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SPRAWOZDANIE  Z   KONTROLI   

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w okresie 17 - 20 lipca  

2015r. 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 16 lipca 2015 r. nr GK-NGK.431.5. 

2015.RS - str. 1 akt kontroli). 

 

I. Sprawy ogólne. 

Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli: 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

z/s w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2. 

Podstawa prawna kontroli: 

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

poz. 520 ze zm.) - zwana dalej ustawą. 

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

Nr 185, poz. 1092) - zwana dalej ustawą o kontroli. 

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

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

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

4. Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. 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 2014r. poz.924) – zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie formularzy. 

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą: 

Kontrolą objęto wykonywanie przez Starostę Średzkiego zadań rządowych  z zakresu 

geodezji i kartografii, określonych w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne, a w szczególności: prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w zakresie procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych  

i kartograficznych, w tym:  
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1. poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 

mając na względzie zapisy art.11 i  art. 12 ust. 2 ustawy; 

2. terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii – mając na względzie zapisy   art. 12 

ust. 3 ustawy; 

3. poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty – mając na względzie zapisy  art. 

40e ustawy; 

4. pobieranie opłat – mając na względzie zapisy  art. 40d ust. 3 ustawy; 

5.poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych 

obowiązkiem zgłoszenia – mając na względzie zapisy  art. 40c ustawy. 

 

Okres objęty kontrolą : 1.01.2015 r. – 17.07.2015 r. 

Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym. 

 

II. Ustalenia formalno - organizacyjne. 

1. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Sebastian Burdzy wybrany na to 

stanowisko w dniu 28 listopada 2014r.  uchwałą nr I/10/2010 Rady Powiatu Średzkiego 

(str.135-137 akt kontroli). 

2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 

zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii realizuje Geodeta Powiatowy oraz 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (informacja ze strony BIP Starostwa 

Powiatowego w Środzie Śląskiej (str. 138- 141 akt kontroli).  

3. W oparciu o pisemną informację Pana Igora Amrozika - Geodety Powiatowego, złożoną 

na potrzeby kontroli  w piśmie  z dnia 20 lipca 2015r. nr GKK.660.22.2015r., ustalono, 

że stanowisko Geodety Powiatowego pełni od dnia 1 września 2010r., natomiast  

funkcję  Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru od 1 lutego 2010r. pełni 

Pan Marek Łukaszek (str. 2 akt kontroli). 

4. Osobą udzielającą wyjaśnień w trakcie kontroli jest Pan Igor Amrozik – Geodeta 

Powiatowy. 

III. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - procedura 

obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.  

  Geodeta Powiatowy  pismem z dnia 20 lipca 2015r. nr GKK.660.22.2015r. (str. 2-3 akt 

kontroli) poinformował, że: 
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1. zgłoszenia prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne dokonywane są : 

- metodą tradycyjną – na podstawie wypełnionego  formularza zgodnego ze wzorem 

wynikającym z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r.  

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 2014r. poz. 924); 

- zdalnie –  przy pomocy systemu teleinformatycznego Ewid2007 (WebEwid) obsługującego 

zasób geodezyjny i kartograficzny w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru; 

2. wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w systemie ogólnym starostwa (poprzez Biuro 

Obsługi Klienta) po czym  przekazywane są  do pracownika Wydziału GGK w celu 

przygotowania stosownych materiałów wykonawcy prac; 

3. po uzgodnieniu zakresu materiałów do wykonania pracy oraz ich przygotowaniu  a także 

wystawieniu licencji, o której mowa w art. 40c ust. 1 ustawy, generowany jest dokument 

obliczenia opłaty (w formie papierowej);   

4. przygotowane materiały są wydawane zgłaszającemu po uiszczeniu opłaty;  

5. celem rejestracji czynności związanych z obsługą zgłaszanych prac oraz przyjmowania do 

zasobu dokumentów powstałych w wyniku ich wykonania wprowadzony został w starostwie 

wewnętrzny dokument pn. „Obieg dokumentacji geodezyjnej w WGKiK w Środzie Śląskiej” 

( str. 4  akt kontroli). 

 

IV. Ustalenia kontroli. 

 Poddano losowej kontroli 20 dokumentacji związanych z obsługą zgłoszeń prac 

geodezyjnych, w wyniku czego stwierdzono co następuje: 

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia prac GKK.6640.485.2015 

(str. 6 -10 akt kontroli); 

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – wznowienie znaków granicznych. 

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych 

pomiarów.  

        Forma zgłoszenia – tradycyjna.  

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data odbioru 

dokumentów 

12.03.2015r. 19.03.2015r. brak 9.04.2015r. 9.04.2015r. 9.04.2015r 9.04.2015r. 
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1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

 - niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji 

Kartografii i Katastru w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi 

naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym 

miejscowo starostom …”; 

- jako kierującego pracami podano osobę nie posiadającą uprawnień zawodowych -  co 

stanowi naruszenie art. 11 ustawy - Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się 

uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania 

przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego 

górniczego. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest 

przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te 

prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami 

zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia 

legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac 

geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. 

Działanie bez wymaganych uprawnień zawodowych (tu kierowanie pracami) rodzi 

konsekwencje opisane w art. 48 ust.1 pkt 7 ustawy „ Kto wbrew przepisom art. 42 bez 

wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji 

i kartografii – podlega karze grzywny .” 

Zatem organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w momencie 

zgłaszania prac geodezyjnych, winien zwracać uwagę na zapisy poczynione w formularzu 

zgłoszenia i w przypadku wykonywania samodzielnych czynności, bez odpowiednich 

uprawnień zawodowych zastosować przepisy karne wynikające z cytowanego wyżej art.48 

ust.1 pkt 7 ustawy. 

- z podanej przez wykonawcę w zgłoszeniu prac 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, czym naruszony jest art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy - 

„Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera listę zbiorów danych lub 

innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej 

„materiałami zasobu”, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania 

zgłaszanych prac”. Wykonawca prac nie wypełnia kolumny dotyczącej informacji 
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dodatkowych (w wierszu 14) mających wpływ na wysokość współczynników korygujących 

PD i AJ, o których mowa w załączniku do ustawy, ani  też 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 opłaty. 

2)Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

udostępnienia; 

-  okres przygotowania materiałów 13 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi 

10 dni roboczych; 

- nieczytelny podpis (na zgłoszeniu pracy geodezyjnej) odbierającego dokumentację 

uniemożliwia stwierdzenie czy była to osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3)Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub  

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.485.2015_0218_K05 z dnia 9.04.2015r. 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b „ Służbę Geodezyjną  

i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta 

wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa 

powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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. 
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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”. 

W licencji, w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora, organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, liczby punktów granicznych, godła analogowych map zasadniczych -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których: 1) pierwszy 

jest literą: a) C – w przypadku centralnej części zasobu, b) W – w przypadku wojewódzkiej 

części zasobu, c) P – w przypadku powiatowej części zasobu; 2)  drugi jest identyfikatorem 

TERYT obszaru podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu lub gminy), który 

należy do właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję materiałów zasobu; 3) 

trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do 

zasobu; 4)  czwarty jest kolejną liczbą naturalną, wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji 

materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym”; 

- zapis w wierszu 6 „kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego” z oznaczeniem ZB 2278-10/09;57-3/95 nie mówi o konkretnym materiale 

zasobu, który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie informację – pouczenie - 

zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto wykorzystuje materiały zasobu 

bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew 

postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości 

dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby wykazać, które 

materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3208/2015: 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy  – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną  

i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta 

wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa 

powiatowego”. 
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5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 9.04.2015r. (str. 10 akt kontroli). 

 

2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.486.2015  

(str. 11 -17 akt kontroli); 

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

budowlanych. 

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie 

rezultatów tych pomiarów. 

        Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

26.03.2015r. 26.03.2015r. brak 15.04.2015r. 15.04.2015r. 18.06.2015r. 18.06.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) -  zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 
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Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

   udostępnienia, 

- okres przygotowania materiałów 13 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych, 

-  nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

   osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych.   

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.486.2015_0218_K05 z dnia 15.04.2015r. 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b „ Służbę Geodezyjną  

i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta 

wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa 

powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 
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W licencji, w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora, organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, liczby punktów granicznych, godła analogowych map zasadniczych, numery 

działek ewidencyjnych -  czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  

opisane w § 15 ust.1  rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny 

materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z(…)”. 

Mając na względzie informację – pouczenie - zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a 

ustawy „Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie  

z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, 

podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych 

materiałów” przy takich zapisach w licencji  trudno wykazać, które materiały zasobu zostały 

wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3398/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną  

i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta 

wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa 

powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 18.06.2015r. (str. 17 akt kontroli). 

 

3.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia prac GKK.6640.490.2015 

(str.18-22 akt kontroli) 

   Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

   budowlanych. 

   Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

   tych pomiarów. 

   Forma zgłoszenia – tradycyjna. 
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Data 

zgłoszenia 

Data 

 wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data odbioru 

dokumentów 

26.03.2015r. 26.03.2015r. brak 16.04.2015r. 16.04.2015r. 18.05.2015r. 18.05.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- wykonawca prac nie wskazuje w wierszu 14 zgłoszenia  listy zbiorów danych i innych 

materiałów zasobu, które w jego ocenie są potrzebne do wykonania zgłaszanej pracy czym 

narusza jest art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy - „Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych zawiera listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, które w ocenie 

wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac”.  

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 dane kontaktowe wykonawcy prac geodezyjnych (wiersz 4) - zgodnie z załącznikiem 

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

Ponadto Wykonawca prac nie wypełnia kolumny dotyczącej informacji mających wpływ na 

wysokość współczynników korygujących PD i AJ,  ani  też kolumny dotyczącej informacji 

dodatkowych mających wpływ na wysokość współczynnika korygującego LR, o których 

mowa w załączniku do ustawy. Są to informacje niezwykle  ważne ze względu na określenie 

wysokości opłaty. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

udostępnienia, 

- okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych, 

- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych.   

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych 

do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a 
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ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin 

udostępnienia materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia  GKK.490.2015_0218_K05 z dnia 16.04.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy, „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, oznaczenia numerów arkuszy mapy ewidencyjnej, godła analogowej mapy 

zasadniczej, -  czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane 

w § 15 ust.1  rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału 

zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…” 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3444/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 
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5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 18.05.2015r. (str. 22 akt kontroli). 

 

  4.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.492.2015 

 (str.23-29 akt kontroli) 

     Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych. 

     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

     tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

26.03.2015r. 26.03.2015r. brak 16.04.2015r. 16.04.2015r. 20.04.2015r. 20.04.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy, w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 
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2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

udostępnienia, 

- okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub  

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia – GKK.6640.492.2015_0218_K05 z dnia 16.04.2015r. : 

-  błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art.7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, oznaczenia numerów arkuszy mapy ewidencyjnej, godła mapy zasadniczej, -  

czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  
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rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…” 

- zapis w wierszu 5 „ kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego” z oznaczeniem ZB 2135-12/11 nie mówi o konkretnym materiale zasobu, 

który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie informację – pouczenie - zawarte 

w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto wykorzystuje materiały zasobu bez 

wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew 

postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości 

dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby wykazać, które 

materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3442/2015: 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia  Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 20.04.2015r. (str. 29 akt kontroli). 

 

5. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.494.2015 

(str.30-37 akt kontroli) 

   Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci   

   uzbrojenia terenu (GESUT). 

   Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów  

   tych pomiarów. 

   Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 
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Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

26.03.2015r. 26.03.2015r. brak 16.04.2015r. 16.04.2015r. 23.04.2015r. 23.04.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy  - „Wykonawca 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace 

kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) -  zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania 

zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

    udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych, 

 - nieczytelny podpis (na zgłoszeniu pracy geodezyjnej) odbierającego dokumentację 

uniemożliwia stwierdzenie czy była to osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 
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roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub  

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia - GKK.6640.494.2015_0218_K05 z dnia 16.04.2015r : 

-   błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście  art.7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”. 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, oznaczenia numerów arkuszy mapy ewidencyjnej, godła mapy zasadniczej, -  

czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…” 

- zapis w wierszu 7„ kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego”, z oznaczeniem Operat 1180.2014 - szkice + pikiety, nie mówi  

o konkretnym materiale zasobu, który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie 

informację – pouczenie - zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto 

wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji 

lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej 

w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby 
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wykazać, które materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi 

w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3424/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

wyciągu bankowego  z dnia 23.04.2015r. (str. 37 akt kontroli). 

 

6.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.610.2015 

(str.38-43 akt kontroli) 

  Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – mapa do celów projektowych. 

  Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

  tych pomiarów. 

  Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

16.04.2015r. 16.04.2015r. brak 16.04.2015r. 16.04.2015r. 23.04.2015r. 23.04.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- zgłoszenie pracy geodezyjnej przyjęto od podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej, 

czym naruszono art.11 ust. 1 ustawy – „ Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba 

legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku 

wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub 

asystenta mierniczego górniczego „. W orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, że 

spółka prawa cywilnego nie ma osobowości prawnej ani zdolności prawnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej (uchwała SN z dnia 31 marca 1993r. III CZP 176/92, 
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OSNC 1993, nr 10, poz. 171; uchwała SN z dnia 26 stycznia 1996r. III CZP 111/95, OSNC 

19996, nr 5, poz. 63); 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) -  zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

  udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych. 

 - nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 



GK-NGK.431.5.2015.RS 

 

20 

 

 

  

 
3)Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub  

 prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.610.2015_0218_K05 : 

- licencja została skierowana do podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej - czym 

naruszono art.11 ust. 1 ustawy – „ Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się 

uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania 

przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego 

górniczego”; 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, oznaczenia numerów arkuszy mapy ewidencyjnej, godła mapy zasadniczej, -  

czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…” 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 4142/2015: 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …” w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  
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w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia  Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 13.05.2015r. (str. 43 akt kontroli). 

 

7.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.17.2015 

 (str.44-49 akt kontroli) 

    Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac: geodezyjna inwentaryzacja obiektów  

    budowlanych. 

    Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

    tych pomiarów. 

    Forma zgłoszenia – tradycyjna. 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

7.01.2015r. 7.01.2015r. brak 21.01.2015r. 21.01.2015r. 22.01.2015r. 22.01.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji 

Kartografii i Katastru w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi 

naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym 

miejscowo starostom …”; 

- 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, czym naruszony jest art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy - „Zgłoszenie prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera listę zbiorów danych lub innych materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, 

które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac”. Wykonawca 

prac nie wypełnia kolumny dotyczącej informacji dodatkowych (w wierszu 14) mających 

wpływ na wysokość współczynników korygujących PD i AJ, o których mowa w załączniku 

do ustawy, ani  też kolumny dotyczącej informacji dodatkowych mających wpływ na 
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wysokość współczynnika korygującego LR, o którym mowa w załączniku do ustawy. Są to 

informacje niezwykle  ważne ze względu na określenie wysokości opłaty; 

- nie  podano informacji o podmiocie, na zamówienie którego realizowane będą zgłaszane 

prace, czym naruszono zapisy § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie formularzy, w kontekście 

art. 12 ust. 2 ustawy.  

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

udostępnienia, czym naruszono  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który otrzymał 

zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych 

uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania 

zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, 

który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

  3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych 

lub prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w 

pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.17.2015_0218_K05 z dnia 21.01.2015r. : 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art.7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt. 2b w/w ustawy - „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, oznaczenia numerów arkuszy mapy ewidencyjnej, godła mapy zasadniczej, 
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liczby punktów granicznych -  czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom 

zasobu  opisane w § 15 ust.1  rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator 

ewidencyjny materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”; 

- zapis w wierszu 8 „kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego”, z oznaczeniem szkice pol.2183-130/11, nie mówi o konkretnym 

materiale zasobu, który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie informację – 

pouczenie - zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto wykorzystuje 

materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia 

je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości 

dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby wykazać, które 

materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 591/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40 ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art. 6a ust. 2 pkt. 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia  Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 22.01.2015r. (str. 49 akt kontroli). 

 

8.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.77.2015 

 (str.50-56 akt kontroli) 

    Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – mapa do celów projektowych. 

    Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

     tych pomiarów. 

    Forma zgłoszenia – tradycyjna. 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data odbioru 

dokumentów 

13.01.2015r. 15.01.2015r. brak 3.02.2015r. 3.02.2015r. 5.02.2015r. 5.02.2015r. 
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1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej Wydział 

Geodezji Kartografii i Katastru” zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 

ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace 

geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo 

starostom…”; 

- w zgłoszeniu pracy geodezyjnej  nie podano obligatoryjnych informacji o rodzaju 

identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie 

formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

   udostępnienia, 

- okres przygotowania materiałów 14 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.77.2015_0218_K05 z dnia 03.02.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt  2b w/w ustawy - „Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej  

i kartograficznej – starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 

wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 
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- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, liczby punktów granicznych, godła analogowej mapy zasadniczej -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 984/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia  Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 05.02.2015r. (str. 56 akt kontroli). 

 

9.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.95.2015 

 (str.57-64 akt kontroli) 

   Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie 

punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

    Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów. 

    Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

20.01.2015r. 20.01.2015r. brak 11.02.2015r. 11.02.2015r. 11.02.2015r. 11.02.2015r. 
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1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom ”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) -  zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

    udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 14 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych, 

 - nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 
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3)Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.95.2015_0218_K05 z dnia 11.02.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art.7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, liczby punktów granicznych, zbiór dxf -  

czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”; 

- zapis w wierszu 11 „kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego”, z oznaczeniem szkice polowe, operat pom.2279-1/2009, a także zapis  

w wierszu 13 „kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu A3”,  

z oznaczeniem pierworysy i szkice polowe pom. stanu posiad. – Świdnica Pol., nie mówi  

o konkretnym materiale zasobu, który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie 

informację – pouczenie - zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto 

wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji 

lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej 

w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby 

wykazać, które materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w 

tejże licencji. 
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4.Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 1284/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią 

organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania przy 

pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 11.02.2015r. (str. 64 akt kontroli). 

 

10.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.98.2015 

 (str.65-69 akt kontroli) 

     Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych. 

     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

     tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – tradycyjna. 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data odbioru 

dokumentów 

16.01.2015r. 16.01.2015r. brak 4.02.2015r. 4.02.2015r. 4.02.2015r. 4.02.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie Wydział 

Geodezji Kartografii i Katastru ” zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 

ust. 3 ustawy -„Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace 

geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo 

starostom”; 

- 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, czym naruszony jest art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy - „Zgłoszenie prac 
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geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera listę zbiorów danych lub innych materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, 

które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

     wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

  - brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

        udostępnienia, 

  - okres przygotowania materiałów 14 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych. 

  Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.98.2015_0218_K05 z dnia 04.02.2015r. : 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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. 
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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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej -  czym narusza zasady nadawania 

identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  rozporządzenia w sprawie 

organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 

składa się z…”. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 1067/2015 : 

 - błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia  Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 04.02.2015r. (str. 68 akt kontroli). 

 

11.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.605.2015 

 (str. 70-75 akt kontroli) 

     Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych, wytyczenie obiektów budowlanych. 

     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

     tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

15.04.2015r. 15.04.2015r. brak 8.05.2015r. 8.05.2015r. 12.05.2015r. brak 
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1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie” zamiast 

Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8)-  zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

   udostępnienia, 

- okres przygotowania materiałów 16 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 

- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.605.2015 et.1_0218_K05 z dnia 08.05.2015r. 
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- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt. 2b w/w ustawy -  

„ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej 

i kartograficznej – starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 

wchodzącego w skład starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, liczby punktów granicznych -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż  organ wydał licencję tylko do prac określonych 

przez Wykonawcę jako „1etap - wytyczenie obiektów budowlanych”. 

 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 4130/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 
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5.Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

wyciągu bankowego  z dnia 12.05.2015r. (str. 75 akt kontroli). 

 

 

12.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.580.2015.  

(str.76-82 akt kontroli) 

    Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – mapa do celów projektowych 

    Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

tych pomiarów. 

    Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data 

odbioru 

dokumentów 

10.04.2015r. 10.04.2015r. brak 5.05.2015r. 5.05.2015r. 8.05.2015r. 8.05.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie” zamiast 

Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) -  zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 
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Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

    udostępnienia, 

- okres przygotowania materiałów 16 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni roboczych, 

- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.580.2015_0218_K05 z dnia 05.05.2015r.: 

-  błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 
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W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, numer arkusza mapy ewidencyjnej -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3958/2015 : 

 - błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia podmiotowi Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu 

przedłożono kopię dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 08.05.2015r. (str. 82 akt kontroli). 

 

13.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.559.2015 

(str.83-89 akt kontroli) 

    Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych. 

     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

     tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

8.04.2015r. 8.04.2015r. brak 29.04.2015r. 29.04.2015r. 29.04.2015r. 29.04.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie” zamiast 

Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 
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geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8)-  zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

  udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.559.2015_0218_K05 z dnia 29.04.2015r.: 

-  błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 



GK-NGK.431.5.2015.RS 

 

37 

 

 

  

 
określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, numeru działki ewidencyjnej -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3851/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 29.04.2015r. (str. 89 akt kontroli). 

 

14.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.543.2015  

(str.90-96 akt kontroli) 

     Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych. 
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     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie     

rezultatów tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

2.04.2015r. 2.04.2015r. brak 27.04.2015r. 27.04.2015r. 28.04.2015r. 28.04.2015r. 

 

1)Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie” zamiast 

Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8)-  zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych,  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

    udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 

- dokumentacja została pobrana przez osobę nieupoważnioną w zgłoszeniu pracy geodezyjnej. 
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Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.543.2015_0218_K05 z dnia 27.04.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art.  7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, liczby punktów granicznych, numeru 

działki ewidencyjnej -  czym narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  

opisane w § 15 ust.1  rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny 

materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3763/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  
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w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 28.04.2015r. (str. 96 akt kontroli). 

 

15.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.215.2015 

(str.97 -101 akt kontroli) 

    Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – mapa z projektem podziału nieruchomości 

    rolnej/leśnej. 

    Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów. 

    Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data 

odbioru 

dokumentów 

10.02.2015r. 11.02.2015r. brak 3.03.2015r. 3.03.2015r. 4.03.2015r. 4.03.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8)-  zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 



GK-NGK.431.5.2015.RS 

 

41 

 

 

  

 
systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

2)Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

   udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 

- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.215.2015_0218_K05 z dnia 03.03.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy - „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 
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W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, liczby punktów granicznych -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

- zapis w wierszu 6 „kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego” z oznaczeniem  „ Operat 2326-9/99” nie mówi o konkretnym materiale 

zasobu, który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie informację – pouczenie - 

zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto wykorzystuje materiały zasobu 

bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew 

postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości 

dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby wykazać, które 

materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 1925/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 04.03.2015r. (str. 101 akt kontroli). 

 

16.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.514.2015 

 (str.102 -108 akt kontroli) 

     Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych. 

     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

     tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 
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Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data 

odbioru 

dokumentów 

27.03.2015r. 27.03.2015r. brak 23.04.2015r. 23.04.2015r. 5.05.2015r. 5.05.2015r. 

 

1.Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8)-  zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2.Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

     udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 20 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 

 Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 
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Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3.Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.514.2015_0218_K05 z dnia 23.04.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art.  7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, nazwy obrębów ewidencyjnych -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

4.Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3681/2015 : 

 - błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną  

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 
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5.Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 05.05.2015r. (str. 108 akt kontroli). 

 

17.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.503.2015 

 (str.109 - 114 akt kontroli) 

     Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych. 

     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

     tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – tradycyjna. 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data 

odbioru 

dokumentów 

27.03.2015r. 27.03.2015r. brak 21.04.2015r. 21.04.2015r. 8.05.2015r. 8.05.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- wykonawca nie sporządził listy zbiorów danych i innych materiałów zasobu, które w jego 

ocenie są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac, czym naruszony jest art. 12 ust. 2 pkt 5 

ustawy - „Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera listę zbiorów 

danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

zwanych dalej „materiałami zasobu”, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do 

wykonania zgłaszanych prac”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 dane kontaktowe wykonawcy prac geodezyjnych (wiersz 4) -  zgodnie z załącznikiem 

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

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

   udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 16 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 
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- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.503.2015_0218_K05 z dnia 21.04.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, numer arkusza mapy ewidencyjnej -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3572/2015 : 

 - błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 
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„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 08.05.2015r. (str. 114 akt kontroli). 

 

18.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.215.2015 

 (str.115 - 119 akt kontroli) 

       Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – mapa z projektem podziału nieruchomości 

       rolnej/leśnej. 

       Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno – wysokościowe i przetwarzanie  

       rezultatów tych pomiarów. 

       Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

10.02.2015r. 11.02.2015r. brak 3.03.2015r. 18.03.2015r. 18.03.2015r. 4.03.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8)-  zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 
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zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 

systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy.       

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

    udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 15 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 

- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych, 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”; 

- materiały wydano przed wniesieniem opłaty naruszając zapisy art. 40d ust. 3 ustawy: 

„Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem 

czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.” 

 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.215.2015_0218_K05 z dnia 03.03.2015r.: 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art.  6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 



GK-NGK.431.5.2015.RS 

 

49 

 

 

  

 
- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, liczby punktów granicznych -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”; 

- zapis w wierszu 6 „ kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego”, z oznaczeniem Operat 2326-9/99, nie mówi o konkretnym materiale 

zasobu, który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie informację – pouczenie - 

zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto wykorzystuje materiały zasobu 

bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew 

postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości 

dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby wykazać, które 

materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 2479/2015 : 

 -  błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

 - brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty, 

- opłata wniesiona po wydaniu dokumentacji tj. niezgodnie z zapisami  art. 40d pkt 3 ustawy; 

kontrolującemu przedłożono kopię dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 18.03.2015r. (str. 

119 akt kontroli). 
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19.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.473.2015 

 (str.120-124 akt kontroli) 

 Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – wyznaczenie punktów granicznych. 

 Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne – wysokościowe i przetwarzanie rezultatów   

tych pomiarów, inne. 

     Forma zgłoszenia – tradycyjna. 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data wpłaty Data 

odbioru 

dokumentów 

17.03.2015r. 24.03.2015r. brak 13.04.2015r. 13.04.2015r. 13.04.2015r. 13.04.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie 

art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza 

prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo 

starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; wykonawca 

prac błędnie opisuje  wiersz 3  „Identyfikator prac geodezyjnych” zamiast 

„Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych”; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8)-  zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

    udostępnienia, 

- okres przygotowania materiałów 14 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 

- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 
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roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.473.2015_0218_K05 z dnia 13.04.2015r. : 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej, liczby punktów granicznych -  czym 

narusza zasady nadawania identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  

rozporządzenia w sprawie organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z…”; 

- zapis w wierszu 5„ kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej dla formatu 

A4 lub mniejszego”, z oznaczeniem ZB GKK.6640.1245.2014, nie mówi o konkretnym 

materiale zasobu, który wydano wykonawcy prac. Zatem mając na względzie informację – 

pouczenie - zawarte w treści licencji, iż zgodnie z art. 48a ustawy „ Kto wykorzystuje 

materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia 

je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości 
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dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów” trudno byłoby wykazać, które 

materiały zasobu zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w tejże licencji. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 3296/2015 : 

-  błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 13.04.2015r. (str. 124 akt kontroli). 

 

Zgłoszenie uzupełniające – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.473.2015 

 (str.125 - 126 akt kontroli) 

 Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie 

punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

  Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów 

tych pomiarów, inne. 

 Forma zgłoszenia – – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

   Zgłoszenie dotyczyło zmiany w zakresie wskazania osoby, której przedsiębiorca powierzył 

samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub 

funkcję kierownika tych prac (wiersz 8). 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data 

odbioru 

dokumentów 

13.05.2015r. 20.05.2015r. - - - - - 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej zamiast 

Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 



GK-NGK.431.5.2015.RS 

 

53 

 

 

  

 
geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) -  zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy . 

 

20.Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GKK.6640.99.2015 

 (str.127-132 akt kontroli) 

    Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

     budowlanych. 

     Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów  

     tych pomiarów. 

     Forma zgłoszenia – za pomocą systemu teleinformatycznego Ewid2007(WebEwid) 

Data 

zgłoszenia 

Data 

wpływu 

Data 

uzgodnienia 

Data 

wystawienia 

licencji 

Data 

sporządzenia 

DOO 

Data 

wpłaty 

Data 

odbioru 

dokumentów 

20.01.2015r. 20.01.2015r. brak 5.02.2015r. 5.02.2015r. 5.02.2015r. 5.02.2015r. 

 

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia – podano „Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej” 

zamiast Starostę Średzkiego – co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy - „Wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne 

przed ich rozpoczęciem  właściwym miejscowo starostom …”; 

- w zgłoszeniu nie podano n/w obligatoryjnych informacji: 

 rodzaj identyfikatora wykonawcy (wiersz 3) - zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy; 

 zakres powierzonych czynności (wiersz 8) -  zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust.2 ustawy ; 

 lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w  ocenie wykonawcy prac 

geodezyjnych  są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych  nie 

zawiera identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (wiersz 14) - jest to 

informacja obligatoryjna w momencie gdy materiały są udostępniane za pomocą 
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systemu teleinformatycznego – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  

w sprawie formularzy w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy. 

Wykonawca  wskazał  sposób określenia położenia obszaru poprzez współrzędne poligonu, 

przy czym wygenerowany z systemu załącznik do zgłoszenia pracy geodezyjnej jest 

rysunkiem, który trudno zidentyfikować jako jakikolwiek materiał zasobu. 

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii: 

-  brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym zakresu materiałów przewidzianych do 

   udostępnienia, 

 - okres przygotowania materiałów 12 dni roboczych - termin ustawowy uzgodnienia wynosi  

10 dni  roboczych, 

- nieczytelny podpis odbierającego dokumentację uniemożliwia stwierdzenie czy była to 

osoba upoważniona w zgłoszeniu prac geodezyjnych. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „ Organ, który 

otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni 

roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłata, o której mowa w art. 40a ust.1. 

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostepnienia 

materiałów”. 

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub   

prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach 

objętych obowiązkiem zgłoszenia GKK.6640.99.2015_0218_K05 z dnia 05.02.2015r. : 

- błędna nazwa organu wydającego licencję - podano „Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40c ustawy – „Uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 

określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały”, w kontekście art. 7d 

ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego …” w związku z art. 6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy -  „ Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – 

starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

starostwa powiatowego”; 

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, czym narusza się przepisy § 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. 
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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”. 

W licencji w miejscu przeznaczonym na wpisywanie identyfikatora organ wpisuje dane 

dotyczące np. numerów udostępnianych  do zgłoszonej pracy punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej, godła analogowej  mapy zasadniczej -  czym narusza zasady nadawania 

identyfikatorów materiałom zasobu  opisane w § 15 ust.1  rozporządzenia w sprawie 

organizacji „ Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 

składa się z…”. 

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty 1131/2015 : 

- błędna nazwa organu sporządzającego dokument - podano „Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej” zamiast Starostę Średzkiego, co stanowi naruszenie art. 40a ustawy – 

„Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie …”, w kontekście art. 7d ustawy „Do zadań starosty należy  

w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …”  

w związku z art.6a ust. 2 pkt 2b w/w ustawy - „ Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 

stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego”. 

5) Pobieranie opłat: 

  Brak dowodu doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty; kontrolującemu przedłożono kopię 

dowodu wpłaty należnej opłaty  z dnia 05.02.2015r. (str. 132 akt kontroli). 

 

V. Ocena  ustalonego w trakcie czynności kontroli  stanu faktycznego. 

Ustalenia przeprowadzonej kontroli na wybranej próbce 20 zgłoszeń prac geodezyjnych  

(w tym 7 metodą tradycyjną a 13 za pomocą systemu teleinformatycznego 

Ewid2007(WebEwid) wykazały: 

1.W zakresie poprawności przyjętych zgłoszeń: 

Starosta Średzki przyjmuje zgłoszenia prac geodezyjnych nie zawierające wszystkich 

wymaganych przepisami informacji. Występują tu następujące uchybienia: 

- niewłaściwy adresat zgłoszenia, 

- brak określenia identyfikatora przedsiębiorcy, zakresu powierzonych wykonawcy prac 

obowiązków, 

- brak informacji o podmiocie, na zamówienie którego realizowane będą zgłaszane prace, 

- wskazanie położenia obszaru objętego zgłoszeniem pracy poprzez system teleinformatyczny  

odbywa się na rysunkach, które trudno zdefiniować jako materiał zasobu, 
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- 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 , 

- w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej  jako osobę kierującą pracami wskazano  osobę nie 

posiadającą uprawnień zawodowych, 

- w jednym przypadku przyjęto zgłoszenie pracy geodezyjnej od podmiotu nie posiadającego 

osobowości prawnej ( spółka cywilna). 

2.W zakresie terminowości uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub 

przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępniania ich kopii: 

- w 19 przypadkach (na 20 zgłoszeń prac geodezyjnych objętych kontrolą)  przekroczono 

ustawowy termin przewidziany na uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu 

niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac  dokumentacji - 10 dni 

roboczych, 

- we wszystkich skontrolowanych dokumentacjach brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym 

zakresu materiałów przewidzianych do udostępnienia, 

- nieczytelny podpis lub jego brak uniemożliwia zidentyfikowanie osoby odbierającej 

dokumentację, 

- w jednym przypadku dokumentację wydano osobie nie upoważnionej w zgłoszeniu pracy 

geodezyjnej, 

 - w jednym przypadku dokumentacja została wydana przed wniesieniem opłaty. 

 

Geodeta Powiatowy pismem z dnia 8 sierpnia nr GKK.660.25.2015 złożył dodatkowe 

wyjaśnienia dotyczące terminowości przygotowania materiałów przewidzianych do 

udostępnienia z których wynika, że główną przyczyną niedotrzymywania 10 dniowego 

terminu jest znaczna ilość zgłoszeń prac geodezyjnych. W celu usprawnienia obsługi 

zgłoszeń prac geodezyjnych od dnia 24 sierpnia 2015r. został zatrudniony dodatkowy 

pracownik - (str.133- 134  akt kontroli). 
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W trakcie kontroli Geodeta Powiatowy udostępnił kontrolującemu  opracowany w Wydziale 

wewnętrzny dokument pn. „Obieg dokumentacji geodezyjnej w WGKiK w Środzie Śląskiej”- 

str.4 akt kontroli - dotyczący zgłoszenia pracy geodezyjnej GKK. 6640.789.2015. Dokument 

ten został poddany ocenie, w  wyniku której stwierdzono, że: 

1. Nieczytelny podpis i brak określenia stanowiska uniemożliwia identyfikację  osoby 

odpowiedzialnej za realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą 

zgłoszenia. 

2. W wierszu 2 dokumentu wpisano „uzgodnienie zakresu materiałów, o którym mowa  

w art.12 ust.3 ustawy pgik” - wykonanie tej czynności nie jest w żaden sposób 

udokumentowane; obok daty widnieje nieczytelny podpis. 

3.  Pozycja dotycząca  „ przygotowania zgłoszenia” nie jest wypełniana. 

4. Pozycje nr 4 i 8 „wydanie map do kartowania”  wskazują na to, że  organ 

prowadzi mapę zasadniczą w postaci analogowej (co jest niezgodnie z zapisami  

art. 53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) i obarcza obowiązkiem jej 

aktualizacji wykonawców prac geodezyjnych. 

5. Pozycja „ Potwierdzenie przez wykonawcę prac odbioru następujących materiałów 

przeznaczonych dla zamawiającego” jest wypełniana bez wyszczególnienia tych 

materiałów. Z uwagi na nieczytelny podpis oraz brak pieczęci nie można stwierdzić 

obiorcy materiałów. 

Z powyższej oceny wynika jednoznacznie, że dokument ten nie spełnia swojej roli. 

 

3.W zakresie poprawności wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów 

zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia: 

- we wszystkich licencjach użyto niewłaściwej nazwy organu wydającego licencję, 

- w jednym przypadku wydana licencja została skierowana do podmiotu nie posiadającego 

osobowości prawnej ( spółka cywilna ), 

- we wszystkich wydanych licencjach nie określono identyfikatorów materiałów zasobu. 

4.W zakresie poprawności sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty: 

 - we wszystkich dokumentach użyto niewłaściwej nazwy organu sporządzającego, 

- w jednym przypadku DOO sporządzono po wydaniu wykonawcy dokumentacji, 

5. W zakresie pobierania opłat: 

- brak dowodów doręczenia Dokumentu Obliczenia Opłaty, 

  - w jednym przypadku opłata została wniesiona po wydaniu dokumentacji. 
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V. Wnioski. 

     Przeprowadzone działania kontrolne wykazały uchybienia i nieprawidłowości przy 

realizowaniu przez Starostę Średzkiego zadania związanego z prowadzeniem państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie: 

1. Poprawności treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 

art.11, art. 12 ust. 2 ustawy. 

2. Terminowości uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do 

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

3. Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych 

obowiązkiem zgłoszenia, - art. 40c ustawy. 

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

5. Pobierania opłat - art. 40d. ust. 3 ustawy. 

Wskazany wyżej opis stanu faktycznego dowodzi na brak sprawowanego nadzoru 

merytorycznego nad pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przez Geodetę 

Powiatowego, który zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 

w Środzie Śląskiej takie zadania ma postawione. (str. 138 akt kontroli). 

     

Mając powyższe na uwadze zalecam: 

1.Dotrzymywać ustawowego terminu przy uzgadnianiu z wykonawcą prac geodezyjnych 

  listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac – 

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

  (Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.). 

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

 względzie art. 12 ust. 3 ustawy . 

3.Zapewnić poprawność przyjmowanych zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez wskazanie: 

- właściwej nazwy organu do którego zgłaszane są prace geodezyjne (art. 12 ust. 1 pkt 3 

ustawy), 

- danych identyfikujących wykonawcę prac, list zbiorów danych lub innych materiałów 

zasobu, które w ocenie wykonawcy są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac (art. 12 ust. 

2 ustawy). 

4.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 
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Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Dz. U. z 2013r., 

poz.1183). 

 6.Pobierać opłatę przed udostepnieniem materiałów zasobu (art. 40d ust. 3 ustawy). 

7.W Dokumencie Obliczenia Opłaty i w druku Licencji wprowadzić właściwą nazwę organu 

realizującego zadanie – zgodnie z art. 7d ustawy .  

8.Poprawnie definiować wykonawcę prac geodezyjnych – zgodnie z zapisami art. 11 ustawy  

zwracać szczególną uwagę na ustanowienie kierownika prac geodezyjnych i posiadanie 

odpowiednich uprawnień zawodowych. 

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

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

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

10.W przypadku stwierdzenia wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 

i kartografii bez wymaganych uprawnień zawodowych stosować zapisy art. 48 ust. 1 pkt. 7 

ustawy. 

VI. Powyższą kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 2/2015. 

 

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

Starosty Średzkiego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego. 

          

Wrocław, dnia           listopada 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. 

 


