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GSP-1781/2014
Szanowny Panie Prezesie

W nawiązaniu naszych wcześniejszych pism GSP-1613/2014, GSP-1496/2014 oraz
GSP-1449/2014 przesyłamy w załączeniu 200 kolejnych deklaracji poparcia wniosków
uczestników konferencji w Jachrance z 8-9 września 2014r. pt. ”Nowoczesne technologie
w prowadzeniu PODGiK” odnoszących się do aktualnych regulacji prawnych związanych
z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i proponujących:
1. Usunięcie z zapisów prawa wymogu wydawania dokumentów licencji dla udostępnianych materiałów. Najlepiej

dla wszystkich, a przynajmniej dla tych służących realizacji prac geodezyjnych. Funkcjonowanie tych zapisów
zwiększa biurokrację, podnosi koszt funkcjonowania PODGiK i jest niezrozumiałe dla naszych klientów.

2. Wprowadzenie dla zgłaszanej pracy prostej opłaty ryczałtowej. Jeśli zasób prowadzony jest numerycznie i
udostępniany w Internecie to w ramach tej opłaty geodeta powinien mieć dostęp do wszystkich materiałów
zasobu pozwalających mu na profesjonalne wykonanie pracy geodezyjnej. W przypadku zasobu tradycyjnego
geodeta powinien ponosić jedynie koszty sporządzenia kopii udostępnianych materiałów. Dzięki prostej opłacie
ryczałtowej obejmującej wszystkie niezbędne materiały, zapisy prawa będą jasne i nie będzie potrzeby ich
interpretowania, a jakość prac nie będzie obniżana z powodów ekonomicznych.
W sumie dotarło do nas 700 deklaracji poparcia, których kopie Panu przekazaliśmy. Jak

widać z liczby otrzymanych deklaracji poparcia, sformułowane na konferencji wnioski są bardzo
bliskie wielu osobom ze środowiska geodezyjnego.

Cieszę się bardzo, że w skierowanym do mnie piśmie z dnia 22.10.2014r. znak
IZ-PZGiK.700.7.2014 wykazał Pan zainteresowanie przedstawionymi propozycjami. Twierdzi
Pan, że propozycje są zbyt ogólne, ale gdyby jednak zechciał Pan życzliwiej przyjrzeć się
propozycjom to zapewne zmieni Pan zdanie, bo określenie likwidacja licencji jest bardzo
konkretne i wymaga konkretnych działań, a mianowicie usunięcia kilku artykułów z Ustawy
PGiK tj.: art. 40c, art. 40g pkt 2 oraz art. 48a oraz zmian stosownego rozporządzenia.

Co do wprowadzenia prostej opłaty ryczałtowej liczonej od hektara, to z analizy
przeprowadzonej przez naszą firmę na ok. 15.000 prac geodezyjnych zgłoszonych po
12 lipca 2014r. (powołuje się Pan na naszą wcześniejszą podobną analizę w odpowiedzi
zapytanie Posła Józefa Rackiego) wynika, że średnia opłata za materiały do zgłoszonej pracy
wynosi 35,00zł, przy czym 80% prac mieści się w kwocie do 30 zł. Jeśli więc chce Pan
konkretnej propozycji, na której samorządy nie stracą, to kwota ok. 30,00zł od hektara będzie
zadowalająca dla samorządów i zapewne akceptowalna dla wykonawców. Natomiast
uproszczenie procedury opłat spowoduje dalsze korzyści finansowe dla samorządów, wynikające
ze zmniejszenia pracochłonności i zużycia materiałów. Utrzymywanie tak skomplikowanych
procedur już skutkuje wydłużeniem kolejek w ośrodkach dokumentacji i licznymi wnioskami do
Starostów o nowe etaty dla PODGiK, o czym zapewne jest Pan dobrze poinformowany.
W załączeniu:
Kopie pism popierających wnioski konferencji
Do wiadomości (bez załączników)
1. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki
2. Poseł na Sejm RP Józef Racki
3. Środowisko Geodezyjne

Z poważaniem


