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GSP-2628/2016   

INTERWENCJA 

 

Proszę o natychmiastowe powstrzymanie, podlegającego Pani, Centralnego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysyłaniu nieprawdziwych i niesprawdzonych 

informacji do gmin dotyczących rzekomych błędów w danych adresowych, które powodują 

zamieszanie i niepotrzebnie denerwują pracowników merytorycznych i władze gmin. 

Jako przykład przedstawiam e-mail do Gminy Wojsławice, w którym CODGiK wskazuje, 

że "otrzymał zgłoszenie dotyczące błędów", dotyczące braku ulicy "Chełm" w miejscowości 

Kolonia Partyzancka, w sytuacji, gdy takiej ulicy rzeczywiście nie ma i nie powinno jej być. 

Pomijając już fakt, że miejscowość to Partyzancka Kolonia, a nie Kolonia Partyzancka! Skąd 

się więc wzięła w PRG? My też nie wiemy, a moje stwierdzenie użyte w poprzednich 

pismach, że z rejestru PRG uczyniono „śmietnik” jest tu bardzo adekwatne. Podobnie jest 

w e-mailu do Gminy Urzędów, w którym CODGiK sygnalizuje miejscowości Okręglica, 

w sytuacji, gdy taki obiekt nie istnieje! Takich e-maili jest oczywiście więcej i sukcesywnie 

się o nich dowiadujemy. 

Wprawdzie CODGiK w końcówce maila umieścił informację, że „W przypadku gdyby 

w wyniku dokonanej przez Państwa weryfikacji okazało się, że uwagi są nieuzasadnione 

to prosimy o taką informację na podany poniżej e-mail”, ale to tylko potwierdza brak 

profesjonalizmu w działaniu i przede wszystkim wyraźny brak szacunku dla pracy 

pracowników gmin, którzy muszą się później z takimi informacjami borykać, wyjaśniać 

i tłumaczyć władzom. 

Jeśli CODGiK bazuje na raportach powstałych w ramach obecnego zlecenia na 

weryfikację PRG pt. „Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju” 

BO-ZP.2610.22.2016.KNPRG, to pododaję w wątpliwość poprawność wykonania tego 

zadania i w związku z tym moim zdaniem istnieje uzasadniona konieczność bliższego 

przyjrzenia się wykonanym pracom przed wypłatą wynagrodzenia. 

W załączeniu: 
1. Wydruki e-maili wysłanych przez CODGiK do gmin: Wojsławice, Urzędów 
2. Załączniki w plikach XLSX dotyczące rzekomych błędów 

Do wiadomości 
Pan Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 
 

Z poważaniem 

 

 


