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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 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 

Wrocław. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Starosty Powiatu 

Wrocławskiego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 czerwca 2015r. nr GK-

NGK.431.1.2015.  

Tryb kontroli: zwykły (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 6 czerwca 2015r. do 8 stycznia 2017r. 

 

Zalecenia pokontrolne. 

- w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych: 

1. Dostosować zapisy ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we 

Wrocławiu, Statucie Powiatowego Zakładu Katastralnego (dalej PZK) we Wrocławiu oraz 

Regulaminie Organizacyjnym PZK we Wrocławiu a dotyczące podziału zadań z zakresu 

geodezji i kartografii pomiędzy Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Geodetą Powiatowym a PZK do przepisów ustawy 
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z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze zm.- 

dalej ustawa) określających zadania starosty dotyczące geodezji i kartografii. 

2. Doprowadzić do zgodności upoważnień wydanych pracownikom PZK do wykonywania 

czynności w imieniu organu z obowiązującymi przepisami prawa. 

- w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej 

pzgik) w świetle przepisów ustawy  

1. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych, w przypadku wypełniania pola nr 8 

w zgłoszeniu pracy geodezyjnej, każdorazowe wskazanie zakresu powierzonych czynności. 

2. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych, aby wyniki geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych utrwalali i przekazywali w postaci dokumentów 

elektronicznych.  

3. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych, aby w sprawozdaniu technicznym oraz 

w spisie dokumentów operatu technicznego umieszczali informację dotyczącą przekazywanej 

bazy roboczej. 

4. Dokumentować uzgadnianie z wykonawcami prac geodezyjnych formatów plików danych 

wygenerowanych z roboczej bazy w formacie innym niż schemat GML. 

5. W wydawanych licencjach przy każdej udostępnianej pozycji wpisywać identyfikatory 

materiałów zasobu ze wskazaniem rodzaju dokumentów udostępnianych z operatów 

technicznych. 

6. W procesie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych przez 

wykonawców prac geodezyjnych do pzgik uwzględniać obowiązek wykazywania 

w sprawozdaniu technicznym wyników analizy wykorzystanych materiałów pzgik z 

podaniem ich identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. 

7. 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. 

Wrocław, dnia 10 marca 2017r. 

Kierownik jednostki kontrolującej  

(Wojewoda Dolnośląski) 


