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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.  PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 520) 

 

Art. 12b. 

1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych 

lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi 

w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 

1)   wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania 

wyników tych pomiarów; 

2)   kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych. 

2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia 

publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i 

kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów. 

3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. 

4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument 

potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu 

zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego 

Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

[5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem 

do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych 

dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami 

urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.] 

<5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory 

danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia 
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dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych 

lub czynności cywilno-prawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony 

został wniosek. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z 

danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z 

dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2.> 

6. 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. 

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, 

ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. 

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie 

przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub 

innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. 

 

[Art. 46w. 

Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) 

dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, 

powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz 

środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej.] 

 

<Art. 46w. 

Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 

z późn. zm.); nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, 

przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach 

przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej.> 

 

 


