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W związku z pismem Pana Prezesa z dnia 11 lutego 2020 r., znak: PSKG.1/2020, dotyczącym
braku ustawowej regulacji, która określałaby wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się
o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uprzejmie wyjaśniam.
Pragnę podkreślić, że w pełni podzielam pogląd o konieczności wprowadzenia regulacji
prawnych, które określałyby wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia
zawodowe do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej jako ustawa p.g.k.). Ustawa ta jako jedyna reguluje sprawy
gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 1 pkt. 6 ustawy p.g.k.), a także zagadnienia uprawnień
zawodowych dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy p.g.k., ilekroć
w ustawie jest mowa o gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozumie się przez to podział gleb na
klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych
gleb. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy p.g.k., do zadań starosty jako organ służby geodezyjnej
i kartograficznej należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 7d pkt. 1 lit. a tiret 3
ustawy p.k.g). Natomiast dane stanowiące wynik decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji
gruntów, dotyczące informacji co do rodzaju użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, są
elementami zbioru informacji przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków (art. 23 ust. 3 pkt. 1 lit
g ustawy p.g.k.).

Rys historyczny
Obowiązek przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rozumianej jako ustalanie
klas gruntów rolnych w oparciu o zasady gleboznawstwa nałożył dekret z dnia 2 lutego 1955 r.
o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U, z 1955 r., nr 6, poz. 32 i z 1974 r., nr 22, poz. 131).
Podstawami prawnymi przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów były:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów
(Dz. U. z 1956 r., nr 19, poz. 97) wraz z załączoną do tego rozporządzenia tabelą klas
gruntów,
oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji zawartej w § 10 ww. rozporządzenia tj.:
2) zarządzenie Nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i metod
technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób
przeprowadzających tę klasyfikację (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa Nr 11 z 1956 r.),
3) instrukcja w sprawie przeprowadzania klasyfikacji gruntów, jako załącznik do zarządzenia.
Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów wynikało,
że:
1) klasyfikację przeprowadza się w sposób jednolity dla całego kraju na zasadach określonych
w rozporządzeniu i na podstawie tabeli klas gruntów,
2) projekt klasyfikacji gruntów opracowywał „klasyfikator”, upoważniony do wykonywania tych
prac przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
3) upoważnienie do opracowania projektu klasyfikacji gruntów mogło być wydane osobom
posiadającym kwalifikacje określone przez Ministra Rolnictwa w Zarządzeniu Nr 127 z dnia
14 czerwca 1956 r.,
4) projekt klasyfikacji gruntów sprawdzał na miejscu „inspektor” upoważniony również przez
prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie
klasyfikacji gruntów oraz przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Rolnictwa, w latach
1956 – 1970 została przeprowadzona gleboznawcza klasyfikacja gruntów, na terenie całego kraju.
Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji były zatwierdzane orzeczeniami, wydawanymi przez Prezydia
Powiatowych Rad Narodowych. Obowiązują one nadal, gdyż klasy bonitacyjne zostały wyodrębnione
ze względu na jakość produkcyjną gleb ustalaną na podstawie ich cech genetycznych, a czynniki te są
względnie stałe.
Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne uchylony został dekret
z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków. Po wejściu w życie ustawy p.g.k., na mocy
art. 59 tej ustawy, przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów dekretu z dnia
2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, w tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów, pozostawały w mocy do czasu wydania przepisów

wykonawczych przewidzianych w tej ustawie, jeżeli nie były z nią sprzeczne.
W myśl art. 26 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy p.g.k. w celu zapewnienia prawidłowego poziomu
merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, minister właściwy do spraw
rozwoju wsi zobowiązany został do wydania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków,
jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz
niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób wykonujących tę klasyfikację. Należy podkreślić, że
delegacja ustawowa wynikająca z treści tego przepisu była niekonstytucyjna. Zarówno w ocenie
Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt K 36/06) jak i Rzecznika Praw
Obywatelskich (m.in. pismo z dnia 24 stycznia 2008 r., znak: RPO-572535-IV/07/MM) określenie
warunków wykonywania zawodu lub pewnych czynności zawodowych należy do spraw
o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia wolności wykonywanego zawodu, wobec czego
sprawy te muszą być uregulowane w ustawie i nie mogą być przekazywane do unormowania w drodze
rozporządzenia. Z powodu wadliwości tej delegacji nie można było uruchomić procesu wydania tego
rozporządzenia. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 612/09, „na podstawie upoważnienia wynikającego
z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku wydane zostało zarządzenie
Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 r., Nr 127, które regulowało zagadnienia związane
z kwalifikacjami jakie powinny posiadać osoby dokonujące kwalifikacji gruntów. Zarządzenie to (…)
nie może być obecnie źródłem prawa.”
Dopiero ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień
do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. nr 98, poz. 817) została dokonana zmiana art. 26 ust. 1
ustawy p.g.k. Zmiana upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy przenosząca z ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi na Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia
uzasadniona była tym, iż sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów leżą po części
w zakresie działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również Ministra Środowiska
w zakresie zagadnień ochrony środowiska, Ministra Rozwoju w zakresie zagadnień związanych
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz wykonywaniem zadań Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej, w szczególności prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów jako elementu
składowego ewidencji gruntów i budynków oraz Ministra Finansów – w zakresie opodatkowania
nieruchomości, a także Ministra Sprawiedliwości – w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych oraz
obrotu cywilno-prawnego. Zmiana polegała także na skreśleniu upoważnienia do określenia w drodze
rozporządzenia szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące
gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób wykonujących
tę klasyfikację, z uwagi na konieczność uregulowania tej materii przepisami rangi ustawowej.
W mojej ocenie, błędem było usunięcie tego upoważnienia z ustawy p.g.k. bez jednoczesnego
uregulowania tych zagadnień w ustawie p.g.k. Tym samym aktualnie brak jest przepisów

regulujących kwestie wymagań, jakie powinni spełniać osoby wykonujące gleboznawczą
klasyfikację gruntów.
Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246), określające
urzędową tabelę gruntów oraz sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. Natomiast, zgodnie z § 12 rozporządzenia z dnia
12 września 2012 r., gleboznawcza klasyfikacja gruntów przeprowadzona na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowuje ważność.
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w myśl przepisów rozporządzenia
z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmuje:
1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie,
3) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji,
4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji,
5) wydanie przez starostę decyzji o ustaleniu klasyfikacji.
Czynności określone w pkt 1 – 3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana
„klasyfikatorem” (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia). Czynności te powinna wykonywać odpowiedzialna
osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii. Wybór
kompetentnej osoby uzależniony jest od posiadania przez nią odpowiedniej wiedzy specjalistycznej,
pozwalającej m.in. na właściwe zinterpretowanie dokumentów zgromadzonych w zasobie
geodezyjnym i kartograficznym, prawidłowe wykonanie odkrywek glebowych, a także prawidłowe
zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz
klasy bonitacyjnej.
Przeprowadzanie czynności klasyfikacyjnych w terenie, a następnie prawidłowe ustalenie
klas bonitacyjnych ma istotne znaczenie w związku z ujawnianiem tych danych, jako dane
przedmiotowe o gruntach, w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1
ustawy p.g.k. podstawą planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków
i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki
nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków. Ponadto należy zauważyć, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają walor
dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) i stanowią dowód tego, co zostało w nich
stwierdzone.
W związku z tym, że przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym zwłaszcza
wykonywanie czynności klasyfikacyjnych w terenie jest czynnością odpowiedzialną i powinna je

wykonać osoba, która posiada wymagane prawem kwalifikacje – zawód klasyfikatora rozumianego
jako osoba posiadająca uprawnienia zawodowe z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów winien
być zawodem regulowanym.
Dotychczasowe próby podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Mając powyższe na uwadze, podjąłem odpowiednie kroki uregulowania tej kwestii. Pragnę
także podkreślić, że analiza materiałów przesłanych przez Pana Prezesa niestety nie odzwierciedla
wszystkich działań podejmowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie ustawowego
uregulowania wymagań dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.
Należy zauważyć, że m.in. pismem z dnia 13 lipca 2016 r., znak: GZge-074-5/16, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa opracowany projekt
ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, z prośbą
o rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych w zakresie uregulowania wymagań
kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej
klasyfikacji gruntów i jej kontroli. W odpowiedzi, Minister Infrastruktury i Budownictwa pismem
z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DB.7.070.5.2016.KZ, wskazał, że przekazana wersja projektu ustawy
jest przedmiotem analizy w resorcie infrastruktury i budownictwa w kontekście planowanego
kompleksowego uporządkowania zagadnień w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto, Minister
Infrastruktury i Budownictwa stwierdził, że ewentualne działania legislacyjne w tej sprawie będą
wymagały wypracowania kierunków działania wspólnie z resortem rolnictwa i rozwoju wsi.
Następnie, pismem z dnia 9 stycznia 2017 r., znak: GZ.ge.641.6.2016, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 13 lipca 2016 r. zawierające propozycję
zmiany ustawy p.g.k. w tym zakresie.
W ramach kompleksowego uporządkowania zagadnień w dziedzinie geodezji i kartografii,
zarządzeniem nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r., powołany został
Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. W ramach prac
podzespołu nr 3 – Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych, przedstawiciel
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił ponownie projekt ustawowego uregulowania
uprawnień dla osób przeprowadzających czynności klasyfikacyjne, a także kontrolę tej klasyfikacji.
Propozycja ta została przyjęta w pracach tego podzespołu, jako kwestia wymagająca uregulowania
w ustawie p.g.k.
Po upływie ponad półtora roku od zgłoszenia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
uregulowania ustawowego uprawnień w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i braku działań
w tym zakresie, pismem z dnia 21 grudnia 2017 r., znak: GZ.ge.640.3.2017, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi skierował do Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
propozycję rozwiązania przedstawionego problemu poprzez zobowiązanie Ministra Infrastruktury

i Budownictwa do podjęcia prac w celu uregulowania niezbędnych kwalifikacji dla osób
przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów w ustawie p.g.k. Komitet Ekonomiczny
Rady Ministrów do chwili obecnej kwestii tej nie rozpatrzył.
Należy wskazać, że pomimo zapewnień, Minister Infrastruktury i Budownictwa jako
gospodarz ustawy p.g.k., nie podjął żadnych działań w kwestii ustawowej regulacji określającej
niezbędne kwalifikacje dla osób przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów.
Z dniem 10 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana kompetencji w działach administracji rządowej
obejmującej sprawy z zakresu geodezji i kartografii, z Ministra Infrastruktury i Budownictwa na
Ministra Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju
(Dz. U. poz. 94, z późn. zm.).
Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r., znak: GZ.it.0220.62.2017/2018, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego, który został przekazany przez Ministra
Infrastruktury pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, w zakresie zmiany ustawy p.g.k.
W ramach zgłoszonych uwag ponownie przedstawiłem propozycję uregulowania kwalifikacji dla osób
przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów, zgodnie z propozycją przekazaną przy
piśmie z dnia 13 lipca 2016 r., znak: GZge-074-5/16.
Przekazując kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 1 marca 2018 r.,
znak: IV.7007.50.2014.JL, do Ministra Inwestycji i Rozwoju przy piśmie z dnia 16 marca 2018 r.,
znak: GZ.ge.640.1.2018, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podtrzymał swoje stanowisko
o konieczności uregulowania niezbędnych kwalifikacji dla osób przeprowadzających gleboznawczą
klasyfikację gruntów, a także zadeklarował gotowość wypracowania zmiany ustawy p.g.i.k., w oparciu
o propozycje przekazane już przy piśmie z dnia 13 lipca 2016 r., znak: GZge-074-5/16.
Należy zwrócić uwagę, że dopiero po dwóch latach od przekazania projektu ustawy
o zmianie ustawy p.g.k., Minister Inwestycji i Rozwoju w piśmie z dnia 13 lipca 2018 r.,
znak: DAB-VII.070.25.2018, oraz w piśmie z dnia 31 lipca 2018 r., znak: DAB-VII.070.33.2018,
adresowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich zajął stanowisko, że ustawa ta nie jest właściwym
aktem do regulowania zagadnienia w zakresie ewentualnych uprawnień osób wykonujących
czynności w ramach postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W jego
ocenie kwestia ta powinna zostać uregulowana w akcie rangi ustawowej pozostającym
w wyłącznej kompetencji ministra odpowiadającego za sprawy gleboznawczej klasyfikacji
gruntów – tj. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Trudno się zgodzić ze stanowiskiem
wyrażonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. W mojej ocenie nie jest zasadne tworzenie
odrębnej ustawy regulującej jedynie kwestie określające niezbędne kwalifikacje dla osób
przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów z uwagi, że p.g.k. reguluje sprawy
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 1 pkt 6 p.g.k.).

W związku z tym, w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD 438), Minister Rolnictwa
i Rozwoju przy piśmie z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: GZ.ge.0220.3.2019 (załącznik nr 1),
przekazał uwagi dotyczące uregulowania wymagań dla osób ubiegających się o uprawnienia do
wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, do przedmiotowego projektu. Pragnę podkreślić,
że przesłana przez Pana Prezesa propozycja uregulowania kwestii wymagań kwalifikacyjnych dla
osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest
tożsama ze zgłoszonymi uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD 438).
Z uwagi, że Minister Inwestycji i Rozwoju nie uwzględnił zgłoszonych uwag (załącznik nr 2),
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy piśmie z dnia 6 czerwca 2019 r., znak: GZ.ge.0220.3.2019
(załącznik nr 3), ponownie zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości uregulowania przepisów
dotyczących nadawania uprawnień zawodowych dla osób przeprowadzających gleboznawczą
klasyfikację gruntów.
Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 5 czerwca 2019 r.,
znak: AB.sst.025.31.2019, przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD 438) w zakresie uregulowania uprawnień
zawodowych dla osób przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów celem ich rozpatrzenia
na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Zgodnie z protokołem ustaleń
nr 5/2019 z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 14 czerwca 2019 r.,
uwagi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostają do rozstrzygnięcia na etapie Stałego Komitetu
Rady Ministrów.
Pismem z dnia 2 lipca 2019 r., znak: GZ.ge.025.1.2019, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przesłał uwagi celem ich rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, który na posiedzeniu
w dniu 18 lipca 2019 r. zaproponował by Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował odrębny
projekt ustawy w zakresie określenia w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnień
zawodowych dla osób przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów.
Obecna inicjatywa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Mając na uwadze potrzebę ustawowej regulacji określającej niezbędne kwalifikacje osób
ubiegających się o uprawnienia zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
oraz ustalenia z posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2019 r.
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (załącznik nr 4), jako jedynej ustawy regulującej sprawy
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Projektowane przepisy przewidują określenie wymogów
kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe z zakresu gleboznawczej
klasyfikacji gruntów, które będą upoważniały tylko do przeprowadzania czynności związanych

z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Należy podkreślić, że projektowane przepisy, choć zostały
stworzone na wzór przepisów regulujących uprawnienia zawodowe dla osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, to nie będą stanowiły uprawnień zawodowych
dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
Odnosząc się do poruszonej przez Pana Prezesa kwestii dotyczącej obniżania klas
bonitacyjnych pragnę podkreślić, że z informacji pozyskanych przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi od starostów wynika, że występuje masowe zjawisko polegające na obniżaniu klas
bonitacyjnych gruntów rolnych stanowiących użytki rolne. Problem ten został potwierdzony przez
Wojewodę Małopolskiego, którego stanowisko w tej sprawie zostało przesłane do Ministra Inwestycji
i Rozwoju przy piśmie z dnia 14 czerwca 2018 r., znak: GZ.ge.640.2.2018.
Z uwagi, że nieuzasadnione obniżanie klas gruntów powoduje obchodzenie przepisów
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności w zakresie uzyskania zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III oraz stratę zarówno dla
budżetu gmin z tytułu podatku rolnego jak i dla budżetu województw z tytułu braku opłat za
wyłączenie, niezbędne jest podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych.
W związku z tym, podjąłem już odpowiednie działania zmierzające do podjęcia nowych prac
legislacyjnych w zakresie uregulowania wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się
o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki - 4
1) Pismo MRiRW z dnia 30.05.2019 r., znak: GZ.ge.0220.3.2019;
2) Pismo MIiR w sprawie odniesienia się do uwag zgłoszonych przez MRiRW;
3) Pism o MRiRW z dnia 06.06.2019 r., znak: GZ.ge.0220.3.2019;
4) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Otrzymują:
1) Pani Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju
2) Pan Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju
3) Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich
4) Pan Prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
5) Pan Prof. dr hab. inż. Janusz Walo Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
6) Pan Stanisław Talerzowski Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia
Geodetów Polskich

