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PROTOKÓŁ NR GN.6640.1690.2022_21435
weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych:
29-11-2022 r.

2. Osoba dokonująca weryfikacji:
 Jacek Maćkiewicz inspektor
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:
USŁUGI GEODEZYJNE "PRYZMAT"INŻ.ROBERT PIROWICZ ul. Kołobrzeska 7 78-113 Dygowo NIP: 671-167-40-90

REGON: 320507145

4. Kierownik prac geodezyjnych:
PIROWICZ ROBERT PIOTR  Nr upr.: 22259 (1,2)

(imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych)

5. Wynik weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności
dotyczącymi kompletności przekazanych wyników:

x pozytywny

negatywny - stwierdzam następujące braki w przekazanej dokumentacji: -

6. Wynik weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności
dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy1 oraz opracowywania wyników tych pomiarów:

pozytywny

x negatywny - stwierdzam następujące nieprawidłowości wynikające z naruszenia przepisów prawa:

Lp. Informacja o zakresie nieprawidłowości Naruszony przepis prawa

1

Standardy Geodezyjne19pkt3. podp.1 i 2.Brak rzednych
wysokościowych na wlotach i wylotach inwentaryzowanych
studni .W trakcie INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ -(a
więc w trakcie procesu budowlanego -nie jest to aktualizacja)
są dostępne  do pomiaru wszystkie elementy takie jak wloty i
wyloty .Standardy geodezyjne nie wykluczają z pomiaru studni
z mimośrodowym usytuowaniem włazów i z kaskadowym
usytuowaniem wlotów do studni , jak to zostało wpisane w
sprawozdaniu --95%wszystkich studni kanalizacyjnych jest
usytuowana  mimośrodowo względem włazów .Również dzień
inwentaryzacji powykonawczej nie ma tu znaczenia-to
wykonawca prac geodezyjnych w trakcie inwentaryzacji
geodezyjnej ustala takie  technologie oraz czas pomiaru by
spełnić wymogi standardów geodezyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz.1670 z poźn. zm.)

7. Wynik weryfikacji spójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
x pozytywny

negatywny - stwierdzam następujące błędy w przekazanych zbiorach danych: -

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawcę uwzględniający wyniki cząstkowe
opisane w pkt 5–7:

pozytywny2

x negatywny

9. Informacje dodatkowe3: -

eljot
Prostokąt

eljot
Pisanie tekstu
To są "przepisy" a nie "przepis". Żeby to był przepis (liczba pojedyncza) to musi być wskazany odpowiedni element jednostki redakcyjnej np.kodeksu, ustawy, rozporzadzenia itd.

eljot
Linia

eljot
Linia

eljot
Pisanie tekstu
Znajomość systematyki jednostek redakcyjnych takich jak: "art." "ust." "pkt" "lit." "tiret" i odpowiednio dla rozporządzeń: "§" "ust." "pkt" "lit." "tiret" to wstęp do prawoznastwa, które każdyinżynier  musiał opanować na studiach. Weryfikator, który nie zna jednostek redakcyjnych przepisów prawa to osoba, która ośmiesza urząd Starosty i nie może gwarantować prawidłowerozumienie i interpretację prawa. Czyli nie ma podstawowych kompetencji do oceny o której mowa w art. 12b ust. 1 uPgik o treści nakazujacej weryfikować wyniki prac geodezyjnych "pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii"

eljot
Linia

eljot
Pisanie tekstu
 Powinno być: "§ 19. ust. 3. pkt 1. i 2.

eljot
Linia

eljot
Linia

eljot
Pisanie tekstu
Powinno być tutaj określone jednostki redakcyjne

eljot
Wyróżnienie

eljot
Wyróżnienie

eljot
Wyróżnienie

eljot
Linia

eljot
Linia

eljot
Owal

eljot
Wyróżnienie

eljot
Wyróżnienie
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01-12-2022 r......................................................................
(data i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ)

_____________________________________________
1
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1919 z późn. zm.).

2
 Wynik pozytywny może być uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w każdym z punktów od 5 do 7.

3
 Przez informacje dodatkowe należy rozumieć w szczególności informacje o tym, że protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych
we wcześniejszym protokole weryfikacji.

4
 Obowiązek sporządzania dwóch egzemplarzy nie dotyczy protokołu w postaci dokumentu elektronicznego.
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