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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 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Wybrzeże 

Słowackiego 12-14 we Wrocławiu. Wydział Geodezji i Kartografii, który realizuje zadania 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z zakresu geodezji i kartografii – siedziba przy  

ul. Dobrzyńskiej 21-23 we Wrocławiu. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Tematem kontroli była „Kontrola prawidłowości prowadzenia części wojewódzkiej 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ 

administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b 

oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz. U. z 2016r., poz. 1629 j.t.).” 

Tryb kontroli: zwykły (problemowa). 

Okres objęty kontrolą: od 12 lipca 2014r. do 22 stycznia 2017r. 
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Zalecenia pokontrolne 

 w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych: 

1. Rozważyć zatrudnienie pracownika lub pracowników posiadających uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 6 ustawy 

„redakcja map”. 

2. Zastąpić upoważnienia wydane przed dniem 1 lipca 2016r. takimi, aby spełniały wymagania 

art. 6a ust. 3a ustawy (pkt 7.3.3. Wystąpienia pokontrolnego). 

3. Upoważnić pracowników Wydziału, realizujących zadania z zakresu geodezji  

i kartografii ujęte w „Zakresach czynności” do załatwiania spraw w imieniu organu (pkt 7.3.3. 

Wystąpienia pokontrolnego).  

4. Wdrożyć, w trybie pilnym, system teleinformatyczny do prowadzenia wojewódzkiej części 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, spełniający wszystkie wymagania  

§ 7 rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 7.4.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

 w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

w świetle przepisów ustawy: 

1. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionych 

formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, których treść określają 

załącznik nr 1 i załącznik nr 2 rozporządzenia w sprawie formularzy – pkt 8.1.1. Wystąpienia 

pokontrolnego.  

2. Nadawać zgłoszeniom prac geodezyjnych i prac kartograficznych identyfikatory zgodne  

z brzmieniem zapisów w dokumentach organizacyjnych jednostki kontrolowanej i przepisami 

§ 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej (pkt 8.1.1. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

3. Dokonywać każdorazowo uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub 

przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępniać ich kopie (lub uzgodnić  

z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu) w terminie, o którym mowa  

w art. 12 ust. 3 ustawy – pkt 8.1.5 Wystąpienia pokontrolnego. 

4. W Dokumentach Obliczenia Opłaty stosować prawidłową nazwę organu, który prowadzi 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz wskazywać nazwy materiałów zasobu, 

zgodne z ich brzmieniem w tabelach zamieszczonych w załączniku do ustawy (pkt 8.1.6 

Wystąpienia pokontrolnego). 
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5. Każdorazowo, w przypadku udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

wydawać licencje określające uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania 

udostępnionych mu materiałów zasobu. 

6. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i prac kartograficznych składanie 

prawidłowo wypełnionego zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych, którego treść określa załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie formularzy,  

w zakresie nazwy organu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz 

identyfikatorów wykonawców prac – pkt 8.2.1. Wystąpienia pokontrolnego. 

7. Uzupełniać wszystkie pozycje rejestru „ewidencja materiałów zasobu” wymagane 

przepisami § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji, zgodnie ze wskazówkami 

zamieszczonymi w pkt 8.4 Wystąpienia pokontrolnego. 

8. Ewidencjonować operaty techniczne i dokumenty wchodzące w skład tych operatów 

technicznych, niezwłocznie po ich pozyskaniu przez organ – w myśl postanowień § 13 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie organizacji oraz opatrywać zaewidencjonowane materiały zasobu 

klauzulą, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie organizacji –  

pkt 8.4. Wystąpienia pokontrolnego. 

9. Dostosować, w trybie pilnym, prowadzony rejestr wniosków o udostępnienie materiałów 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymagań wynikających z przepisów  

§ 10 rozporządzenia w sprawie organizacji, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi  

w pkt 8.1.4 Wystąpienia pokontrolnego.  

.  

…………………………………………………….. 
(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

27.06.2017r.  

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


