organ 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Również w tym przypadku ponowne 

podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac. 

Zgodnie z § 42 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                                            

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020r.,poz.1429 z późń.zm) 
 

1. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się zamiast plików 

w formacie GML, o których mowa w § 35 ust. 4, przekazywanie danych do aktualizacji baz 

danych zasobu w postaci plików w formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem 

prowadzącym zasób, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie 

operatów technicznych na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie 

operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

4. Do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały 

przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

https://www.powiat.nysa.pl/strona-3334-dla_geodety.html 
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