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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 Wałbrzychu (Aleja Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych). 

 

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. – 31 grudnia 2015r. 

 

 

Zalecenia pokontrolne: 

1. Dostosować strukturę organizacyjną oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Wałbrzychu do zapisów ustawy. 

2. Wydać pracownikom odpowiednie upoważnienia do realizowania w imieniu organu zadań 

w zakresie geodezji i kartografii. 

3. W zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

 prowadzony rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych uzupełnić o brakujące pozycje, 

wymagane przepisami § 7 rozporządzenia w sprawie organizacji, 
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 dostosować nomenklaturę stosowaną w systemie PZGiK do obowiązujących 

przepisów znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

rozporządzeń wykonawczych, 

 system PZGiK doprowadzić do możliwości generowania pełnych rejestrów 

prowadzonych w systemie, aby wykorzystywać je na bieżąco do kontroli chociażby w 

zakresie prawidłowej obsługi interesantów, 

 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 w 

sprawie organizacji), 

 mając na względzie weryfikacje zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących 

wyniki prac geodezyjnych, a także ewidencjonowanie materiałów, które zostały 

przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zadbać o właściwą 

kolejność czynności przy obsłudze poszczególnych prac geodezyjnych. 

4. W zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych: 

 przyjmować zgłoszenia prac, które są wypełnione zgodnie z zasadami opisanymi  

w rozporządzeniu w sprawie formularzy, 

 mając na względzie zapisy art. 12 ust. 3 ustawy sporządzać każdorazowo listę 

materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i po 

uzgodnieniu jej z wykonawcą dołączać do zgłoszenia pracy geodezyjnej,  

 zmodyfikować sposób obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych obejmujących swoim 

zakresem podział nieruchomości w trybie ustawy ogn. 

5. Licencje dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu 

wystawiać po uiszczeniu stosownej opłaty za ich udostępnienie, wynikającej z Dokumentu 

Obliczenia Opłaty. 

6. W wydawanych licencjach wpisywać identyfikator materiałów zasobu - zgodnie z § 32 ust. 

5 rozporządzenia w sprawie organizacji. 

7. W dokumentach takich jak Dokument Obliczenia Opłaty, licencja, protokół weryfikacji 

wskazywać poprawny organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny na 

terenie powiatu wałbrzyskiego, tj. Starostę Wałbrzyskiego. 

8. Dokumentom takim jak zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych nadawać bieg 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  
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9. Przyjmować do realizacji wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez 

wykonawców prac geodezyjnych, które są wypełnione zgodnie z zasadami określonymi  

w rozporządzeniu w sprawie uwierzytelniania. 

10. Podnieść jakość prowadzonej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów 

stanowiących wyniki prac geodezyjnych, a do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego przyjmować tylko dokumentacje kompletne i zgodne z przepisami 

prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. 

11. Stosować przepis art. 53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne („Organ 

administracji publicznej może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu 

jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 

ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013r. W okresie 

od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2016r., 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 2014r. lub  

w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi”). 

 

 

 

 

Wrocław, dnia ..……………   

 

 

 

Kierownik jednostki kontrolującej: 

(Wojewoda Dolnośląski) 


