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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 siedzibą we Wrocławiu, 

przy pl. Powstańców Warszawy 1.  

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: 

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy z siedzibą przy ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6  

w Trzebnicy, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej, realizujący zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii – 

siedziba przy ul. Leśnej 1. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą: 

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Starosty Trzebnickiego  

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 czerwca 2015r. nr GK-NGK.431.2.2015.  

Tryb kontroli: zwykły (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 18 marca 2015r. do 31 sierpnia 2016r. 

 

Zalecenia pokontrolne 

I. W zakresie funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy dokumentów 

organizacyjnych: 

1. Zaktualizować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Trzebnicy zadania Geodety Powiatowego do brzmienia zamieszczonego  

w Regulaminie Organizacyjnym.  

2. Wydać dodatkowe upoważnienia pracownikom Wydziału wyczerpując cały katalog 

czynności nałożonych na organ ustawą oraz zaktualizować upoważnienia już wydane 

pracownikom Wydziału zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy delegujących 

czynności Staroście. Upoważnienia do czynności materialno-technicznych wydać 
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zgodnie z procedurą zapisaną w art. 6a ust. 3a ustawy, biorąc pod uwagę wskazówki 

zamieszczone w opisie realizacji zalecenia pokontrolnego nr 4. 

3. Zsynchronizować „Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności” pracowników 

Wydziału z wydanymi przez Starostę Trzebnickiego upoważnieniami. 

II. W zakresie procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych: 

1. Przyjmować od wykonawców prac formularze zgłoszeń prac geodezyjnych wypełnione 

zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji oraz rozporządzenia  

w sprawie formularzy, ze szczególnym uwzględnieniem przypisów i wyjaśnień 

dołączonych do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych zamieszczonego w załączniku do 

rozporządzenia w sprawie formularzy.  

2. Sygnować każdorazowo pieczęcią z datą wpływu oraz nadawać bieg zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej zgłoszeniom złożonym w formie 

tradycyjnej, zawiadomieniom o zakończeniu prac i wnioskom o uwierzytelnienie 

dokumentów.  

3. Identyfikatorom zgłoszeń prac geodezyjnych oraz licencjom nadawać oznaczenia 

zgodne z § 5 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie udostępnianiu. 

4. Prowadzić rejestr zgłoszeń prac z wykorzystaniem funkcjonującego w Wydziale 

systemu teleinformatycznego, przy uwzględnieniu wszystkich elementów tworzących 

ten rejestr, używając nomenklatury, zgodnej z zapisami § 8 rozporządzenia w sprawie 

organizacji. 

W prowadzonym rejestrze zgłoszeń prac w systemie PZGiK, w przypadku negatywnej 

weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac 

geodezyjnych operatu technicznego, wykazywać wszystkie protokoły weryfikacji. 

5. 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. 

6. Każdorazowo dokumentować odbiór uzgodnionych materiałów zasobu. 

7. Ujednolicić i prowadzić ewidencję dla wszystkich materiałów zasobu,  

z wykorzystaniem funkcjonującego w Wydziale systemu PZGiK, uwzględniając 

elementy tworzące ten rejestr zawarte w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
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organizacji. Wpisywać na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu, materiały należące 

do zasobu, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów 

zawartych w tych materiałach, na wniosek o udostępnienie materiałów lub w związku 

ze zgłoszeniem prac, zgodnie z § 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji.  

W wydawanych licencjach, przy każdej udostępnionej pozycji materiału, wpisywać 

obligatoryjnie identyfikatory materiałów zasobu. 

8. Opłatę za udostępnienie materiałów zasobu pobierać przed ich udostępnieniem, zgodnie 

z zapisami art. 40d ust. 3 ustawy.  

III. W zakresie procedury przekazywania wyników prac geodezyjnych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

9. Podnieść jakość prowadzenia weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych: 

 pod względem kompletności, uwzględniając obowiązek zapisany w § 62 oraz w § 71  

ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów, 

 pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, 

w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 

lit. a ustawy oraz opracowania wyników tych pomiarów. 

10. Starannie dokumentować czynności organu dotyczące wypełniania protokołów 

weryfikacji. 

11. Przestrzegać obowiązku ustosunkowania się na piśmie do wyników weryfikacji przez 

wykonawcę prac geodezyjnych, zgodnie z art. 12b ust. 7 ustawy oraz wykazywać ten 

dokument w systemie PZGiK.  

12. Niezwłocznie ewidencjonować pozyskane materiały zasobu z zachowaniem reguły,  

o której mowa w § 13 rozporządzenia w sprawie organizacji, nanosząc odpowiednie 

klauzule na oryginałach w wersjach analogowych zgodnie z § 21 i załącznikami do 

rozporządzenia w sprawie organizacji.  

IV. W zakresie trybu wyłączania materiałów zasobu oraz sposób ich przekazywania do 

właściwych archiwów państwowych: 

1. Przeprowadzać ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu do końca 2016r., 

później dokonywać oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisami § 27 i § 28 rozporządzenia  

w sprawie organizacji, nie rzadziej niż raz w roku. 
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V. W zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych: 

1. Przedstawić sposób realizacji art. 53b ust. 2 ustawy, który stanowi:  

„W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz 

danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może 

być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. 

lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.” 

 

 

Wrocław, dnia ..……………   

 

 

 

Kierownik jednostki kontrolującej: 

(Wojewoda Dolnośląski) 


