
Z ArrZ ĄDZENIE Nn. /.e,ź. . . Jrs
woJnwonv Śr,4srIEGo

z dnia .. łQ.. kl.,.t.ęł ru,(Ł.....2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów
na biegĘch z zakresu geodezji i kartografii . geodetów uprawnionych oraz określenia
zasad powoĘwania biegĘch w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Wojewodę Sląskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnta 23 stycznia f009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwrc (Dz. U. z2017 t. poz.zz34) zarządza się, co następuje:

$ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych
z zakresu geodezji i kartografii - geodetów uprawnionych, zwany dalej ,,Zespołem'', działający
w Wydziale Nadzoru WtaŚcicielskiego Sl4skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

2. Zespół' powołuje się w celu usprawnienia prac zw\ązanych z wyborem biegłych z zakresu
geodezji i kartografii - geodetów uprawnionych w postępowaniach administracyjnych
prowadzonych w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w szczegó|ności w sprawach wydania
przez Wojewodę Sląskiego decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa własności
nieruchomości ptzez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w trybie
przepisów ustawy z dnia 13 puŹdziemika 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną,, (Dz.U. Nr 133, poz.87f zpóźn. zm.).

$ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Artur Szczęsny - Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Właścicielskiego - petniący

funkcj ę Przewodni czące Eo ;
2) GruŻyna Greń - Zastępca Kierownika w oddziale do Spraw Regulacji Stanów Prawnych

Nieruchomości w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego - petniąca funkcję Zastępcy
Przewodniczącego;'

3) Marcin Kubeczko - starszy inspektor wojewódzki w oddziale do Spraw Regulacji Stanów
Prawnych Nieruchomości w Wydziale Nadzoru WłaŚcicielskiego - pełniący funkcję
Sekretarza;

4) Sylwia Bisztyga - Kierownik oddziału do Spraw Regulacji Stanów Prawnych
Nieruchomości w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego.

$ 3. Do zadafiZespołu na|eiy:
1) opracowanie cerrnika za sporządzente przez biegłych z zahestl geodezji i kanografii -

geodetów uprawnionych opinii, wykonywanej dla potrzeb prowadzonych postępowań
administracyjnych iprzedłoŻenie go do-zatwierdzenia Wojewodzie Sląskiemu;

2) zamieszczenie na stronie internetowej Sl4skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
ogłoszenia Wojewody Śląskiego o zamiarze utworzenia listy kandydatów na biegłych
z zakresu geodezji i kartografii - geodetów uprawnionych wtaz Z warunkami ich wpisu
na listę oraz cennikiem;

3) weryfikacja wniosków o wpisanie na listę kandydatów na biegtych z zakresu geodezji
i kartografit zŁoŻonych przez geodetów uprawnionych;

4) spotządzenie listy kandydatów na biegłych z zakresu geodezji i kartografii - geodetów
uprawnionych t przedłoienie jej do zatwterdzenia Wojewodzie Sląskiemu otaz
ogłoszenie zatwterdzonej listy na stronie internetowej Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach:



5) aktualizowanie listy kandydatów na biegłych z zakręsu geodezji i kartografii -'geodetów
uprawnionych oraz cennika i przedkładanie ich do zatwierdzenia Wojewodzie Sl4skiemu'

$ 4. 1 . Posiedzeni a ZespoŁu zwoływane są przez Przewodni czącego.
f. W przypadku nieobecnoŚci Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca
Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Zespołu jest ważne, jeŻeli uczestniczą w nim co najmniej 3 osoby wchodzące
w skład Zespołu.

$ 5. 1. Z posiedzeń Zespołu sporządzarly jest ptzez Sekretarza protokół zawierający podjęte
ptzez 7nspół' u stalenia.

2. Decyzje Zespołu podejmowane są w drodze konsensusu.

3. W przypadku braku mozliwości uzyskania konsensusu decyzje Zespołu są podejmowane
zwykłą'większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
4. W sytuacji jednakowej liczby głosów uzyskanych podczas głosowania, o którym mowa
w ust. 3, o podjęciu danej decyzjtrozstrzyga głos Przewodniczącego.

$ 6. Korespondencję z kandydatami na biegłych i biegłymi przygotowuje Sekretarz lub inna
osoba wyznaczona przez Przewodni czącego.

$ 7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

$ 8. 1.Ustala się Warunki wpisu, powoływania biegłych z zak'resl geodezji i kartografii -
geodetów uprawnionych oraz odbioru sporządzonych opinii, stanowiące załącznik Nr 1' do
zarządzenia.

2. Ustala się Wzór wniosku o wpisanie na listę kandydatów na biegłych z zal<resu geodezji
i kartografii - geodetów uprawnionych, stanowiący załącznikNr 2 do zarządzenia.

$ 9. obsługę techniczno-biurową Zespołu zapewnia WydziaŁ Nadzoru WtaŚcicielskiego.

$ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadaoru Właścicielskiego.

$ Il'.Zarządzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.



Załącznik Nr l !Ą4
do zar ządzenia N r I c c. t | 8
Wojew9f,y. SląsJ<iego
z dnia d).F{t.ff.rl, 9o t a r .

Warunki wpisu, powotywania biegĘch z zakresu geodezji i kartografii. geodetów

op.u*''io,,y"t, oru" odbioru sporządzonych opinii

$ 1. 1. Powołanie geodety uprawnionego na biegłego z zakesllgeodezji i kartografii następuje

w drodze postanowienia wydanego ,,u poJ'i"',ii9 
"1" 

If3 w związktl z ari.84 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks po,.ępo*inia administracyjnego (Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1257,

z póŹn. zm.), z:w anej dalej''kqu - 
..

2. Biegłych powołuje się spoŚród geodetów uprawnionych wpisanych na listę kandydatów na

biegłych z zak'resuililjt i kartJgrafii * po..ępo*""1u:.h a^dministracyjnych prowadzonych

;;;;; w,J 
"w 

odę Ś l"ąskie gó, zw aną d al ej,,1i stą Woj ewo dy'' .

3. Lista Wojewody jest jawna i podlega ógto,""''iu na stronie internetowej Sląskiego Urzędu

Woj ewódzkiego w Katowicach.

$ 2. 1. Na listę Wojewody mogą zostaó wpisani geodeci posiadający uprawnienia zawodowe

ł d,i"d,inie geodezji i kartografii od co najmniej 51at.

2. ogłoszenie o n_abo,," iu listę biegłych z zakresu -geodezji i-kartografii - geodetów

uprawnionych zamie szcza się na strofiió internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Katowicach.

$ 3. 1.Do wniosku o wpis na listę Wojewody naleŻy dołączyÓ:

1) oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych w óziedzinie geodezji i kartografii co

najmniej od 5lat;
2) kopię świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji

i kartografii, zgodnie zRozdz\at"- s u*u*y z dn\a I7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartografi 
",nć 

1o,.IJ. zfOtT r.poz.fI}I) w zakresie:

a )geodezy jnychpom ia r ów . sy tuacy jno -wysoko Ś c i owych , r ea l i z a cy jnych
i inwentarYzacYinYch,

b) rozgran iczaniai podziałów nieruchomoŚci (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji

dla celów prawnych;
3) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i tnformacji o Działalności

4) P"T'Tiffi:yq',,u""pi."zenia od odpowiedzialności cywilnej w zaklesie prowadzonej

dziatalności;
5) dokumenty (co najmniej pięć referencji, oświadczeń lub kopii protokołów odbioru

dokumentów) potwier dzające 
"i|",i" 

wytonanie opinii geodezyjno-prawnych, bądź

dokumentacji geodezyjnyctr projektów po.działu sporżądzonych w celu regu'acji stanu

prawnego nieńchomóś.i- " 
ot,"* o*tńicn trzeci|at.p"p,zć97!+cv1!.złozeniewniosku

o wpis na listę biegłych z zakresu geodezji i kartografii-- geodetów uprawnionych.

2. Dokumenty, o których mowa *..',.. !, mozna-złożyć-ósobiście w kance'arii ogólnej

Sląskiego Urzędu Wojewódzki:g9 y Katowicach lub przesłaÓ za poŚrednictwem pocily na

adres Urzęo' 
"" 

wsńzaniem Wydziału Nadzoru właścicietskiego i celu: ,'wpis na listę

biegłychzzakresugeodezjiikartografii-geodetówuprawnionych''.
3. W przypadku-złozenia niekompletn"y'h dokumintó*, P,""*odniczący wnioskuje do

Dyrektora wyo"iut., Nadzoru włascicieiskiego o wystąpienie do geodety uprawnionego

o u"upetnienió braków w dokumentach w wyznaczonym terminie.

4.Niezłożeniekompletudokumentów,.bądżnieuzupełnien iewnioskuwokreŚ lonym
terminie, skutkować będzie niewpisaniem geoóety up,a*''io.'ego na listę Wojewody.



$ 4. 1. Wpisu na listę Wojewody dokonuje się według kolejności wynikającej z daty wptywu
kompletnego wniosku do Sl4skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
2. Wykreślenie geodety uprawnionego z listy Wojewody następuje w przypadku:
1) otzeczen|a kary dyscyplinarnej skutkującej wykreśleniem geodety uprawnionego

z cettta|nego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, o którym mowa
w art. 45g ustawy z dnia I7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanym dalej
,,centralnym rej estrem" ;

f) odmowy wykonania opinii;
3) uchybienia terminowi wykonania opinii;
4) uchybienia terminowi usunięcia wad i błędów wskazanych w protokole, o którym mowa

w$8wus t .  1 ;
5) złozenta opinii ocenionej negatywnie w protokole wad i btędów;
6) uchybienia terminowi ztoŻenia wyjaśnień w zakresie sporządzonej opinii;
7) złozenta pisemnego wniosku o wykreŚlenie z listy Wojewody.
3. Wojewoda Sląski pisemnie informuje geodetę uprawnionego o wykreśleniu go z listy
Wojewody.

$ 5. 1. Geodeta uprawniony wykreślony z listy Wojewody Z pTzyczyft' o których mowa w $ 4
w ust. 2 w pkt 1 traci status biegłego we wszystkich postępowaniach z jego ldziałem
prowadzonych przez Wojewodę Sląskiego od dnia jego wykreślenia z centralnego rejestru.
W pozostałych przypadkach wymienionych w $ 4 w ust. 2 w pkt. 2-7 geodeta uprawniony
zachowuje status biegłego do zakonczenta postępowań, do których został powołany
postanowieniem na podstawie art. 84 kpa.
2. Geodeta uprawniony wykreślony z centralnego rejestru Zprzyczwy' o której mowa w $ 4
w ust. 2 w pkt l,moieubiegaó się o ponowny wpis na listę Wojewody od momentu ponownego
wpisania go do tego rejestru.
3' Geodeta uprawniony wykreślony z listy Wojewody Z przyczyn' o których mowa w $ 4
w ust. f w pkt2-7, moie ubiegać się o ponowny wpis na listę Wojewody po upływie roku od
dnia wykreŚlenia.
4. W przypadku gdy uchybienia, o których mowa w $ 4 w ust. 2 w pkt 3,4 i 6 były
niezawinione, wyniknęły ptzykładowo z choroby lub nieszczęśliwego zdarzenia losowego,
Wojewoda Sląski, na wniosek Zespotu, moze odstąpió od wykreślenia danego geodety
uprawnionego z listy Wojewody.

$ 6. 1. Geodeta uprawniony wpisany na listę Wojewody zostaje powołany jako biegły z zakresu
geodezji i kartografii kolejno w trzydziestu postępowaniach administracyjnych.
2. Po wyborze biegłego w trzydziestu postępowaniach administracyjnych następuje powotanie
na biegtego kolejnego geodety uprawnionego z listy Wojewody.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od zasad ustalonych w ust. 1
i ust. 2.

$ 7. 1. Biegły z zaŁ'resa geodezji i kartografii zobowiązany jest do sporządzeniaiprzedłozenia
opinii w formie pisemnej, w ilości ustalonej postanowieniem o powotaniu biegłego.
2. W przypadku zajęcia części nieruchomości pod drogę publiczną biegły z za7<tesu geodezji
i kartografii sporz4dza opinię w formie mapy z projektem podziału nieruchomości, natomiast
w przypadku stwierdzenia braku zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną biegły sporządza
opinię w formie oświadczenia o braku zajęcia nieruchomoŚci pod drogę publiczną na dzień
31 grudnia 1998 r. (wrazzmapązasadntczą).
3' opinia powinna byó wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu
geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg
wieczystych i hipoteki, a także przepisami stanowiącymi podstawę prawn4 postępowań



t/ administracyjnych, dla których ta dokumentacja jest sporządzana oraz standardami
technicznymi.
4. Projekt podziału nieruchomoŚci, o którym mowa w ust' 2, powinien zawieraó
w szczególności:
1) podstawę prawną okreŚlaj4cą cel sporządzentatej dokumentacji geodezyjnej;
2) adnotację potwierdzającą, Że podziat nieruchomoŚci dokonany w trybie aft.73 ust. 1 i ust.

3a ustawy z dnia 13 paździemika 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną nastąpit zgodnie z faktycznym zajęciemjej części (projektowanej
działki _ podać numer) pod drogę publiczną na dzien 31 grudnia 1998 r.;

3) klauzule o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
4) załącznlki w postaci kopii protokotu z czynności geodezyjnych, sporządzanego podczas

czynności geodezyjnych na gruncie _ poprzedzającego wykonanie opracowania;
5) inne dokumenty wskazane przez ofgan' niezbędne do prowadzonego postępowania.
5. Maksymalny termin spotządzenia opinii nie moze ptzekroczyć 100 dni od dnia doręczenia
geodecie uprawnionemu postanowienia o powołaniu go na biegłego.
ó. Podstawą odbioru prawidłowo wykonanej opinii jest sporządzony pIZeZ wyznaczofiego
pracownika protokół odbioru opinii. Dopuszcza się sporządzenie protokotu zbiorczego.

$ 8. 1. W przypadku wystąpienia wad i błędów w opinii, wyznaczony pracownik sporządzi
niezwtocznie protokół wad i błędów i przekaŻe go biegłemu w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną na adres wskazany we wniosku.
2.Btegty zobowiązany jest do usunięcia wskazanych wad i błędów, o których mowa w ust. 1,
w terminie określonym w protokole wad i błędów, pod rygorem nałożenia na niego kary
grzywfiy, o której mowa w art. 88 $ 1 kpa. Termin uwaza się za zachowany jeśli wyjaśnienia
l'ub poprawiona opinia zostanie złoŻona w określonym terminie w siedzibie Wojewody
Sląskiego lub nadana w polskiej placówce pocztowej.
3. W przypadku wystąpienia wad i błędów, których usunięcie nie jest możliwe i powoduje to
koniecznoŚć sporządzenia nowej opinii, wówczas w protokole wad i błędów umieszcza się wpis
o negatywnej ocenie opinii.

s 9. 1'W przypadku koniecznoŚci udzielenia wyjaśnień w zakresie sporządzonej opinii' termin
udzielenia pisemnej odpowiedzi nie może przekroczyó 14 dni od dnia doręczenia pisma
z uwagami biegłemu pod rygorem nałożenia na niego kary grzywny, o której mowa w art. 88
$ 1 kpa.
Z.Tetmin, o którym mowa w ust. I, uwaŻasię za zachowany, jeśli wyjaśnienia lub poprawiona
opinia zostanie z,toŻonaw tym terminie w siedzibie Wojewody Sląskiego lub nadana w polskiej
placówce pocztowej.

$ 10. Biegły z zakresu geodezji i kartografii w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru opinii wystawi fakturę VAT/rachunek wskazując jako płatnika Sląski Urzqd
Wojewódzki w Katowicach lub inny podmiot podany w postanowieniu o powotaniu biegtego,
zgodnie z cerrrrikiem ogłoszonym na stronie internetowej Sl4skiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach.

$ 11. Komunikacja zbtegłym z zaktesu geodezji i kartografii lub geodetą uprawnionym
kandydatem na biegłego prowadzona jest w formie pisemnej za poŚrednictwem operatora
pocztowego lub w formie elektronicznej (na adres wskazany we wniosku o wpis na listę
Wojewody).

\=,



ZałacznkNr 2
do zaruadzenia Nr fi.LJft
Woiewodv Slaskieso.
z aiia . I0..kut'rfu.A........ 2018 r.

Imię i naryisko miejscowośó' data

adres do korupondenqii

ad$ skrrynki ermil

numer telefonu

woJEwoDA ŚLĄSKI
Śląski lJrządWojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 -032 Katowice

WNIoSEK o WPISANIE NA LISTĘ KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH
Z Z AKP{ESU GEoD EZJI i KARToGRAFII . GEoDETÓw upn.ł.wNIoNYCH

Wnoszę o wpisanie mnie na listę kandydatów na biegĘch z zahesu geodezji i kartografii - geodetów
uprawnionych Wojewody Sląskiego w postępowaniach administracyjnych w zakresie Spraw, o których
mowa w $ 1 w ust.2 zarządzenia Nr ....../18 Wojewody Sląskiego z dnia .. 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych z zakresu
geodezji i kartografii _ geodetów uprawnionych oraz określenia ,zasad powoływania biegłych
w postępowaniach administracyjnych prowadzony ch przez Wojewodę Sląskiego.

Posiadam uprawnienia zawodowe nr.....

oświadczam, ze zapoznałamlem się z zarządzeniem Nr ..Wojewody Śl4skiego
zdnia. ......w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy
kandydatów na biegłych zzaŁ'resugeodezji i kartografii - geodetów uprawnionychorazokreślenia zasad
powotywania biegtych w postępowaniach administracyjnych prowa dzonychprzez Wojewodę Ślqskiego
i przyjmuję warunki wpisu na listę, powoływania biegłych zzakresu geodezji i kartografii oraz odbioru
sporządzonych opinii, stanowiące załącznikNr 1 do tego zarządzenia.

D ot'ączam następuj ące dokumenty :

podpis


