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1.

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14
lutego 2012 r. w sprawie osnów
geodezyjnych,
grawimetrycznych
i magnetycznych posługuje się zasadniczo
dwoma podziałami osnów.
Pierwszy, standardowy, to podział na
osnowy geodezyjne, grawimetryczne
i magnetyczne. Drugi opiera się na tym, że
w zakresie każdej z wskazanych wyżej
osnów wyróżnia się osnowę podstawową
fundamentalną (1. klasa), osnowę
podstawową bazową (2. klasa) i osnowę
szczegółową (3. klasa).

Projekt – wbrew uzasadnieniu i OSR –
wprowadza merytoryczne zmiany, stąd
też
należy
albo
zrewidować
postanowienia zawarte w projekcie, albo
uzupełnić uzasadnienie i OSR.

Tym samym zmiany w proponowanym
brzmieniu
stanowią
modyfikację
merytoryczną aktualnie obowiązującego
rozporządzenia w sprawie ochrony
znaków.

Równocześnie
podkreślić
trzeba
konieczność zapewnienia zgodności
procedowanego
rozporządzenia
z
rozporządzeniem
Ministra
Administracji i Cyfryzacji w sprawie
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Głównemu Geologowi Kraju przekazuje się
obecnie protokół czynności w przypadku,
gdy zawiadomienie dotyczyło znaku
podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II
klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub
magnetycznej. Według projektu co do
znaków wszystkich trzech osnów będzie
należało przekazać protokół tylko wtedy,
gdy znak dotyczył podstawowej osłony –
tym samym zachodzi zmiana co do osłony
grawimetrycznej i magnetycznej. Pytanie,
czy taki był zamiar projektodawcy?
Uzasadnienie i OSR milczą na ten temat.

§ 1 pkt 2
(zmieniający § 11
rozporządzenia)

2.

Ponadto można zwrócić uwagę na to, że
przywołane na wstępie rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji nadal
posługuje się klasami – wydaje się, że
odesłanie do klas byłoby precyzyjniejsze;
poddajemy tę kwestię pod rozwagę
projektodawcy.
Obecnie do właściwości Głównego
Geodety Kraju należy wykonanie prac, o
których mowa w § 10 rozporządzenia w
zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy
oraz
osnów
grawimetrycznej
i
magnetycznej. Według projektowanej
zmiany
właściwość
GGK
zostanie
ograniczona tylko do podstawowych
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych. Tym samym rozszerzeniu
ulegną obowiązki starosty – o szczegółowe
osnowy grawimetryczne i magnetyczne.

Jeżeli intencją projektodawców było
rozszerzenie obowiązków starosty, to
z ostrożności wnosimy o przedstawienie
uzasadnienia dla takiego rozszerzenia,
a
zasadniczo
o
pozostawienie
dotychczasowego podziału obowiązków.

Uzasadnienie i OSR milczą na temat
powodów takiej zmiany, której kierunek
nie jest słuszny.
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