
Sytuowanie sieci technicznych w świetle nowych uregulowań 
Otwierając spotkanie prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy Wacław Baran wspomniał, 

że jest to dziewiąta konferencja z cyklu poświęconego „koordynacji usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu”. Witając jej uczestników wyraził zadowolenie, że wiele osób przyjęło zaproszenie 

do wspólnego zastanawiania się, w dniach 16 i 17 października 2014 roku, nad praktyką postępowania 

pozostającego w zgodzie z nowymi uwarunkowaniami prawnymi.  

Prezes Wacław Baran otwiera IX konferencję, w głebi Jolanta Kaleta;                                         Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski pozdrawia uczestników konferencji 

Powitał i przedstawił gości konferencji w osobach Tadeusza Krzakowskiego Prezydenta Legnicy; 

Jarosława Humennego Starosty Legnickiego; Grażyny Skołbani i Marty Trawczyńskiej (GUGiK); Alicji 
Meusz wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego; Agnieszki Znamiec wojewódzkiego 

inspektora nadzoru budowlanego; Ludmiły Pietrzak wiceprezesa SGP; Jana Cegły prezesa SGP w Kaliszu; 

Bożeny Tabisz prezesa SGP we Wrocławiu; Katarzyny Wykręt i Danuty Skrzypiec (Starostwo Powiatowe 

w Bielsku-Białej); Jerzego Kozłowskiego (Testeron Consulting); ks. Andrzeja Drwiły kapelana geodetów 

legnickich; Stanisława Marcina Wilińskiego redaktora „Przeglądu Geodezyjnego”. 

Od prawej Włodzimierz Chytry, ks. Andrzej Drwiła, Władysław Konarski;                               Danuta Skrzypiec, Katarzyna Wykręt, Marta Trawczyńska 

Goście, w wystąpieniach powitalnych, gratulowali organizatorom tak licznego grona uczestników 

konferencji, wyrażając również przekonanie, że wzrost zainteresowania tematyką prezentowaną na 

spotkaniu wynika, po części, z unormowań obowiązujących geodetów od 12 lipca 2014 roku. Świadczy 

to także o wątpliwościach, na które pracownicy służby geodezyjnej szukają odpowiedzi. Konferencja, 

której patronuje Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, ma służyć głębszemu poznaniu 

przepisów i pokazaniu właściwego ich stosowania. 

Przywołując główne punkty programu konferencji Wacław Baran wyraził przekonanie, że aktywny 

w niej udział pozwoli na łagodniejsze przyjmowanie wymagań stawianych w przepisach 



znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Ludmiła Pietrzak;                                                                                                                           Alicja Meusz 

Marta Trawczyńska przedstawiła główne przesłanki kształtujące treść przepisów dwóch rozporządzeń, 

których projekty są przygotowywane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Dokumenty te mają 

stanowić nowelizację i rozwinięcie rozporządzenia w sprawie baz danych obiektów topograficznych, 

mapy zasadniczej i gesut. Jeden z projektowanych dokumentów obejmuje problematykę bazy danych 

topograficznych i mapy zasadniczej, a drugi odnosi się do spraw związanych z bazą gesut, na poziomie 

powiatowym i krajowym. 

  … uczestnicy konferencji na wspólnej fotografii ... 

Grażyna Skołbania mówiąc o koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uznała za 

słuszne przypomnieć, że w prawie geodezyjnym nie zapisano kwestii, które są uregulowane w innych 

przepisach i „o nich nie wolno nam zapominać”. Ustawa z 5 czerwca 2014 roku, nowelizująca Prawo 

geodezyjne i kartograficzne ustaliła, że koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu jest zadaniem postawionym przed starostą, który ponosi osobistą odpowiedzialność za dokument 

powstający w trakcie wykonywania czynności koordynacyjnych. 

Instrumentem umożliwiającym staroście wypełnienie tego zadania jest narada koordynacyjna, a celem 



jej przypisanym ma być danie projektantowi wsparcia w bezpiecznym rozwiązywaniu problemów 

związanych z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią. To wsparcie jest przydatne, bowiem wzrasta 

odpowiedzialność projektanta za projekt. 

Jadwiga Nowaczyk, Beata Laskowska;                                                                                          Od lewej Bożena Kowalewska, Alicja Meusz 

Alicja Meusz akcentowała potrzebę, wręcz konieczność roztropnego odniesienia się do stosowania 

przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązujących po 12 lipca 2014 roku. Uznała 

za niezbędne uświadomienie sobie przez pracowników służby geodezyjnej potrzeby respektowania 

nadal wielu unormowań, które obowiązywały przed wyżej podaną datą. 

Jolanta Kaleta prowadząca dyskusję;                                                                          Prezes Wacław Baran zamykający konferencję, w głębi Jolanta Kaleta 

Agnieszka Znamiec mówiła o warunkach, jakie są wymagane, aby mogło nastąpić przyłączenie 

obiektów budowlanych do sieci infrastruktury technicznej. W referacie znalazło się wiele odniesień do 

projektu nowego prawa budowlanego.  

Katarzyna Wykręt prezentowała uzyskany stan gesut w powiecie bielskim, także ścieżkę, która od mapy 

analogowej prowadziła do baz danych przestrzennych. Podkreślała, że mapa musi być obiektowa.  

Jerzy Kozłowski dokonał przeglądu współczesnych technologii pomiarowych i zaprezentował sprzęt 

stosowany do lokalizacji technicznego uzbrojenia podziemnego.  

Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) rozważając kwestie budowania kapitalizmu 

informacyjnego odnosił tę problematykę do roli państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

w tym procesie. 
Dyskusja, którą poprowadziła Jolanta Kaleta stanowiła sposobność do poszukiwania odpowiedzi na lokalnie 

występujące wątpliwości i utrudnienia w stosowaniu uregulowań obowiązujących po 12 lipca 2014 roku. Przy 

tym mocno akcentowano konieczność stosowania praktyk, które nie naruszą granic zarysowanych prawem. 

Organizatorzy zadbali oto, aby uczestniczący w konferencji mogli też zachować z pobytu w Legnicy 

wspomnienia dobre i miłe. Temu sprzyjała uroczysta kolacja, z popisami iluzjonisty oraz zwiedzanie 

w Muzeum Miedzi wystawy poświęconej szlachcie na Śląsku, jak i wspinaczka na wieżę zamku 

Piastów. 

Zaproszenie do udziału w konferencji „za rok” było ostatnim pożegnalnym akcentem spotkania.   smw  


