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Wojewoda Dolnośląski 

 

GK-KGK.431.3.2016.AD  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli: 

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) z siedzibą we Wrocławiu, 

przy pl. Powstańców Warszawy 1.  

 

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: 

Starostwo Powiatowe w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława. 

 

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 2015r., poz. 520 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. – 23 października 2016r. 

 

Zalecenia pokontrolne 

- w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych: 

1. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, w zakresie wykonywania 

zadań dotyczących geodezji i kartografii, dostosować do obowiązków nałożonych na 

starostę przepisami ustawy. 

2. Pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej wydać stosowne upoważnienia mając na względzie zapisy 

art. 6a ust. 3a ustawy. 
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3. Dostosować zakresy czynności pracowników realizujących zadania w zakresie geodezji 

i kartografii do zapisów Regulaminu Organizacyjnego uwzględniając wydane przez organ 

upoważnienia. 

 - w zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

pzgik: 

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

geodezyjnych, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz ewidencję 

materiałów zasobu do wymogów wynikających z treści przepisów rozporządzenia  

w sprawie organizacji. 

2. Dostosować portal geodety do obowiązujących przepisów ustawy w zakresie zgłaszania 

prac geodezyjnych i prac kartograficznych. 

3. Podjąć działania mające na celu wydawanie z systemu PZGiK kopii materiałów zasobu 

z prezentacją odpowiedniego identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. 

- w zakresie prowadzenia pzgik oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych 

i kartograficznych:  

1. Zwracać szczególną uwagę aby sprawy załatwiane przez upoważnionych pracowników 

realizowane były zgodnie z zakresem upoważnień. 

2. Przy załatwianiu spraw stosować symbol komórki organizacyjnej zgodny z zapisami 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie. 

3.  Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, którego treść określa załącznik nr 1 

rozporządzenia w sprawie formularzy. 

4. 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. 

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

obligatoryjnie identyfikator materiału zasobu zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do 

rozporządzenia w sprawie udostępniania. 

6. Każdorazowo opłatę pobierać przed dokonaniem czynności uwierzytelnienia dokumentów 

na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub cywilnoprawnych, mając na 

względzie zapisy art. 40d ust. 3 ustawy. 

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

zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, wnioski o uwierzytelnienie 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub cywilnoprawnych) 
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pieczęcią określającą datę wpływu dokumentu do organu oraz nadawać im bieg, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną. 

8. Zaniechać zwracania wykonawcom prac geodezyjnych złożonych zawiadomień 

o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. 

9. W protokołach weryfikacji umieszczać wszystkie informacje wskazane w załączniku nr 4 

do rozporządzenia w sprawie formularzy. 

10. Podnieść jakość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

pzgik pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji 

i kartografii, w  szczególności dotyczących wykonywania pomiarów oraz opracowywania 

wyników tych pomiarów, a także kompletności przekazywanych wyników wykonanych 

prac geodezyjnych. 

11. Wydać stosowne upoważnienie pracownikowi Wydziału Geodezji i Kartografii – 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do weryfikacji 

zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi 

w geodezji i kartografii. 

W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in.: ustawą oraz ustawą z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.)) umowa 

zawarta na zasadach prawa cywilnego (umowa zlecenia) nie może stanowić podstawy 

przekazania uprawnień do dokonywania czynności weryfikacji wyników prac geodezyjnych 

lub kartograficznych w rozumieniu art. 12b ustawy i to niezależnie od zakresu czynności 

objętych tą umową.  

12. Ewidencjonowania materiałów zasobu dokonywać zgodnie z wymogami rozporządzenia 

w sprawie organizacji. 

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

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

14. Opracować i przedstawić w terminie do 20 lutego 2017r. harmonogram dostosowania 

bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do zgodności z wymogami rozporządzenia 

w sprawie osnów geodezyjnych. 

 

Wrocław, dnia ..……………   

 

 

Kierownik jednostki kontrolującej: 

(Wojewoda Dolnośląski) 


