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Pani Ewa Dyrda
Geodeta Powiatowy
Urząd Miasta Żory

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2020 r., przesłane do Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii za pośrednictwem poczty elektronicznej, w którym postuluje Pani 
o zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w zakresie biegu terminów postępowań 
administracyjnych, w tym postępowań w sprawie podziałów nieruchomości, uprzejmie 
informuję, że pismo to zostało zakwalifikowane jako petycja w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. – o Petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) i poniżej 
przedstawiam, co następuje.

Mając na uwadze kompetencje Głównego Geodety Kraju, wynikające z ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), 
uprzejmie informuję, że kwestie związane z biegiem terminów w toczącym się postępowaniu 
administracyjnym, a w szczególności w odniesieniu do postępowań administracyjnych 
dotyczących podziałów nieruchomości, Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie jest 
właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji. Postulowane przez Głównego Geodetę 
Kraju ewentualne zmiany w ww. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. nie mogą dotyczyć kwestii 
wychodzących poza zakres ustawowych kompetencji tego organu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o Petycjach, Główny Geodeta 
Kraju przekazał petycję z dnia 22 kwietnia 2020 r. odrębnym pismem do Prezesa Rady 
Ministrów, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, że w opinii Głównego Geodety Kraju, treść art. 
15zzr ust. 1 i 5 nie zawiesza prawa strony do wniesienia odwołania lub zrzeczenia się prawa 
do wniesienia odwołania. Zgodnie bowiem z przywołanym wyżej art. 15zzr ust. 5 czynność 
taka jest skuteczna. Zatem w przypadku skorzystania przez strony z art. 127 § 2 Kpa z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Jednakże w przypadku wydania decyzji i niewniesieniu przez strony 
postępowania administracyjnego odwołania oraz nie zrzeczenia się prawa do wniesienia 
odwołania, istotnie decyzja ta – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – nie stanie się prawomocna 
i ostateczna, gdyż terminy dot. m.in. ww. czynności nie rozpoczynają biegu, a rozpoczęty 
bieg ulega zawieszeniu na ten okres.

z poważaniem

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/pismo podpisane elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Minister Rozwoju
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