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U S T A W A  

z dnia    …………   2020 r. 

o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
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Art. 1. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 276 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 2 proponuje się dodać pkt 2a w brzmieniu:  

„2a) pracach klasyfikacyjnych – rozumie się przez to: 

a) przeprowadzenie analizy materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny, dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym map 

klasyfikacyjnych i map glebowo-rolniczych, 

b) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, 

c) sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;”; 

2) po art. 25 proponuje się dodać art. 25a, art. 25b i art.25c w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Prace klasyfikacyjne przeprowadza się w okresie wegetacyjnym roślin. 

2. Wyniki przeprowadzonych prac klasyfikacyjnych podlegają geodezyjnemu opracowaniu 

mającemu na celu w szczególności sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych.  

3. Do wykonywania geodezyjnego opracowania, o którym mowa w ust. 2, niezbędne jest 

posiadanie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 2 lub 5. 

4. Do prac klasyfikacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące prac 

geodezyjnych.  

Art. 25b. 1. Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów może być przeprowadzona przed 

a także po wydaniu decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przez 

wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego lub Głównego Geodetę 

Kraju, na wniosek ministra właściwego ds. rozwoju wsi, marszałka województwa bądź 

organów służby geodezyjnej i kartograficznej.  

2. Wynikiem kontroli, o której mowa w ust. 1 jest opinia uwzględniająca analizę 

dokumentacji wraz z odniesieniem się do przedstawionych wątpliwości co do poprawności 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W przypadku wydania negatywnej opinii, kontrola 

obejmuje także wykonanie prac klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 2a, na podstawie 

                                                           
1
 Ustawa reguluje m.in. kwestie dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 

września 1997 r. o działach administracji rządowej, dział rozwój wsi obejmuje m.in. sprawy gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów. Natomiast, w myśl przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działem rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 
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upoważnienia wydanego przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego lub Głównego Geodetę Kraju. 

Art. 25c. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

i standardy techniczne przeprowadzania czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz ich 

dokumentowania, w szczególności wzór opisu odkrywki glebowej oraz zasady sporządzania 

projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów, mając na względzie konieczność zachowania 

jednolitości i spójności wykonywania czynności klasyfikacyjnych w terenie.; 

3) w art. 43 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) gleboznawcza klasyfikacja gruntów.”; 

4) po art. 44a dodaje się art. 44aa w brzmieniu: 

„Art. 44aa. 1. Uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 9, mogą 

uzyskać osoby, które: 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi 

sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,  

za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 

3) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów 

wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

4) ukończyły studia podyplomowe z zakresu gleboznawstwa, gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów i kartografii gleb według minimalnych wymogów 

programowych ustalonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4;. 

5) odbyły praktykę zawodową w wymiarze: 

a) roku w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, 

b) 2 lat w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia; 

6) wykażą się udziałem w wykonywaniu prac związanych z opracowaniem co 

najmniej 5 projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze 

co najmniej dwóch powiatów, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, które stanowiły podstawę wydania decyzji o ustaleniu 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów w oparciu, o którą dokonano zmian 

w operacie ewidencyjnym;  

7) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.  
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2. Praktyka zawodowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5, obejmuje udział w pracach 

klasyfikacyjnych pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w zakresie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów i przez nią potwierdzoną w formie zaświadczenia. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie, o którym mowa 

w art. 43 pkt 9, może nadać w drodze decyzji uprawnienia osobom posiadającym tytuł 

naukowy profesora, uwzględniając dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy 

w zakresie gleboznawstwa. Decyzję doręcza się także Głównemu Geodecie Kraju w celu 

zamieszczenia informacji w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia 

zawodowe. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, minimalne 

wymagania programowe studiów podyplomowych dla osób ubiegających się o nadanie 

uprawnień zawodowych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, mając na względzie 

zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego przeprowadzania gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów.”; 

5) w art. 44b po ust. 2 proponuje się dodać się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie, o którym mowa 

w art. 43 pkt 9, może rozpocząć praktykę zawodową po spełnieniu warunku, o którym mowa 

w art. 44aa ust. 1 pkt 4.”; 

6) po art. 45g proponuje się dodać art. 45ga w brzmieniu: 

„Art. 45ga. Do nadawania uprawnień zawodowych w zakresie, o którym mowa 

w art. 43 pkt 9, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45-45g.”; 

7) po art. 46w proponuje się dodać art. 46x i art. 46y w brzmieniu: 

„Art. 46x. Przepisy art. 46-46w dotyczące postępowań dyscyplinarnych stosuje się 

odpowiednio wobec osób przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów. 

Art. 46y. Jeżeli przy wykonywaniu funkcji biegłych sądowych jest niezbędne 

przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, osoby wykonujące te czynności 

powinny posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 9.”. 

Art. 2. 1. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy prace klasyfikacyjne mogą 

wykonywać osoby, które: 

1) spełniają warunki określone w art. 44aa ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

2) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów w obszarze 

nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub nauk 

technicznych lub posiadają wykształcenie średnie; 



4 

 

3) ukończyły kurs lub studia podyplomowe w zakresie gleboznawstwa, gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów i kartografii gleb według wymogów programowych ustalonych 

z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi; 

4) w okresie 10 lat poprzedzających wejście w życie ustawy wykażą się opracowaniem co 

najmniej 5 projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze co 

najmniej dwóch powiatów oraz przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, które stanowiły podstawę wydania decyzji o ustaleniu 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów w oparciu, o którą dokonano zmian w operacie 

ewidencyjnym.  

2. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy praktyka zawodowa, o której mowa 

w art. 44aa ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

obejmuje udział w pracach klasyfikacyjnych pod kierunkiem osoby, o której mowa w ust. 1, 

i przez nią potwierdzoną w formie zaświadczenia. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z obowiązku posiadania uprawnień 

zawodowych w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

4. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy Minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień 

zawodowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uznać w drodze decyzji 

długoletnią praktykę zawodową osób, o których mowa w ust. 1, za spełnienie wymagań 

kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 44aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. Decyzję doręcza się także Głównemu Geodecie Kraju, który 

zamieszcza informacje w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe 

w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

 

 


