
*Art. 6. 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego 

przedstawiania omawianych zjawisk.  

2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne 
państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze 

są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im 

krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 
ciągu miesiąca. (Ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe - t.j. 

z 2018 r. poz. 1914) 
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W związku z emisją 39 SPOTKANIA #KAWAZMIERNICZYM 06-02-2022 gdzie zaproszony Gość pan Adam 

Grabowski (od 37:20) przedstawił sprawę, dotyczącą miedzy innymi, czynności podziałowych nieruchomości 

w Siemoni, gmina Bobrowniki, pow. Będziński, gdzie jeśliby poniżej przedstawione zdarzenia się potwierdziły, to 

prosimy o adekwatne czynności prawem przewidziane. W trakcie programu, jak i bezpośrednio po nim w studiu, pan 

Adam przekazał wiele bulwersujących faktów dotyczących zawodowego zachowania Pana Geodety wykonawcy prac 

geodezyjnych, według informacji Gościa o numerze WG.6640.2424.2021.  

Pan Adam Grabowski stwierdził przede wszystkim, że nie wszystkim współwłaścicielom nieruchomości firma 

Pana Geodety doręczyła zawiadomienia a te, które doręczyła to nie właścicielom/adresatom lecz domownikom, co 

jest zastrzeżone wyłącznie dla operatorów pocztowych a nie firm geodezyjnych. Natomiast przy czynnościach 

terenowych, Pan Geodeta miał w ogóle nie przedstawiać do podpisu żadnych dokumentów, oczekując 

z premedytacją na opuszczenie terenu przez Zainteresowanych. Według pana Adama, prowadzący czynności 

geodezyjne miał nie precyzować w jakim trybie są prowadzone czynności graniczne, co jest o tyle istotne, że w treści 

zawiadomień, były wymieniane wszystkie możliwe czynności „wznowienia, wyznaczenia, przyjęcia itd.” 

My redaktorzy audycji, jako czynni mierniczowie z uprawnieniami, chcielibyśmy zwrócić uwagę na 

prawdopodobne, niestosowne i niefachowe poczynania Pana Geodety na gruncie, co jeśli miałoby się potwierdzić, 

chociażby stanem dokumentów w operacie technicznym, to prosimy o odpowiednia reakcję, tak by nas Mierniczych 

społeczeństwo nie utożsamiało z tego typu „Wykonawcami”. 

Uprzejmie prosimy o informacje, czy zgłaszane tu kwestie, miały reperkusje w przekazanych do weryfikacji efektach 

pracy geodezyjnej?  

Z poważaniem 

Redaktor Naczelny 
www.kawazmierniczym.pl 

Leszek Jan Piszczek 
/pismo podpisano elektronicznie/ 

 

http://kawazmierniczym.pl/newsy/39-spotkanie-kawazmierniczym-06-02-2022-niedziela-godzina-10/

