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Konin, dnia 28.12.2015 r. 

Urz;iJ M?f;jsVi w Koninie 
IV- .v ;-udy Miasta 

wpiynt^io w aniu: 

Pan Karol Skoczylas 

Radny Miasta Konina 

W odpowiedzi na interpelacj? Pana Radnego w sprawie granic nieruchomosci Paristwa 

S. informuj?: 

W powyzszej sprawie w Urz^dzie Miejskim w Koninie prowadzono dwa 

postepowania administracyjne: 

1) wszcz^te z urz^du - o podziat nieruchomosci w celu wydzielenia projektowanej 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogi, 

2) wszcz^te na wniosek sqsiadow Panstwa S. o rozgraniczenie nieruchomosci 

stanowi^cych ich wlasnosc. 

Postepowania te zostaJy zakonczone decyzjami administracyjnymi, ktorych wydanie 

wymagalo zlecenia wykonania nast^puj^cych prac geodezyjnych i kaxtograficznych: 

- mapy projektu podzialu - w przypadku podziahi nieruchomosci, 

- dokumentacji rozgraniczenia - w przypadku rozgraniczenia nieruchomosci. 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 520, ze zmianami), wykonawc^ prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych moze bye przedsi^biorca, jednostka organizacyjna, a takze osoba 

legitymuj^ca si? uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii 

w przypadku wykonywania przez t? osob? ftinkcji bieglego s^dowego, miemiczego 

gomiczego lub asystenta miemiczego gomiczego. W przypadku, gdy wykonawc^ prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych, podlegaj^cych obowi^zkowi zgloszenia organowi 

Shizby Geodezyjnej i Kartograficznej, jest przedsi^biorca lub jednostka organizacyjna, 

a poszczegobie czynnosci skiadaj^ce si? na te prace nie s^ realizowane w calosci 

samodzielnie przez osob? legitymuj^c^ si? uprawnieniami zawodowymi, przedsi^biorca lub 

kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymuj^cego si? odpowiednimi 



uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac 

kartograficznych. 

Zasady wykonywania opracowan na potrzeby post^powan o podziai oraz rozgraniczenie 

nieruchomosci, reguluj^ nast?puj^ce przepisy: 

- Rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziahi nieruchomosci (Dz.U. nr 268, poz. 2663), 

- Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji oraz Rolnictwa 

i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomosci (Dz.U. nr 45, poz. 453). 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporz^zenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu dokonywania podziahi nieruchomosci operat techniczny, sporz^dzony przez 

wykonawc? prac geodezyjnych podlega przyj^ciu do panstwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, przed wydaniem decyzji zatwierdzaj^cej podziai. Podobnie wydanie 

decyzji o rozgraniczeniu poprzedza wt^czenie dokumentacji technicznej, opracowanej przez 

geodet? uprawnionego, do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o czym 

stanowi art. 33 ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520, ze zmianami). 

Sprawy wt^czenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do panstwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 

12b, ktory stanowi, ze organ Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej, do ktorego przekazane 

zostaty zbiory danych lub inne materiaty, stanowi^ce wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych, niezwlocznie weryfikuje je pod wzgl^dem zgodnosci z przepisami prawa 

obowi^j^cymi w geodezji i kartografii. 

W z w i ^ u z tym, ze w interpelacji podnosi Pan Radny formulowany przez Panstwa 

S. zarzut bezpodstawnego przesuni^cia granicy przez osob? wykonuj^c^ 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, informuj?, ze przepisy cytowanej 

ustawy uprawniaja mnie jedynie do weryfikacji (kontroli) zbiorow danych lub innych 

materialow stanowi^cych wyniki prac geodezyjnych pod wzgl^dem zgodnosci z przepisami 

prawa, obowi^j^cymi w geodezji i kartografii, dotycz^cymi wykonywania opracowan 

dokumentacji geodezyjnej dotycz^cej nieruchomosci na potrzeby post^powari 

administracyjnych oraz opracowywania wynikow tych pomiarow i kompletnosci 

przekazywanych wynikow tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. W tym zakresie przeprowadzona przez podleglych mi pracownikow 

kontrola (weryfikacja) dokumentacji geodezyjnych, przyjmowanych do pahstwowego zasobu 



geodezyjnego i kartograficznego zarowno w 2007 r. jak i w 2014 r. nie wykazata 

nieprawidlowosci. 

Wszcz^te w 2014 r., na wniosek wtascicieli nieruchomosci s^iedniej, post^powanie 

0 rozgraniczenie nieruchomosci, mido na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomosci, 

przez okreslenie potozenia punktow i hnii granicznych, utrwalenie tych punktow znakami 

granicznymi na gruncie. Zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

rozporz^dzeniem Ministrow Spraw Wewn^trznych i Administracji oraz Rolnictwa 

1 Gospodarki ZywTiosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomosci (Dz.U. nr 45, poz. 453), przy ustalaniu przebiegu granic upowazniony geodeta 

bierze pod uwag? znaki i slady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy 

geodezyjnej. Jezeli jest brak tych danych lub ŝ  one niewystarczaj^ce albo sprzeczne, 

przebieg granicy ustala si? na podstawie zgodnego oswiadczenia stron lub jednej strony, gdy 

druga strona w toku postepowania oswiadczenia nie sklada i nie kwestionuje przebiegu 

granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta naklania strony do zawarcia 

ugody. Ugoda zawarta przed geodetq posiada moc ugody s^dowej. 

Niestety w trakcie prowadzonej rozprawy granicznej, dzialaj^cemu z upowaznienia organu 

uprawnionemu geodecie nie udalo si? doprowadzic do zawarcia ugody i zakonczenia sporu 

0 zasi^g prawa wlasnosci. Wobec takiego stanu rzeczy, zgodnie z obowi^uj^cym porz^dkiem 

prawnym, sprawa o rozgraniczenie zostala przekazana do rozpatrzenia sadowi 

powszechnemu. 

Nie mog? zgodzic si? z twierdzeniem, ze sprawy Panstwa S, mkt w Urz^dzie 

Miejskim w Koninie nie interesowal si? i nie przeprowadzil kontroli. Przeprowadzone przez 

upowaznionych przeze mnie urz^dnikow kontrole skladanych do wl^czenia do panstwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatow technicznych, opracowanych przez 

geodetow uprawnionych, nie wykazaly rozbieznosci, o ktorych pisze Pan Radny 

w interpelacji. Trudno tez przyj^c tez? o zaniedbaniu urz^dnika lub niedopelnieniu przez 

niego nalezytej starannosci, gdy sprawa dotyczy materii tak delikatnej, jak ustalenie przebiegu 

granic nieruchomosci, w kontekscie niezadowolenia wlascicieli s^iaduj^ych ze sob^ 

nieruchomosci. 

Odr^bn^ kwesti? stanowi podnoszona przez Pana Radnego sprawa niedopelnienia 

nalezytej starannosci wyliczen przez dzialajqcych na zlecenie organu uprawnionych 

geodetow. Informuj?, ze zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie 

jestem uprawniony do przeprowadzania kontroli dziatalnosci wykonuj^cych prace geodezyjne 

przedsi?biorc6w. Uprawnienia takie posiada Wojewodzki Inspektor Nadzom Geodezyjnego 

1 Kartograficznego w Poznaniu. 



Jak nadmienilem, sprawa okreslenia przebiegu granicy nieruchomosci Panstwa 

, z nieruchomosci^ s^iedni^ jest rozpatrywana przez S^d Rejonowy w Koninie, 

ktory wyda postanowienie o jej ustaleniu. 

Prezyd^tjMasta Konina 

JozeMowicki 

Do wiadomoSci: 
1. Przewodnicz^cy Rady Miasta 


