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1.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
§ 1 pkt 3 projektu
(zmieniający § 31
ust.
1
rozporządzenia
w
sprawie
standardów)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Proponujemy
rozważenie
pozostawienia § 31 ust,. 1
rozporządzenia
w
sprawie
standardów
w
obecnie
obowiązującym brzmieniu.

Uwagę opieramy na następujących
doświadczeniach
jednego
z
powiatów członkowskich, w którym
w ciągu 4 miesięcy obowiązywania
rozporządzenia
w
sprawie
standardów wystąpiły dwa przypadki
inwestycji liniowych, które zostały
rozważone i wyciągnięto następujące
wnioski:
- do właściwego skosztorysowania
kosztów
pracy,
a
następnie
wykonania
przez
wykonawcę
geodezyjnego postanowień § 31
rozporządzenia organ proponuje
takim zamawiającym zakup Wykazu
współrzędnych punktów granicznych
z atrybutami tych punktów (w
szczególności BPP i ZRD) wraz z
podaniem
numeru
operatu

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

źródłowego. Wykaz ten pozwala
oszacować ile punktów w trakcie
przygotowywania inwestycji będzie
podlegało ustaleniu. Koszt zakupu
takiego wykazu dla 3 kilometrów
inwestycji, przy współczynniku C=2,0
(dowolny cel z prawem publikacji w
sieci Internet) wynosi ok. 150
złotych;
jeśli
projektant/wykonawca
budowlany nie posiadał takiej wiedzy
przystępując
do
zamówienia
publicznego lub podpisując umowę,
to analizę potrzeb w zakresie
ustalenia punktów granicznych
wykonuje wykonawca geodezyjny, w
ramach obsługi inwestycji, na
podstawie materiałów i baz danych
otrzymanych z PODGiK do zgłoszenia
pracy geodezyjnej.

2.

§ 1 pkt 4 projektu
(zmieniający § 35

Zmianę § 35 rozporządzenia w
sprawie
standardów
należy

W konsekwencji przepis § 31 ust. 1 w
obecnym brzmieniu należy tym
samym ocenić jako właściwy,
wpływający w małym stopniu na
koszty inwestycji. Czas potrzebny do
wykonania ustaleń granic działek
ewidencyjnych
nie
wydłuża
inwestycji, ponieważ czynności te
mogą być prowadzone równolegle
do innych czynności w procesie
budowlanym. Jednocześnie trzeba
zaznaczyć, że wypełnienie obowiązku
ustalenia granic działek na koszt
inwestora wpisuje się całkowicie w
konstytucyjną zasadę ochrony prawa
własności i wywłaszczenia za
należytym odszkodowaniem.
W przypadku operatów technicznych
obejmujących inwestycje liniowe lub
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rozporządzenia
sprawie
standardów)

3.

w

rozszerzyć – poprzez dodanie
jednostki redakcyjnej przewidującej,
że
w
przypadku
operatów
technicznych
obejmujących
inwestycje liniowe lub o zakresie co
najmniej
jednego
obrębu
ewidencyjnego, przed przekazaniem
operatu wykonawca uzgadnia z
organem Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej podział operatu na
pliki w formacie PDF.

§ 1 pkt 5 projektu
(zmieniający § 36 pkt
4 rozporządzenia w
sprawie
standardów)

1.
Poddajemy
pod
rozwagę
uzupełnienie projektu o przepis
przejściowy w zakresie zmiany § 36
pkt 4.

2.
Proponujemy
zmianę
projektowanego
sformułowania
„mapę porównania z terenem i szkice
polowe jeżeli wykonywany był
pomiar” na „mapę porównania z
terenem i szkice polowe z
wykonanego pomiaru”.

zakres co najmniej jednego obrębu
ewidencyjnego powstaje
wiele
szkiców polowych i map porównania
z terenem. W celu zwiększenia
funkcjonalności wykorzystania tych
materiałów do kolejnych prac
geodezyjnych oraz do prowadzenia
postępowań wyjaśniających należy
wykonać
geolokalizację
dla
poszczególnych dokumentów. Jeżeli
wykonawca i organ uzgodnią, że
dokumenty takie są odrębnymi
plikami PDF, będzie można w łatwy
sposób uzyskać efekt synergii.
Przygotowanie wielu plików PDF nie
wpływa na koszty ani czas
przygotowania dokumentacji przez
wykonawcę pracy geodezyjnej.
Należy również wskazać, że z
powodu ograniczeń w możliwości
przesyłania plików ze względu na ich
rozmiar (np. w ePUAP do 3,5MB)
operat będzie musiał być podzielony
na kilka plików.
Ad 1. Uwaga o charakterze
doprecyzowującym – chodzi o to, aby
z uwagi na obecne wątpliwości
interpretacyjne
przesądzić
los
operatów powstałych pod rządami
obecnie
obowiązującego
rozporządzenia.
Ad 2. Proponowana zmiana ma
charakter redakcyjny, upraszczający
brzmienie przepisu.
Mapa porównania z terenem jest
kluczowym
dokumentem
koniecznym
do
stwierdzenia
aktualności mapy i powinna być
obowiązkowym dokumentem w
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operacie, niezależnie od tego czy
pomiar był wykonywany czy też nie.
Na mapie porównania z terenem
zaznaczane są elementy nieistniejące
już w terenie, które należy usunąć z
mapy (np. zniwelowane skarpy,
wycięte drzewa, itd.), a w takiej
sytuacji pomiaru się nie wykonuje.
Szkic
polowy
natomiast
jest
wykonywany w trakcie pomiaru.
3. W kontekście § 36 pkt 6
rozporządzenia
pojawia
się
wątpliwość co do tego, co w sytuacji,
gdy do organu trafia oryginał
protokołu, aktu ugody itd.? Ponadto
nie można wykluczyć tego, że
również po upływie terminu
obowiązywania
przepisu
przejściowego oryginały także będą
trafiały do organu.

Ad 3. Uwaga ma na celu zapewnienie
możliwie jak najpełniejszej regulacji
dla obiegu dokumentów i wskazanie
organowi sposobu postępowania z
dokumentem w postaci oryginału.

4

