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SPRAWOZDANIE  Z   KONTROLI  

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w okresie 23 - 29 czerwca  2015 r. przez 

Ryszarda Sobańskiego, inspektora wojewódzkiego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, upoważnionego przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,  

(upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 1 czerwca 2015 r. nr GK-NGK.431.4. 

2015.RS - str. 1 akt kontroli). 

 

 

 

1.Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli: 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

z/s we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1.  

2.Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Urząd Miasta Jelenia Góra 

z/s w budynku przy Placu Ratuszowym 58, 58-500  Jelenia Góra. 

Siedziba Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  – Referatu Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej znajduje się w budynku przy ul. Ptasiej 2-3, 58-500 Jelenia Góra. 

 

3.Podstawa prawna kontroli: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 

520 ze zm.) – zwana dalej ustawą. 

2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092) – zwana dalej ustawą o kontroli. 

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2013 r. poz.1183) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie organizacji. 

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz.924) – zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie formularzy. 

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
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wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.917) 

– zwane dalej rozporządzeniem w sprawie udostępniania. 

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelnienia przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postepowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych. (Dz. U. z 2014 r. poz.914) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 

uwierzytelniania. 

 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie okresowego planu kontroli Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2015 rok, 

zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2015 r.  

 

3.Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą: 

O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli powiadomiono Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 

zawiadomieniem z dnia 1 czerwca 2015 r. nr GK-NGK.431.4.2015 - str. 3 akt kontroli. 

Kontrolą objęto wykonywanie przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii, 

określonych w art. 7d ustawy, a w szczególności dostosowanie prowadzenia państwowego 

zasobu w zakresie wypełniania przez organ obowiązków o których mowa w art. 12, 12a, 12b 

ustawy. 

 

Kontrolą objęto okres od  : 8 stycznia 2014 r. do 23 czerwca 2015 r. 

 

4.Ustalenia formalno - organizacyjne. 

W dniu 1 czerwca 2015 r. kontrolujący zwrócił się pisemnie do Prezydenta Miasta Jeleniej 

Góry o przekazanie informacji dotyczących spraw organizacyjnych Urzędu Miasta Jeleniej 

Góry (str. 5 - 6 akt kontroli). Na podstawie informacji udzielonych pismem z dnia 25 czerwca 

2015 r. (str.7 - 8 akt kontroli) przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ustalono co następuje: 

4.1.Kierownik jednostki kontrolowanej. 

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jeleniej 

Góry, pełniący tą funkcję od 5 grudnia 2010 r.  (str. 9 - 15  akt kontroli). 

4.2. Geodeta powiatowy. 

 W okresie kontrolowanym stanowisko Geodety Miasta pełnili: 

 - od 8 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. – Pan Andrzej Łękawa- spełniający wymogi 

§ 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, 
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jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. 

z 2004 r. nr 249, poz. 2498) -  str. 17 - 19 akt kontroli. 

- od 1 grudnia 2014 r. do dnia dzisiejszego – Pani Maria Matuszewska spełniająca wymogi 

w/w rozporządzenia  – str. 21 - 24 akt kontroli. 

       W oparciu o uzyskaną dokumentację (str. – 500, 574 – 582) ustalono, że Pani Maria 

Matuszewska, jako Geodeta Miasta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

została upoważniona przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w sprawach z zakresu organu 

administracji geodezyjnej i kartograficznej, do: 

- wydawania decyzji administracyjnych dotyczących: aktualizacji i zmian zapisów w operacie 

ewidencji gruntów oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych, 

- uwierzytelniania wypisów i wyrysów oraz kopii map ewidencyjnych z operatu ewidencji 

gruntów i budynków obejmujących swym zasięgiem teren Miasta Jelenia Góra, 

- weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych 

w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- wydawania decyzji o odmowie przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zbiorów danych i innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, 

- uwierzytelniania dokumentów na potrzeby postepowań administracyjnych, sądowych lub 

czynności cywilnoprawnych, 

- ustalania wysokości opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

- wydawania decyzji administracyjnych co do zakresu udostępnionych materiałów lub 

wysokości naliczonej opłaty. 

 Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie została upoważniona do wykonywania (jako 

geodeta powiatowy) zadań określonych w art. 7d ustawy. 

 

4.3. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej. 

Podstawę formalnoprawną umiejscowienia administracji geodezyjnej i kartograficznej 

w strukturze jednostki kontrolowanej stanowi  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 

Jeleniej Góry, zatwierdzony zarządzeniem nr 0050.64.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej 

Góry z dnia 9 marca 2015 r. – str. 25 - 57 akt kontroli. 

Struktura organizacyjna urzędu oraz stanowiska kierownicze uregulowane są w rozdziale IV 

regulaminu, gdzie wyróżniono jako komórkę organizacyjną zajmującą się zadaniami 

z zakresu geodezji i kartografii: 
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Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (§17 ust. 4 pkt regulaminu). W § 25 

ust.26 do 32 regulaminu, komórce tej przypisano prowadzenie zadań starosty wynikających 

z art. 7d ustawy. Komórka tą kieruje Naczelnik Wydziału (§ 19 regulaminu).  

W wydziale utworzony został Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 18 pkt. 

2a). Regulamin nie określa zadań prowadzonych przez ten referat. Kieruje nim Geodeta 

Miasta  (§19 ust.3 pkt  2 regulaminu).  

  Należy zauważyć, że: 

- przypisanie prowadzenia zadań starosty wynikających z art. 7d ustawy, wymienionych 

w § 25 pkt. 26 – 31 regulaminu (str. 39 akt kontroli), Naczelnikowi Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami, który nie spełnia wymogów § 4 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać 

wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, 

geodeci powiatowi i geodeci gminni,  

- brak określenia zadań prowadzonych przez Referat Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, 

powoduje, że obecna struktura organizacyjna stoi w sprzeczności z  art.6a ust.1 pkt. 2b  

ustawy.   

 

5. Dostosowanie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do 

przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

5.1. Infrastruktura techniczna i informatyczna wspomagająca prowadzenie 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W oparciu o pisemne wyjaśnienia Pani Marii Matuszewskiej z dnia 29 czerwca 2015 r. (str. 

58 akt kontroli) ustalono, że do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w jednostce 

kontrolowanej stosowane są następujące programy: 

 System ERGO – Ośrodek – wersja 1.6.1525.0, będący produktem firmy Geopolis Sp. 

z o. o. z Włocławka – do zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym 

i kartograficznym. Jest to rozbudowane narzędzie informatyczne wspierające 

funkcjonowanie administracji publicznej.   

 System Kataster OnLine  firmy Intergraph Polska Sp. z o. o. do prowadzenia bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków. 
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Ponadto ustalono, że wykorzystywane są oprogramowania GeoMedia Professional  oraz 

Geomedia WebMap  firmy Intergraph – umożliwiające  prowadzenia mapy zasadnicze oraz 

mapy ewidencyjnej,  

 

5.2 System PZGiK. 

Do zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w jednostce 

kontrolowanej używa się programu ERGO – Ośrodek. Zgodnie z zakresem niniejszej kontroli 

program ten poddano ocenie pod kątem zgodności z wymogami postawionymi dla systemu 

PZGiK w rozporządzeniu w sprawie organizacji. 

Z § 7 ust. 2 tego rozporządzenia wynika, że system ten powinien zapewnić m. in. 

prowadzenie: rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu (w tym tworzenia metadanych 

dotyczących materiałów)  oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. 

 

 

5.3.Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. 

W kontrolowanej jednostce prowadzi się wyłącznie elektroniczną formę rejestracji zgłoszeń 

prac geodezyjnych i kartograficznych. Prace rejestrowane są w module ERGO - Prace 

geodezyjne.  Stwierdzono, że zgodnie z § 30 ust.1 rozporządzenia w sprawie organizacji  

nastąpiło zamknięcie dotychczasowego rejestru KERG i  przy rejestrowaniu nadawany jest 

identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej. Moduł ten nie zapewnia 

możliwości monitorowania poprawności prowadzenia poprzez wygenerownie całości 

rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wobec czego jego zgodność 

z rozporządzeniem w sprawie organizacji skontrolowano bezpośrednio na ekranie 

monitora oraz poprzez udokumentowanie (zrzut z ekranu) części zakładek -  str. 60 – 64, 

64a akt kontroli. 

W wyniku tej kontroli stwierdzono, że moduł ERGO – Prace Geodezyjne umożliwia 

gromadzenie informacji wynikających z przepisów § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji.  

 

5.4.Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych 

w okresie objętym kontrolą.  

Dane statystyczne określające cele prac zgłoszonych w kontrolowanej jednostce w okresie 

objętym kontrolą ustalono na podstawie zweryfikowanego zestawienia prac zgłoszonych 

w okresie objętym kontrolą (sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną)  i przedstawiono 

w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik sprawozdania. Z zestawienia tego wynika, że w okresie 
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objętym kontrolą zgłoszono 936 prac geodezyjnych (w tym 726 związanych z realizacją 

procesów inwestycyjnych) z których zakończono 635 prac.  

 

5.5.Ewidencja materiałów zasobu. 

Ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest  module ERGO - Archiwum zasobu. 

Moduł ten nie zapewnia możliwości monitorowania poprawności prowadzenia poprzez 

wygenerownie całości rejestru ewidencji materiałów zasobu wobec czego jego zgodność 

z rozporządzeniem w sprawie organizacji skontrolowano bezpośrednio na ekranie 

monitora oraz poprzez udokumentowanie (zrzut z ekranu) części zakładek – str. 68 – 72 

akt kontroli.  

Porównując informacje zgromadzone w prowadzonym archiwum do wymogów 

obligatoryjnych, stawianych ewidencji materiałów zasobu, określonych w § 9 rozporządzenia 

w sprawie organizacji  stwierdzono, że moduł ten nie zawiera następujących informacji: 

- daty lub okresu, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu – program 

nie przewiduje w ogóle umieszczenia takiej informacji, 

- nazw materiałów zasobu – program nie przewiduje w ogóle umieszczenia takiej 

informacji,   

- o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiałów nie będących rezultatami 

zgłoszonych prac,  

- o postaci, w jakiej przechowywany jest materiał zasobu – tzn. informacja ta podana jest 

pośrednio – status materiału „zarchiwizowany” oznacza, że dokument jest w formie 

cyfrowej, status „oczekuje na archiwizację” – że w analogowej, 

- rodzaju nośnika informacji, jeżeli jest on w postaci nieelektronicznej, 

- oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu oraz kodu języka naturalnego, 

- o kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- dotyczących wyłączenia materiałów z zasobu., 

- dostępu do materiałów zasobu, 

- daty przekazania materiałów zasobu do archiwum państwowego lub daty brakowania. 

Ponadto stwierdzono, że nie są tworzone metadane dotyczące  zaewidencjonowanych 

materiałów. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że moduł ten nie spełnia wymogów rozporządzenia 

w sprawie organizacji. 
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5.6.Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.  

W kontrolowanej jednostce prowadzi się wyłącznie elektroniczną formę rejestracji 

wniosków o udostępnianie materiałów.  Funkcję tego rejestru pełni moduł ERGO- 

Zamówienia.  

 Moduł ten nie zapewnia możliwości monitorowania poprawności prowadzenia poprzez 

wygenerownia całości rejestru  wobec czego jego zgodność z § 10 rozporządzenia 

w sprawie organizacji skontrolowano bezpośrednio na ekranie monitora oraz poprzez 

udokumentowanie (zrzut z ekranu) części zakładek - str. 80, 94 akt kontroli.  Porównując 

informacje zgromadzone w rejestrze do wymogów obligatoryjnych, stawianych rejestrowi 

wniosków  stwierdzono, że  moduł ERGO-Zamówienia, umożliwia gromadzenie informacji 

wynikających z przepisów w/w rozporządzenia.  

 

 

 

6.Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.  

W kontrolowanej jednostce nie były wydane żadne wewnętrzne akty normatywne ani inne 

wewnętrzne uregulowania dotyczące obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 

oraz przekazywania materiałów lub informacji o materiałach powstałych w wyniku tych prac 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pomimo tego wykonawcy prac 

geodezyjnych i kartograficznych otrzymują, nie ujęte przepisami prawa, „ Wytyczne do 

wykonania pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod nr. …….”.    

Ustalenia zostały dokonane w oparciu o udostępnione opracowania geodezyjne przyjęte do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.1175.2015 r. – (str. 84– 94 akt kontroli); 

 - identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.886.2014 r. – (str. 96 – 114 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.158.2015 r. – (str. 116 – 130 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.420.2015 r. – (str. 132 – 148 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.263.2015 r. – (str. 150 – 168 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.950.2014 r. – (str. 170 – 188 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.171.2015 r. – (str. 190 – 208 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.27.2015 r. – (str. 210 – 230 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.281.2015 r. – (str. 232 – 250 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.932.2014 r. – (str. 252 – 270 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.172.2015 r. – (str. 272 – 294 akt kontroli); 
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- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.108.2015 r. – (str. 296 – 308 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.11.2015 r. – (str. 310 – 326 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.165.2015 r. – (str. 328 – 340 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.77.2015 r. – (str. 342 – 360 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.182.2015 r. – (str. 362 – 380 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.227.2015 r. – (str. 382 – 396 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.83.2015 r. – (str. 398 – 418 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.313.2015 r. – (str. 420 – 437 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.62.2015 r. – (str. 439 – 459 akt kontroli); 

- identyfikator zgłoszenia GGN-D.6642.914.2014 r.  – (str. 461 – 497 akt kontroli); 

  

6.1. Forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych. 

Zgłaszanie prac geodezyjnych w kontrolowanej jednostce odbywa się najczęściej poprzez 

zgłoszenia prac drogą internetową za pomocą serwera pocztowego GEOPORTAL. (ponad 

70%) oraz przez bezpośrednie złożenie zgłoszenia w siedzibie referatu. 

 

 

6.2.Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych. 

Ustalono, że zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są na formularzu zgodnym 

z rozporządzeniem w sprawie formularzy. 

Do 31 grudnia 2013 r. zgłoszeniom w momencie rejestracji nadawano numery DZ i KERG. 

Od 8 stycznia 2014 r. w momencie rejestrowania zgłoszeniu nadawany jest identyfikator 

zgłoszenia. Przykładowy identyfikator wygląda następująco: GGN-D.6640.886.2014 i jest on 

utworzony zgodnie z § 5 ust. 6 i 7 załącznika nr 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67). 

Zgłoszenia prac rejestrowane są na bieżąco. W czasie trwania czynności kontrolnych nie 

stwierdzono przypadków zgłoszeń oczekujących na rejestrację.  

Sprawdzenia kompletności przyjmowanych przez ośrodek zgłoszeń prac oraz prawidłowości 

czynności rejestrowania zestawiono w tabeli nr 4 z której wynika, że na 22 zgłoszenia prac 

geodezyjnych ani jedno nie zawierało wszystkich wymaganych informacji. 

Stwierdzono miedzy innymi : 
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- w 14 przypadkach niewłaściwą, niepełną lub brak informacji dotyczącej identyfikatora 

wykonawcy prac (wiersz 3) – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie 

formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy – np.: id. zgłoszenia 

nr.GGN.D.6640.886.2014 r. - str. 96 akt kontroli, id. zgłoszenia nr. GGN.D.6640.158.2015 r. 

-str. 116 akt kontroli, 

- w 14 przypadkach niewłaściwą, niepełną lub brak informacji dotyczącej danych 

kontaktowych wykonawcy prac, (wiersz 4) - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy -  np.: id. zgłoszenia 

nr.GGN.D.6640.281.2015 r. - str. 232 akt kontroli), id. zgłoszenia 

nr GGN.D.6640.932.2014 r. - str. 252 akt kontroli, 

- w 12 przypadkach niewłaściwą lub niepełną informację dotyczącą danych identyfikujących 

osoby, którym przedsiębiorca powierzył wykonanie prac (wiersz 8) - zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy -  np.: id. 

zgłoszenia nr. GGN.D.6640.263.2015 r. - str. 150 akt kontroli, id. zgłoszenia 

nr. GGN.D.6640.281.2015 r. - str. 232 akt kontroli, 

- w 13 przypadkach niewłaściwą lub niepełną informację dotyczącą danych określających 

położenie obszarów objętych zgłoszonymi pracami geodezyjnymi (wiersz 13) zgodnie 

z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy -  

np.: id. zgłoszenia nr GGN.D.6640.263.2015 r. - str. 150 akt kontroli, id. zgłoszenia 

nr.GGN.D.6640.420.2015 r. - str. 132 akt kontroli, 

- w 6 przypadkach niepełną lub brak informacji dotyczącej celu lub zakładanego wyniku 

zgłaszanych prac geodezyjnych - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie 

formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy - np.: id. zgłoszenia 

nr GGN.D.6640.420.2015 r. - str. 132 akt kontroli, 

- w 8 przypadkach niepełną lub brak informacji dotyczącej rodzaju zgłaszanych prac 

geodezyjnych - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie formularzy 

w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy - np.: id. zgłoszenia nr GGN.D.6640.914.2015 r. - str. 467 

akt kontroli, id. zgłoszenia nr GGN.D.6640.77.2015 r. - str. 342 akt kontroli, 

- we wszystkich zgłoszeniach niewłaściwą lub niepełną informację dotyczącą listy zbiorów 

danych lub innych materiałów, które w ocenie wykonawcy prac są potrzebne do wykonania 

zgłoszonych prac (wiersz 14) – np.: id. zgłoszenia nr.GGN.D.6640.420.2015r. - str. 132 akt 

kontroli, id. zgłoszenia nr. GGN.D.6640.77.2015 r. - str. 342 akt kontroli. 
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Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 

listy te nie zawierają m/innymi identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu. Jest  to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane internetowo.  

Ponadto wykonawcy nie wypełniają kolumny dotyczącej informacji dodatkowych mających 

wpływ na wysokość współczynnika korygującego LR, o którym mowa w załączniku do 

ustawy. Są to informacje niezwykle ważne ze względu na określenie wysokości opłat. 

  

6.3.Uzgadnianie listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania 

zgłoszonych prac. 

Stwierdzono, ze organ uzgadnia z wykonawcami materiały zasobu niezbędne do wykonania 

zgłoszonych prac. Dokonanie uzgodnienia jest potwierdzane przez wykonawcę pracy na 

zgłoszeniu pracy geodezyjnej. 

Należy jednak stwierdzić, że z uzgodnień tych nic nie wynika, ponieważ przewidziane do 

udostępnienia materiały określane są zbyt ogólnie a ponadto nie podaje się identyfikatorów 

ewidencyjnych materiałów zasobu. Brak identyfikatorów wskazuje, że Referat Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej nie wpisuje na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu tych 

materiałów, których kopie udostępnia czym narusza się przepis  § 32 ust.5 rozporządzenia 

w sprawie organizacji – „Materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, 

przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych 

materiałach, na wniosek, o którym mowa w § 20, lub w związku ze zgłoszeniem prac”. 

Zamieszczana w tych uzgodnieniach informacja może być jedynie pomocna przy  

sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, np.: id. zgłoszenia nr GGN-D.6640.108.2015 r. 

– str. 296 akt kontroli. 

Ponadto na odwrocie zgłoszenia przekazuje się wykonawcy „Informacje o materiałach 

znajdujących się w ośrodku”. W szczególności pozycja ta powinna uwzględniać raporty, 

wykazy generowane  z systemu o obiektach znajdujących się w zasobie, atrybutach 

i dziedzinach ich wartości o czym faktycznie wykonawca  nie jest informowany.    

W informacjach dodatkowych ”Wytyczne do wykonania pracy geodezyjnej….” nakłada się na 

wykonawcę prac obowiązek aktualizacji mapy zasadniczej. Stanowi to naruszenie art. 53b 

ustawy – „Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do 

czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa a art. 

4 ust. 1a pkt 2,3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.”. 
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Biorąc powyższe ustalenia należy stwierdzić, że prowadzona przez organ procedura 

uzgadniania z wykonawcą prac materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac jest 

nieprawidłowa. 

Terminowość wykonania tej czynności obrazuje tabela nr 8 z której wynika, że tylko w 3 

przypadkach na 20 został przekroczony ustawowy termin jej realizacji (10 dni roboczych). 

Średni termin wykonania czynności wyniósł 5 dni roboczych. 

 

6.4.Licencje. 

Licencje wydawane są na druku zgodnym ze wzorem wynikającym z rozporządzenia 

w sprawie udostępniania. 

We wszystkich 20 skontrolowanych obiektach wydane licencje nie zawierały identyfikatorów 

materiałów zasobu, dat wykonania kopii jak również określenia obszaru/obiektu, do którego 

odnosiła się licencja. W kolumnie przewidzianej na informację dotyczącą obszaru/obiektu do 

którego odnosi się licencja wpisywane są informacje służące do sporządzenia Dokumentu 

Obliczenia Opłaty, np.: ilości punktów granicznych, punktów osnowy geodezyjnej, działek. 

Brak identyfikatorów materiałów zasobu wskazuje, że referat dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej nie wpisuje na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu te materiały, których 

kopie udostępniane są z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek 

lub w związku ze zgłoszeniem prac , czym narusza się przepisy § 32 ust.5 rozporządzenia 

w sprawie organizacji. 

Licencje są wystawiane w dniu sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty. W 11 

przypadkach stwierdzono naruszenie art. 40d ust. 3 ustawy – np.: id. zgłoszenia nr. 

GGN.D.6640.27.2015r. - str.214, 218 akt kontroli, id. zgłoszenia nr. GGN.D.6640.172.2015 r. 

- str.274, 278 akt kontroli. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry nie upoważnił osoby do sporządzania i wydawania w jego 

imieniu licencji.  

 

6.5.Udostępnianie kopii materiałów - dla realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych. 

Stwierdzono, że we wszystkich 20 skontrolowanych obiektach nie można ustalić daty 

udostępnienia kopii materiałów zasobu a tylko w 3 przypadkach  widnieje data obioru 

dokumentacji przez zgłaszającego prace. Proces ten został przedstawiony w  tabelach nr 1 

i nr 8. Kopie materiałów są udostępnianie w wersji analogowej. 
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6.6.Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu. 

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu rejestrowane są na bieżąco. W czasie trwania 

czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadków wniosków oczekujących na rejestrację. 

Rejestrowanemu wnioskowi nadawany jest identyfikator w postaci:  GGN-D.6642-

1168.2015, który jest zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji. 

Stwierdzono, że materiały są udostępniane po wniesieniu opłaty a ich odbiór jest 

potwierdzany na wniosku o wydanie materiałów -  str. nr 74 - 78, 82, 84  -88, 92 akt kontroli. 

 

6.7. Dokument Obliczenia Opłaty. 

Osoby sporządzające Dokument Obliczenia Opłaty posiadają upoważnienia Prezydenta 

Miasta Jeleniej Góry – str.499 - 500, 583 – 589 akt kontroli. 

Dokument ten sporządzany jest na druku zgodnym ze wzorem wynikającym z rozporządzenia 

w sprawie udostępniania. W dwóch przypadkach stwierdzono, że identyfikator tego 

dokumentu był niezgodny z art.40e ust. 1 pkt.2 ustawy ponieważ różnił się od identyfikatora 

zgłoszenia pracy geodezyjnej – np. id. zgłoszenia GGN-D.6640.914.2014.4 – str. 471 akt 

kontroli. 

  

7.Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.        

7.1.Przekazywanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

Dokumentację powstałą w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonawcy przekazują wraz z wnioskiem na formularzu spełniającym wymagania określone  

rozporządzeniu w sprawie formularzy  

Dokumentacja przekazywana jest do zasobu w postaci dokumentów papierowych złożonych 

w operaty techniczne. Wykazy współrzędnych przekazywane są także w postaci plików 

tekstowych przekazywanych pocztą elektroniczną lub za pomocą nośników danych 

elektronicznych. Na chwilę obecną funkcjonuje tylko taka forma przekazywania wyników 

prac. 

Tabele nr 2 i nr 3 obrazują terminowość obiegu dokumentów od zgłoszenia pracy geodezyjnej 

do włączenia operatu do zasobu dla 20 dokumentacji objętych kontrolą. Z tabel tych wynikają 

następujące spostrzeżenia:    

- nie stwierdzono przekroczeń terminów zakończenia zgłoszonych prac geodezyjnych, 
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- średnio w ciągu 8 dni roboczych dokonywana była weryfikacja przekazanej dokumentacji,  

przyjęta dokumentacja była włączana do zasobu bez większej zwłoki. 

 

7.2.Realizacja czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W trakcie niniejszej kontroli sprawdzeniu poddano 20 wybranych losowo dokumentacji i na 

tej podstawie dokonano oceny prawidłowości realizacji czynności weryfikacji. Wyniki 

dokonanej oceny zostały przedstawione w tabelach nr 2, nr 5 i nr 6. 

Z tabel tych wynikają następujące spostrzeżenia:  

- weryfikacja była dokonywana przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe 

i upoważnienie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - str.nr 23, 24, 500, 501 akt kontroli. 

- średnio w ciągu 8 dni roboczych dokonywana była weryfikacja przekazanej dokumentacji, 

- wyniki weryfikacji były udokumentowane w formie protokołu z tym jednak, że był on 

sporządzany w dwóch egzemplarzach wyłącznie w przypadku weryfikacji negatywnej, 

- stwierdzone nieprawidłowości były wyszczególnione w protokółach wraz z podaniem 

naruszonego przepisu prawa.  

Ponadto stwierdzono, że w (3 przypadki)  pozycji weryfikacji dotyczącej kompletności 

przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych wymieniane były stwierdzenia 

dotyczące nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów prawa, np.: id. zgłoszenia 

GGN.D.6640.172.2015 r. - str.286 akt kontroli, id. zgłoszenia GGN.D.6640.182.2015 r. -

str.372 akt kontroli. 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków odmów włączenia dokumentacji do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

8.Włączenie dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych 

i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwrot 

wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. 

Na podstawie wyniku kontroli wybranych 20 opracowań stwierdzono, że włączenie 

dokumentacji do zasobu następuje najczęściej w dniu odnotowania pozytywnego wyniku 

kontroli dokumentacji lub w przeciągu kilkunastu dni od tej daty. Proces ten zobrazowany jest 

w tabeli nr 5 oraz nr 7. 

Do końca 2013 r. operaty podlegały rozkompletowaniu do grup funkcjonalnych zasobu, a od 

8 stycznia br. przechowywane są w całości. 
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Dokumenty włączane są do zasobu poprzez wpisanie do ewidencji materiałów zasobu. 

W tym momencie materiałowi nadawany jest identyfikator materiału zasobu. Od 9 stycznia 

br. materiałom zasobu nadawane są identyfikatory w postaci: P.0261.2014.n, gdzie n jest 

kolejnym numerem w danym roku. Taka budowa identyfikatora jest zgodna z regulacją 

zawartą w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji, a  klauzula, jaką opatrywane są 

materiały wpisywane do ewidencji materiałów zasobu jest zgodna ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do tego rozporządzenia - str. nr 502 akt kontroli. 

 

8.1. Zwrot wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. 

W chwili odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji dokumenty przygotowane dla 

zamawiającego zwracane są wykonawcom na „Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych”. Wnioski te  

składane są na formularzu zgodnym z rozporządzeniem w sprawie uwierzytelnienia. 

Dokonano ocenę sporządzania przyjętych wniosków (tabela nr 7) z której wynika, że na 17 

wniosków  stwierdzono: 13 przypadków ich niewłaściwego wypełnienia polegających na: 

- podaniu nieprawidłowego adresata wniosku (w 5 przypadkach) - np.: id. zgłoszenia GGN-

D.6640.886.2014 – str. nr 108  akt kontroli, 

- niepełnych informacji o dokumentach których dotyczy wniosek  ( w 10 przypadkach) -  np.: 

id. zgłoszenia GGN-D.6640.171.2015 – str. nr 202  akt kontroli.  

Fakt  odbioru dokumentów kwitowany jest na wniosku.  

Analiza terminowości czynności uwierzytelniania dokumentów przedstawia tabela nr 5. Brak 

udokumentowania przez organ daty uwierzytelnienia dokumentów uniemożliwia kontrolę 

terminowości tej czynności. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Dokument Obliczenia 

Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów jest wystawiany przed weryfikacją przekazywanej 

dokumentacji. Zgodnie z art.12b ust.4 i ust.5 ustawy podstawę do przyjęcia zbiorów danych 

lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi 

pozytywny wynik weryfikacji co w konsekwencji umożliwia  organowi Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej  opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego 

wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace, odpowiednimi 

klauzulami. Z postanowień art. 40d ust.3 ustawy wynika, że opłatę pobiera się przed 

udostępnieniem materiałów zasobu, wobec czego wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 

za uwierzytelnienie dokumentów powstałych w oparciu o dokumentację, która jeszcze nie 

została przyjęta do pzgik jest nieprawidłowe. 
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Klauzula, którą opatrywane są dokumenty będące rezultatem zgłoszonych prac, jest 

zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie organizacji  -

str. nr 502 akt kontroli. 

 

9.Wyłączenia materiałów zasobu. 

Komisja do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego została powołana Zarządzeniem nr 0050.1768.2014.VI Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia 

materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – str. 504 akt kontroli. Z wyjaśnień 

Geodety Miasta z dnia 29 czerwca 2015 r. (str. 58 akt kontroli) wynika, że w dniu 29 grudnia 

2014r. powołana komisja dokonała oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, które 

stanowiły zasoby przejściowe z okresu od 1999 r. do 2008 r. W wyniku tej oceny 

sporządzono 20 protokołów, które objęły łącznie 7176 „ innych dokumentów” w kategorii 

archiwalnej BC. Przykładowo przedłożono kontrolującemu protokół oceny, wraz z wykazem, 

materiałów zasobu z roku 1999. Analiza tych dokumentów wykazała, że wykaz został 

sporządzony zgodnie z § 27 ust.4 rozporządzenia w sprawie organizacji - str. 506 - 519 akt 

kontroli.  

  

10.Bezpieczeństwo materiałów zasobu. 

Ustalono, że materiały zasobu przechowywane są w sposób chroniący je przed zniszczeniem 

oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych a więc zgodnie z § 16 rozporządzenia 

w sprawie organizacji. 

Z wyjaśnień Geodety Miasta z dnia 29 czerwca 2015 r. (str. 58 akt kontroli) wynika, że zbiory 

danych przechowywane są na serwerach Urzędu Miasta jeleniej Góry i podlegają 

zabezpieczeniu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  

nr 0050.16+59.2014.VI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanej 

„ Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta jelenia Góra” - str.520 - 568   

akt kontroli. System, w trybie codziennym, automatycznie generuje kopie baz danych na dwa 

urządzenia sieciowe umiejscowione poza referatem dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. Oprócz tego tworzone są kopie baz danych na nośnikach zewnętrznych 

(miesięczne i roczne) również przechowywane poza siedzibą referatu dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. Ponadto dodatkowo na koniec każdego miesiąca referat 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zabezpieczającą kopię baz danych 

zasobu geodezyjnego (na nośniku zewnętrznym), która przechowywana jest w siedzibie 
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ośrodka (w kasie pancernej). Fakt ten odnotowywany jest w prowadzonym „Dzienniku 

wykonywania kopii zabezpieczających” - str. 570 - 572 akt kontroli. 

 

11. Ocena  ustalonego w trakcie czynności kontroli  stanu faktycznego. 

Ustalenia przeprowadzonej kontroli wykazały: 

11.1.W zakresie struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej. 

Powierzenie prowadzenia zadań starosty, wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, który nie spełnia 

wymogów § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 

wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, stoi 

w sprzeczności z art.6a pkt. 2b tej ustawy – „Służbę Geodezyjna i Kartograficzną stanowią: 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”. 

 

11.2.W zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

System ERGO – Ośrodek – wersja 1.6.1525.0, wykorzystywany do zarządzania powiatowym 

zasobem geodezyjnym i kartograficznym, nie spełnia wymogów § 7 rozporządzenia 

w sprawie organizacji. W szczególności dotyczy to modułu ERGO – Archiwum zasobu -. 

 

11.3.W zakresie ewidencjonowania składników pzgik oraz prowadzenia zasobu 

kartograficznego.  

Materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie 

organizacji nie są wpisywane do ewidencji materiałów zasobu przed udostepnieniem tych 

kopii, czym narusza się przepis § 32 ust.5  rozporządzenia w sprawie organizacji 

Organ pomimo upływy terminu (31 grudnia 2013r.) nie przekształcił mapy zasadniczej 

z postaci analogowej do postaci cyfrowej, czym naruszył postanowienia art. 53b ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

11.4.W zakresie poprawności przyjętych zgłoszeń: 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry przyjmuje zgłoszenia prac geodezyjnych nie zawierające 

wszystkich wymaganych przepisami informacji. Występują tu następujące uchybienia: 



 

18 

 

 

  

 
- brak określenia identyfikatora przedsiębiorcy, danych kontaktowych, zakresu 

powierzonych wykonawcy prac obowiązków, 

- wskazanie położenia obszaru objętego zgłoszeniem są niepełne lub niedokładne, 

- z podanej przez wykonawcę listy zbiorów danych i innych materiałów zasobu, które w jego 

ocenie są potrzebne do wykonania prac nie wynika jakie materiały są mu potrzebne do ich 

zrealizowania ,  

- określona przez wykonawcę lista zbiorów danych i innych materiałów zasobu nie zawiera 

identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu, które w jego ocenie są potrzebne do 

wykonania zgłoszonych prac , 

- brak listy zbiorów danych i innych materiałów zasobu, które w jego ocenie wykonawcy są 

potrzebne do wykonania prac , 

- niepełna lub brak informacji dotyczącej rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych, 

- niepełna lub brak informacji dotyczącej celu lub zakładanego wyniku zgłaszanych prac 

geodezyjnych, 

 

11.5.W zakresie uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępniania ich kopii: 

Uzgadnianie listy materiałów jest zbyt ogólnikowe a ponadto nie są określane identyfikatory 

ewidencyjne materiałów zasobu przewidzianych do udostepnienia. 

 

11.6.W zakresie poprawności wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu 

w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia:  

Licencje wydawane są przez pracowników referatu dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej  nie posiadających upoważnienia organu. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry wydaje licencje nie zawierające wszystkich wymaganych 

przepisami informacji. Występują tu następujące uchybienia: 

- we wszystkich wydanych licencjach nie określono identyfikatorów materiałów zasobu, daty 

wykonania kopii, określenia obszaru/obiektu do którego odnosi się licencja. 

 

11.7.W zakresie poprawności przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry przyjmuje wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych 

przepisami informacji. Występują tu następujące uchybienia: 
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- niewłaściwy adresat wniosku, 

- niepełna informacja o dokumentach których dotyczy wniosek. 

 

11.8.W zakresie poprawności sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty: 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry sporządza Dokument Obliczenia Opłaty, za uwierzytelnienie 

dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, 

z naruszeniem art. 40d ust.3 ustawy w kontekście art. 12b ust. 4 i ust.5. 

 

12. Wnioski. 

     Przeprowadzone działania kontrolne wykazały uchybienia i nieprawidłowości przy 

realizowaniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zadania związanego z prowadzeniem 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie: 

1.Poprawności struktury organizacyjnej – art. 6a ust.1 pkt. 2b ustawy. 

2. W zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - § 7 rozporządzenia w sprawie 

organizacji. 

3.W zakresie przekształcania i tworzenia baz danych – art. 53b ustawy. 

4.W zakresie ewidencjonowania materiałów zasobu - § 32 ust.5 rozporządzenia w sprawie 

organizacji. 

5. Poprawności treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych –  art. 

12 ust. 2 ustawy. 

6.Uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania 

zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii – art. 12 ust.  3 ustawy. 

7. Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych 

obowiązkiem zgłoszenia, - art. 40c ustawy. 

8. Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty – art. 40e ustawy. 

     

Mając powyższe na uwadze zalecam: 

 

1.Dostosowanie struktury organizacyjnej do zgodności z art. 6a ust. 1 pkt.2b ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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2.Wprowadzenie modyfikacji systemu ERGO – Ośrodek- celem prawidłowej realizacji trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikającego 

z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

3. Wpisywać na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu te materiały, których kopie 

udostępniane są z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek lub 

w związku ze zgłoszeniem prac (obowiązek nałożony przepisami rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). 

 

4. Podjąć działania związane z przekształceniem mapy zasadniczej z postaci analogowej do 

postaci cyfrowej - obowiązek nałożony przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

5.Zapewnić poprawność przyjmowanych zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez wskazanie: 

danych i informacji wynikających z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne  oraz  przepisów rozporządzenia Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac 

geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz 

przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

6.Dokonywać uzgodnień listy materiałów zasobu z wykonawcą prac geodezyjnych mając na 

 względzie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

7.Zapewnić poprawność przyjmowanych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez wskazanie: 

właściwej nazwy organu oraz pełnej informacji o dokumentach których dotyczy wniosek, 

tj. danych wynikających z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 

2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelnienia przez organ Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postepowań administracyjnych, sądowych lub 

czynności cywilnoprawnych.  
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8.Dokumenty Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez 

wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych sporządzać po dokonaniu pozytywnej 

weryfikacji zbioru danych i innych dokumentów, (w oparciu o które dokument został 

opracowany) i przyjęciu ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – art. 

40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

9.W wydawanych licencjach wpisywać identyfikator materiałów zasobu – zgodnie z § 32 

ust.5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 

pozostałe informacje wynikające z  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. 

 

10. Zapewnić wydawanie licencji przez upoważnionych pracowników. 

 

 

11. Powyższą kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 15/2015. 

 

12.  Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego. 

          

Wrocław, dnia         grudnia 2015r. 

    

Alicja Meusz 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

                                                                         …………………………………….. 

                                                                                                                        (Podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

     

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 52 pkt. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 

185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko: nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. 

 


