Uchwała Nr 178/10
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą „Mazowieckie Biuro
Geodezji i Urządzeń Rolnych”
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) oraz
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budŜetową pod nazwą
„Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych” z siedzibą w Ostrołęce, zwane
dalej „Jednostką”.
2. Jednostka działa na terenie Województwa Mazowieckiego.
§ 2.
1. Do zadań Jednostki naleŜy w szczególności:
1) realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego związanych
z koordynacją i wykonywaniem prac scaleniowo-wymiennych, o których mowa
w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie
gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.3);
2) wykonywanie prac geodezyjnych związanych z zadaniami Marszałka
Województwa Mazowieckiego z zakresu administracji rządowej, określonymi
w:
a) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.4), dotyczącymi:
- zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac
urządzeniowo-rolnych,
- monitorowania zmian w sposobie uŜytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
b) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.5), dotyczącymi wykonywania praw właścicielskich
w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa
oraz gospodarowania gruntami pokrytymi tymi wodami;
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
4
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, poz. 817 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 106, poz. 675 .
5
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz.
1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr
176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz.
1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.

3) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z zadaniami
organów
samorządu
województwa
mazowieckiego,
dotyczącymi
w szczególności:
a) gospodarowania gruntami Samorządu Województwa Mazowieckiego,
b) regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod:
- wojewódzkie drogi publiczne,
- wody publiczne,
- budowle wodne i urządzenia melioracji wodnych.
2. Jednostce nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 3.
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. wyposaŜa się Jednostkę w mienie pozostałe po
likwidacji zakładów budŜetowych: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych w Ostrołęce oraz Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Warszawie.
2. Szczegółowy wykaz przekazywanego mienia, o którym mowa w ust. 1, zostanie
określony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w protokole zdawczo –
odbiorczym.
§ 4.
Jednostka przejmuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego sprawy będące
w trakcie realizacji przez zlikwidowane zakłady budŜetowe Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce oraz Warszawskie Biuro Geodezji
i Urządzeń Rolnych w Warszawie.
§ 5.
Jednostka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Robert Soszyński

Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w której wprowadzony został
nowy katalog jednostek naleŜących do sektora finansów publicznych. W miejsce
dotychczasowego zakładu budŜetowego został wprowadzony samorządowy zakład
budŜetowy, mogący prowadzić działalność tylko w zakresie ściśle określonym
w art. 14 ustawy, tj.:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami uŜytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych,
8) utrzymywania róŜnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym
w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagroŜonych wyginięciem,
w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
9) cmentarzy.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w art. 87 ust. 1 pkt 2 jednoznacznie
wskazują, iŜ z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja wojewódzkich
zakładów budŜetowych prowadzących działalność w zakresie innym niŜ określony
w art. 14 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to m.in. Warszawskiego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych w Ostrołęce.
Biorąc pod uwagę fakt, iŜ część zadań realizowanych przez powyŜej
wskazane jednostki musi zostać kontynuowana, w szczególności w zakresie scaleń
i wymiany gruntów powstała konieczność powołania nowej jednostki organizacyjnej
Samorządu Województwa Mazowieckiego, która by kontynuowała zadania
realizowane przez likwidowane biura geodezji.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
przedstawionym w piśmie z dnia 17 listopada 2009 r. znak GZge.630-231/09
skierowanym do Marszałków Województw, z uwagi na fakt, iŜ proces scaleniowy
moŜe trwać nawet kilka lat, za jego realizację powinna być odpowiedzialna jednostka
organizacyjna, której funkcjonowanie nie moŜe być zagroŜone, np. wskutek
systemowych zmian w obszarze finansów publicznych. Dlatego w opinii Ministerstwa

w województwach, w których jednostki takie nie funkcjonują, samorządy województw
powinny podjąć się utworzenia ich w formie jednostek budŜetowych, zaś
w pozostałych skorzystały z art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.) likwidując dotychczasowe zakłady budŜetowe i tworząc w ich miejsce
jednostki organizacyjne w formie jednostki budŜetowej.
Mając powyŜsze na uwadze zasadnym jest powołanie nowej jednostki
organizacyjnej Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie jednostki
budŜetowej – Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, w celu
kontynuowania zadań dotychczas realizowanych przez likwidowane biura geodezji.
Nowoutworzona jednostka budŜetowa przejmie sprawy będące w trakcie
realizacji przez zlikwidowane zakłady budŜetowe Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Ostrołęce oraz Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Warszawie.
Roczne koszty funkcjonowania Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń
Rolnych zostały określone na kwotę 2.300.000,00 zł.

