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Panie, Panowie
Wykonawcy prac geodezyjnych
za pośrednictwem
Geodetów Miejskich i Powiatowych
w województwie kujawsko-pomorskim
oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddział w Bydgoszczy i w Toruniu
Szanowni Państwo,
wobec coraz większej liczby zainfekowań koronawirusem SARS-Cov-2, uprzejmie
proszę o podjęcie działań celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się tego wirusa. W tym
celu apeluję do Państwa o opracowywanie operatów technicznych w formie elektronicznej
o której mowa w §35 ust. 2 nowego rozporządzenia 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) – dalej standardy
techniczne. Paragraf ten wskazuje, iż operat techniczny należy sporządzać w postaci
elektronicznej jako jeden plik w formacie PDF podpisany przez kierownika prac geodezyjnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
1. Podpis zaufany to bezpłatne rozwiązanie, z którego za pośrednictwem Profilu
Zaufanego - ePUAP może skorzystać każdy. Co do zasady jest on przeznaczony tylko
do kontaktów obywatela z urzędem. Konto na Profilu Zaufanym można założyć przy
pomocy systemu autoryzacji bankowej.
2. Podpis osobisty zgodnie z unijnymi regulacjami to tzw. zaawansowany podpis
elektroniczny. By go używać, niezbędny jest nowy dowód osobisty (tzw. e-dowód)
oraz odpowiedni czytnik.
3. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest najbardziej zaawansowaną sygnaturą.
By z niego korzystać, konieczne jest zawarcie umowy z jednym z autoryzowanych
dostawców usług zaufania, uiszczenie opłaty oraz posiadanie odpowiedniego
urządzenia do składania podpisu.
Stosownie do § 42 ust. 3 standardów technicznych dla prac geodezyjnych zgłoszonych
od dnia 31 lipca 2020 r. ustawodawca dopuścił zamiast plików w formacie GML,
przekazywanie danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików

w formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Z przeprowadzonych narad z Geodetami Powiatowymi naszego województwa wynika,
że od wejścia w życie ww. rozporządzenia nie ma znaczącego przyrostu operatów w formie
elektronicznej. Pragnę wskazać, że argumentem przemawiającym za przekazywaniem
operatów technicznych w postaci elektronicznej jest to, iż może się to okazać finansowo
i czasowo korzystne dla Państwa, a ponadto ułatwi oraz przyspieszy proces weryfikacji prac
geodezyjnych, a tym samym przyjmowanie operatów technicznych do zasobu. Powyższe
działanie spowoduje również ominięcie kwarantanny dokumentów, a tym samym poprawi
nasze bezpieczeństwo. Ponadto przekazywanie operatów technicznych w postaci elektronicznej
znacznie ułatwi w obecnej sytuacji pracę w Urzędach Powiatowych, zważywszy na
wprowadzoną w wielu Urzędach pracę zdalną.
Mając na uwadze powyższe proszę o przekazanie tej informacji wykonawcom prac
geodezyjnych o znanych Państwu adresach e-mail. Jednocześnie Geodetów Miejskich
i Powiatowych proszę o wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Ośrodków
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub innych miejscach, do których mają dostęp
wykonawcy prac geodezyjnych.
Ponadto Wykonawców prac geodezyjnych proszę o bieżące śledzenie komunikatów
o sposobach pracy Starostw Powiatowych, które mogą się zmieniać z powodu dynamicznej
sytuacji epidemiologicznej, czy też z uwagi na możliwość wprowadzenia obowiązkowej pracy
zdalnej.
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Pismo podpisane elektronicznie.
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