
UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), został opracowany na podstawie 

upoważnienia z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.). 

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z upływu terminu określonego w § 19 

zmienianego rozporządzenia. Przepis ten ma charakter przepisu przejściowego i stanowi, 

że materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej „materiały zasobu”) 

w postaci nieelektronicznej przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia 

przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej jednak niż 

do dnia 31 grudnia 2022 r.    

Z informacji przekazanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii wynika, że zadanie 

polegające na pełnej cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych nie zostało 

dotychczas wykonane. Pozostawienie przepisu § 19 może być zatem interpretowane w ten 

sposób, że po 31 grudnia 2022 r. nie ma już obowiązku sukcesywnego przetwarzania 

materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych.     

Jednocześnie biorąc pod uwagę nieskuteczność dotychczasowej regulacji (sukcesywne 

przetwarzanie materiałów do postaci elektronicznej nie dało efektu pełnej cyfryzacji pomimo 

upływu 9 lat), proponuje się nadanie nowego brzmienia przepisowi § 12 ust. 5 rozporządzenia 

zmienianego. Zgodnie z nowym przepisem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który 

otrzyma wniosek, zgłoszenie pracy geodezyjnej lub uzupełnienie tej pracy, dotyczący 

udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej, będzie zobowiązany udostępnić 

materiały w tej postaci. W sytuacji, gdy materiały mające zostać udostępnione będą miały 

postać nieelektroniczną, zostaną przetworzone do postaci elektronicznej w celu ich 

udostępnienia.      

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na przedsiębiorczość, w tym na sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 


