
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 września 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jak wynika z sygnałów, które docierają do mojego biura senatorskiego od lubuskich przedsiębiorców, po-

jawiają się liczne kontrowersje związane z interpretacją prawa w zakresie potrzeby uzgadniania w zespołach 

uzgadniania dokumentacji projektowej lokalizacji projektowanych przyłączy na działce inwestora. 

Jak wynika z informacji uzyskanych przez przedsiębiorców, samorządy dowolnie interpretują zapisy pra-

wa w tym zakresie. Doprowadza to do sytuacji, w której w różnych powiatach obowiązują różne wymogi w 

zakresie wymaganej dokumentacji. Niepokojący jest fakt, iż wiele samorządów interpretuje prawo w sposób, 

który zagraża interesom przedsiębiorców, naraża ich na straty finansowe. Oczywiste jest, iż takie działanie 

jest skierowane również przeciwko gospodarce regionu i kraju. Tymczasem zgodnie z założeniami polskiego 

rządu administracja państwowa powinna być otwarta, przyjazna i pomocna obywatelom w procedowaniu 

czynności formalnych. Interpretacja prawa powinna być zatem nakierowana na korzyści obywatela, nie zaś 

aparatu administracji. 

Zgodnie z zapisem rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (DzU nr 38 z 2001 r., poz. 455), „uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub bu-

dowli, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane (…) przysługuje wykonawcy, nie 

wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków”. Zdarza się jednak, 

iż powiatowe organy administracji geodezyjnej i kartograficznej powołują się na pismo głównego geodety 

kraju, Kazimierza Bujakowskiego, w którym przedstawione zostało stanowisko w sprawie interpretacji prze-

pisów w tym zakresie. Rozumiem, iż jest to pismo wewnętrzne zawierające pewne zalecenia, mające upo-

rządkować pracę podległych instytucji. Jednak zgodnie z prawem aktem nadrzędnym jest w tym przypadku 

wspomniane rozporządzenie. 

Mając na uwadze dobro inwestorów w całym kraju, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Ufam, że Główny Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, znajdujący się w strukturach Mini-

sterstwa Administracji i Cyfryzacji, wykaże się troską o klienta i swoimi decyzjami nie będzie narażał oby-

wateli na ponoszenie dodatkowych kosztów w sytuacji, gdy inwestycja dotyczy działki, której oni są właści-

cielami. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 




