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Panie i Panowie 
Starostowie/Prezydenci Miast

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości, co do opatrywania klauzulą map do celów 

projektowych, przekazywanych przez wykonawców wraz z wynikami prac geodezyjnych, wyjaśniam, 
że w myśl obecnych przepisów, mapa do celów projektowych nie jest składową operatu technicznego. 
Niemniej jednak w przypadku przekazywania jej do organu, celem nadania klauzuli urzędowej zgodnie 
z art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej Pgik), podlega weryfikacji jako wynik 
pracy geodezyjnej.

Podczas weryfikacji mapy do celów projektowych należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 pkt 7a Pgik, mapa do celów projektowych wykonywana jest z wykorzystaniem 
wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. Mapa ta zawiera elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, a także informacje 
niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. Najważniejsze aspekty związane 
z powstawaniem mapy do celów projektowych przedstawiono poniżej.

1. Mapa do celów projektowych jest jednym z wyników realizowanych prac geodezyjnych.
2. Wyniki prac geodezyjnych podlegają weryfikacji (art. 12b ust. 1 Pgik). 
3. Jeżeli mapa do celów projektowych ma zostać opatrzona klauzulą urzędową, musi zostać 

przekazana do organu wraz z wynikami prac geodezyjnych (art. 12b ust. 5 Pgik).
4. Pozytywny wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest podstawą przyjęcia operatu do zasobu 

i zaktualizowania baz danych prowadzonych przez organ oraz opatrzenia klauzulą mapy do 
celów projektowych.

5. W przypadku błędów, braków i rozbieżności stwierdzonych podczas weryfikacji mapy do celów 
projektowych, wykonawca musi dokonać niezbędnych poprawek, a działania naprawcze zależne 
są od rodzaju rozbieżności:
a) w przypadku rozbieżności mapy z treścią operatu, wykonawca dokonuje poprawek na 

podstawie materiałów zgromadzonych w operacie,
b) w przypadku stwierdzenia na mapie braku obiektów znajdujących się w prowadzonych 

bazach zasobu, wykonawca pozyskuje te treści i przedstawia je na mapie do celów 
projektowych (pozyskanie brakujących treści odbywa się w ramach zgłoszonych prac, tj. 
bez dodatkowych opłat).

Podsumowując, w przypadku dołączania mapy do celów projektowych do wyników prac 
geodezyjnych, pozytywny wynik weryfikacji można uzyskać tylko wtedy, gdy mapa do celów 
projektowych nie zawiera błędów i może zostać opatrzona klauzulą wynikającą z art. 12b ust. 5 Pgik. 
Natomiast jeżeli wykonawca nie chce, aby organ weryfikował jego mapę, nie przekazuje jej 
z wynikami pracy geodezyjnej, a na mapie przekazywanej zamawiającemu, na podstawie art. 12b ust. 
5a Pgik, składa oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne 
klauzuli urzędowej.

Z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
dr hab. inż. Waldemar Izdebski

/pismo podpisane elektronicznie/
Do wiadomości:
Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
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