U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r.
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b:
a) w pkt 7a na końcu dodaje się wyrazy „, albo oświadczenie o przedstawieniu
opracowania kartograficznego do weryfikacji”,
b) w pkt 7b na końcu dodaje się wyrazy „, albo oświadczenie o przedstawieniu
dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów do weryfikacji”;

2)

w art. 1 w pkt 10:
a) w lit. a w tiret trzecim w podwójnym tiret piątym w poleceniu nowelizacyjnym
wyrazy „f–l” zastępuje się wyrazami „f–k” oraz skreśla się lit. l,
b) w lit. b, w ust. 1a skreśla się wyrazy „, jednak nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac”,
c) w lit. c w tiret piątym, w pkt 4 skreśla się wyrazy „, nie dłuższy niż rok od dnia
rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych”,
d) w lit. d:
– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „2a–2e” zastępuje się wyrazami „2a–2c”,
– skreśla się ust. 2a,
– w ust. 2b skreśla się pkt 2,
– w ust. 2c:
– – w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „lub należący do tego samego podmiotu
którego nieruchomości dotyczy zgłoszenie”,
– – skreśla się pkt 2 i 4,
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– w ust. 2d skreśla się zdanie pierwsze,
– skreśla się ust. 2e;

3)

w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 skreśla się pkt 2;

4)

w art. 1 w pkt 12 w lit. d:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:”,
b) dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Na wniosek wykonawcy prac organ Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej informuje go o wyniku weryfikacji w inny powszechnie
przyjęty sposób.”;

5)

w art. 1 w pkt 12 w lit. d, w ust. 3a wyrazy „informuje wykonawcę prac geodezyjnych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej” zastępuje się wyrazami „informuje
wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), jeżeli została wyrażona pisemna zgoda
na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze
wskazaniem adresu elektronicznego,”;

6)

w art. 1 w pkt 12 w lit. e, w ust. 5 skreśla się wyrazy „przeznaczone dla podmiotu, na
rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne,”;

7)

w art. 1 skreśla się pkt 14;

8)

w art. 1 w pkt 46 w lit. e, w ust. 4:
a) w pkt 1 wyrazy „1,0” zastępuje się wyrazami „0,5”,
b) w pkt 2 wyrazy „2,0” zastępuje się wyrazami „1,5”;

9)

w art. 1 w pkt 46 w lit. t skreśla się tiret pierwsze;
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10)

w art. 3 w pkt 4:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„po art. 34a dodaje się art. 34b w brzmieniu:”,
b) dotychczasowy art. 34a oznacza się jako art. 34b;

11)

w art. 3 skreśla się pkt 5;

12)

skreśla się art. 9;

13)

w załączniku do ustawy, w tabeli 16a w kolumnie trzeciej:
a) w lp. 1wyrazy „100,00 zł” zastępuje się wyrazami „80,00 zł”,
b) w lp. 2 wyrazy „100,00 zł” zastępuje się wyrazami „80,00 zł” oraz wyrazy
„10,00 zł” zastępuje się wyrazami „8,00 zł”,
c) w lp. 3 wyrazy „190,00 zł” zastępuje się wyrazami „150,00 zł”.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r.
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw,
postanowił wprowadzić do jej tekstu 13 poprawek.
Przyjmując poprawki nr 1 i 6 Senat zmodyfikował definicję mapy do celów
projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.
Senatorowie uznali, że dokumentem zastępującym klauzulę urzędową powinno być również
oświadczenie o przedstawieniu opracowania kartograficznego do weryfikacji oraz
oświadczenie o przedstawieniu dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów do
weryfikacji.
Poprawka nr 2 modyfikuje przepis regulujący zasady zgłaszania prac geodezyjnych lub
prac kartograficznych przez ich wykonawcę. Senat postanowił m.in. usunąć zapisy
określające sztywne terminy na zgłoszenie prac geodezyjnych oraz na przekazanie zbiorów
lub dokumentów do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, uznając, że profesjonalne
podmioty prowadzące prace geodezyjne nie powinny być takimi zapisami ograniczane.
Uchwalając poprawkę nr 3 Senat uznał, że Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, nie powinien ich
weryfikować pod względem spójności przekazywanych nowych, zmodyfikowanych lub
zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, z
prowadzonymi przez ten organ bazami danych.
Przyjmując poprawkę nr 4 Senat wprowadził wyjątek od zasady, że o wyniku
weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac
geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu
roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu. Senatorowie postanowili, iż na
wniosek wykonawcy prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej powinien informować
go o wyniku weryfikacji w inny powszechnie przyjęty sposób.
Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych informuje wykonawcę prac
geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tylko wtedy, jeżeli
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została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.
Poprawką nr 7 Senat uchylił przepis, na podstawie którego do aktualizacji przez
marszałka województwa oraz Głównego Geodetę Kraju baz danych, nie stosowałoby się
przepisów nakazujących wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty
profesjonalne, zgłaszanie takich prac, zawiadamianie o ich zakończeniu oraz ich weryfikację
przez Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Zdaniem Senatorów mogłoby to
doprowadzić do niekontrolowanych modyfikacji baz danych.
W poprawce nr 8 Senat postanowił zmniejszyć wysokość współczynnika korygującego
wysokość opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Poprawką nr 9 Senat przywrócił dotychczasowe jednostki rozliczeniowe krajowej bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, z hektarów na kilometry.
Uchwalając poprawkę nr 10 Senat usunął z ustawy błąd polegający na dodaniu do Prawa
budowlanego jednostki redakcyjnej, dodanej już wcześniej jedną z ostatnich jego nowelizacji.
W art. 3 w pkt 4 noweli dodaje się do ustawy – Prawo budowlane art. 34a, podczas gdy
przepis o tym samym oznaczeniu został już dodany do ustawy zmienianej ustawą z dnia 30
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw i obowiązuje od dnia 25 października 2019 r.
Poprawką nr 11 Senat przywrócił do Prawa budowlanego przepis upoważniający
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa do określenia w drodze rozporządzenia, rodzajów i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
W poprawce nr 12 Senat postanowił uchylić przepis zobowiązujący projektanta do
składania projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzonego na aktualnej mapie do
celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność.
Przyjmując poprawkę 13 Senatorowie uznali, że konieczne jest obniżenie wysokości
opłat zryczałtowanych za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

