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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli: 

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) z/s we Wrocławiu, przy 

pl. Powstańców Warszawy 1.  

 

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: 

Starostwo Powiatowe w Głogowie (ul. Generała Władysława Sikorskiego 21, 67-200 

Głogów). 

 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą: 

Kontrolą objęto wykonywanie przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii 

dotyczących dostosowania prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego do przepisów wykonawczych ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.), ze szczególnym 

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

ustawy. 

Tryb kontroli: kontrola zwykła (problemowa). 

Okres objęty kontrolą: 12 lipca 2014r. – 20 czerwca 2016r. 

 

 

Zalecenia pokontrolne 

- w zakresie funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Głogowie dokumentów 

organizacyjnych: 

1. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w zakresie zadań 

dotyczących geodezji i kartografii dostosować do obowiązków nałożonych na starostę 

ustawą. 

2. Dokonać aktualizacji upoważnień do wykonywania czynności w imieniu organu – Starosty 

Powiatu Głogowskiego. 
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3. Dostosować zakresy czynności pracowników realizujących zadania w zakresie geodezji 

i kartografii do zapisów Regulaminów Organizacyjnych. 

- w zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

pzgik: 

1.  Ujednolicić i dostosować identyfikator wykonawcy prac stosowany w systemie PZGiK do 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Dostosować w trybie pilnym prowadzony w systemie PZGiK rejestr zgłoszeń prac 

geodezyjnych oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (pkt 9.1.2. oraz 9.4 

Wystąpienia pokontrolnego) do wymogów wynikających z treści przepisów § 8 i § 10 

rozporządzenia w sprawie organizacji.   

3. Dokument licencji dostosować do zgodności z brzmieniem załącznika nr 7 do 

rozporządzenia w sprawie standardów.  

4. Wykorzystywać system PODGiK do komunikacji pomiędzy organem prowadzącym zasób 

a wykonawcą prac. 

- w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia 

pzgik: 

1. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie zgłoszeń prac geodezyjnych 

z prawidłowo wypełnionymi formularzami, których treść określa załącznik nr 1 

rozporządzenia w sprawie formularzy.  

2. Każdorazowo uzgadniać z wykonawcą prac geodezyjnych listę materiałów zasobu 

niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, mając na względzie zapisy art. 

12 ust. 3 ustawy. 

3. Przy udostępnianiu materiałów zasobu na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac 

geodezyjnych, każdorazowo stosować zapisy  § 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 

organizacji. 

4. W wydawanych licencjach, przy każdej udostępnionej pozycji materiału, wpisywać 

obligatoryjnie identyfikatory materiałów zasobu nadane w trakcie ich ewidencjonowania 

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania. 

5. Każdorazowo opłatę pobierać przed udostepnieniem materiałów zasobu, mając na 

względzie zapisy art. 40d ust. 3 ustawy. 

6. Stosować w wydawanych przez prowadzącego pzgik dokumentach właściwą nazwę 

organu. 

7. Sygnować każdorazowo dokumenty wpływające do kontrolowanej jednostki (m.in 

„zgłoszenia prac geodezyjnych”, „zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych”, 
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„wnioski o uwierzytelnienie dokumentów”) pieczęcią określającą datę wpływu dokumentu 

oraz nadawać im bieg, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

8. Zaniechać zwracania wykonawcom prac geodezyjnych złożonych zawiadomień 

o zakończeniu prac geodezyjnych. 

9. Podnieść jakość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności 

z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi 

wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów, 

a także  kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych. 

10. Przyjmować do zasobu zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac 

geodezyjnych lub kartograficznych na podstawie pozytywnego wyniku weryfikacji 

odnotowanego w protokole weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 4 ustawy. 

11. Zaniechać ewidencjonowania materiałów, które nie stanowią powiatowej części pzgik. 

12. Przeprowadzać ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu nie rzadziej niż raz 

w roku, zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji. 

13. Opracować i przedstawić w terminie do 31 stycznia 2017r. harmonogram dostosowania 

bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do zgodności z wymogami rozporządzenia 

w sprawie osnów. 

14. Dla obszarów, dla których założono inicjalną bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT) oraz inicjalną bazę danych obiektów topograficznych 

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1: 500 – 1: 5000 (BDOT500) doprowadzić do finalizacji utworzenia tych baz 

zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014, 

poz. 897) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie BDOT i MZ. 

15. Informacje o obiektach bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dostosować 

do wymogów rozporządzenia w sprawie egib. 

 

 

Wrocław, dnia ..……………   

 

 

 

Kierownik jednostki kontrolującej: 

(Wojewoda Dolnośląski) 


