DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 lipca 2021 r.
Poz. 1304

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO ZWO J U, PR ACY I TECH NO LO GII 1)
z dnia 7 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Nie stanowią osnowy pomiarowej punkty pomierzone techniką GNSS, które są wykorzystywane wyłącznie
do pomiaru punktu szczegółu terenowego niedostępnego do pomiaru bezpośredniego tą techniką.”;

2)

w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kierownik prac geodezyjnych opatruje podpisem własnoręcznym,
a w przypadku sporządzenia opracowań w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.”;

3)

w § 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

4)

dane określające zasięg i rodzaj istniejących lub projektowanych służebności gruntowych, z wyłączeniem map,
o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. f;”;

w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Mapę do celów projektowych kierownik prac geodezyjnych opatruje podpisem własnoręcznym, a w przypadku
sporządzenia mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.”;

5)

w § 31 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy „działki ewidencyjnej” zastępuje się wyrazem „nieruchomości”;

6)

w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.”;

1)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
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w § 36:
a)

pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4)

mapę porównania z terenem;

5)

wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice
jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)
8)

w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu klasyfikacyjnego oraz opisy odkrywek glebowych;”;

§ 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. 1. Modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się w wyniku analizy dokumentacji zasobu stanowiącej podstawę wykazywania przebiegu granic działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków,
uzupełnionej czynnościami geodezyjnymi wykonanymi w terenie, uznanymi przez kierownika prac geodezyjnych za
niezbędne do określenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie tej dokumentacji.
2. Modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się, jeżeli odchyłka wyrażona przez pierwiastek
z sumy kwadratów różnic między dotychczasowymi współrzędnymi punktu granicznego i współrzędnymi tego punktu
uzyskanymi w wyniku czynności, o których mowa w ust. 1, jest większa niż 0,15 m.
3. W przypadku gdy odchyłka, o której mowa w ust. 2, nie przekracza 0,15 m, modyfikacja współrzędnych
punktów granicznych może być dokonana z inicjatywy kierownika prac geodezyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.
4. W przypadku gdy brakuje dokumentacji, o której mowa w ust. 1, lub gdy dane w niej zawarte nie pozwalają
na określenie współrzędnych punktów granicznych, współrzędne pozyskane z bazy danych ewidencji gruntów
i budynków modyfikuje się w wyniku pomiaru poprzedzonego ustaleniem przebiegu granic w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
5. W przypadku rozgraniczenia nieruchomości modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się
z wyłączeniem zasad określonych w ust. 1–4.”.

§ 2. Dokumentację geodezyjną opatrzoną podpisem zaufanym i przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za podpisaną zgodnie z przepisami
niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Do zgłoszonych prac geodezyjnych, których wyniki nie zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin

