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Szanowna Pani Premier,
w dniu 9.09.2014 r, przed Sejmem odbyła się demonstracja wykonawców geodezyjnych. Zebrani powołali
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Geodetów i uchwalili postulaty pod adresem administracji publicznej. W
związku z powyższym, mając na uwadze art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora, po analizie problemów zgłaszanych przez obywateli oraz zasięgnięciu opinii przedstawicieli
środowiska geodetów, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących planów resortu:
1. Jak daleko są posunięte prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie to zawiera szereg zapisów niejasnych i nieprzystających do
obecnej rzeczywistości. W celu wyjaśnienia zapisów tam zawartych skierowano kilkaset zapytań o interpretację
do Głównego Geodety Kraju oraz kilkaset uwag do projektu zmian rozporządzenia.. Jak dotąd brak jest informacji
o próbie naprawy rozporządzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
2. Czy przewidywane jest zwiększenie wymagań przy nadawaniu uprawnień geodetom wykonującym prace do
celów prawnych, mające związek z bardzo ważnym prawidłowym ustaleniem zasięgu prawa własności
nieruchomości, oraz czy przewiduje się nadanie geodetom wykonującym te prace statusu osoby zaufania
publicznego?
3. Czy resort przewiduje reformę administracji geodezyjnej, przy założeniu, że będzie to jednolita administracja
specjalna? Obecnie sprawy geodezji są prowadzone na szczeblu centralnym przez Głównego Geodetę Kraju
oraz przez starostów i prezydentów miast, gdzie różnie (dowolnie) w skali kraju są interpretowane przepisy ustaw
i rozporządzeń.
4. Czy przewiduje się udział z głosem doradczym przedstawicieli organizacji przedsiębiorców geodezyjnych przy
opracowaniu nowych aktów prawnych?
Z poważaniem
Sylwester Chruszcz
Poseł na Sejm RP

