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Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

Wrocław, dnia 19 lipca 2017r. 

GK-KGK.431.5.2017.SP 

 

 

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, 50-153 Wrocław).  

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej. 

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska 

Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą. 

Kontrolą objęto prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ administracji 

geodezyjnej i kartograficznej obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 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 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

Zalecenia pokontrolne. 

I. W zakresie części formalnej i organizacyjnej: 

1. Dostosować niezwłocznie strukturę organizacyjną Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej w jednostce kontrolowanej do obowiązujących zapisów ustawy (pkt 

7.2. Wystąpienia pokontrolnego). 
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2. Dostosować zapisy Regulaminu oraz Wewnętrznego Regulaminu Wydziału do 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii (pkt 7.2. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

3. Niezwłocznie wydać stosowne upoważnienia pracownikom wykonującym w imieniu 

organu czynności z zakresu geodezji i kartografii, mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 

3a ustawy (pkt 7.4. Wystąpienia pokontrolnego). 

II. W zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

powiatowej części pzgik: 

1. Niezwłocznie dostosować funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system 

teleinformatyczny do prowadzenia pzgik do wymogów wynikających z treści § 7 ust. 2 

i 3 rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 8.1 Wystąpienia pokontrolnego). 

III. W zakresie wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12 ustawy 

(procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych): 

1. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, którego treść określa załącznik nr 1 

rozporządzenia w sprawie formularzy (pkt 9.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

2. Każdorazowo, w terminie 10 dni roboczych, uzgadniać z wykonawcą prac 

geodezyjnych listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania 

zgłoszonych prac, mając na względzie zapisy art. 12 ust. 3 ustawy (pkt 9.4.1. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

3. Wydawać licencje na każde udostępniane wykonawcy prac geodezyjnych materiały 

pzgik (pkt 9.4.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

4. Materiałom zasobu nadawać identyfikatory ewidencyjne zgodnie z zasadami opisanymi 

w § 15 rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 9.4.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

5. Wpisywać na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu te materiały, których kopie 

udostępniane są z pzgik na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac – zgodnie 

z § 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 9.4.2. Wystąpienia 

pokontrolnego). 

6. Prowadzony w jednostce kontrolowanej rejestr wniosków o udostępnienie materiałów 

zasobu dostosować do wymogów rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 9.2. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

7.  W prowadzonym rejestrze zgłoszeń na bieżąco uzupełniać wszystkie przewidziane 

przepisami prawa pozycje rejestrowe (pkt 9.2. Wystąpienia pokontrolnego). 
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IV. W zakresie wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12a ustawy 

(procedura przekazywania do pzgik wyników wykonanych prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych): 

1. Potwierdzać pieczęcią wpływu wraz z datą wpływu do organu zawiadomienia 

przekazywane przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych (pkt 10.1. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

2. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

zawiadomienia, którego treść określa załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie 

formularzy (pkt 10.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

3. Podjąć działania mające na celu założenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy (pkt 10.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

V. W zakresie wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12b ustawy 

(procedura weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki 

prac geodezyjnych lub kartograficznych i przyjmowania ich do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego): 

1. Podnieść jakość prowadzonej weryfikacji, a do pzgik przyjmować tylko dokumentację 

kompletną i opracowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w geodezji 

i kartografii (pkt 11.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

2. Każdorazowo wyniki weryfikacji utrwalać w protokole weryfikacji (pkt 11.1. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

3. Nadawać identyfikatory ewidencyjne poszczególnym dokumentom operatu 

technicznego i wpisywać je do ewidencji materiałów zasobu (pkt 11.3. Wystąpienia 

pokontrolnego). 

4. Odnotowywać w rejestrze zgłoszeń daty dokonania weryfikacji zakończonej wynikiem 

pozytywnym (pkt 11.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

5. W funkcjonującym w kontrolowanej jednostce systemie teleinformatycznym do 

prowadzenia pzgik, uzupełniać na bieżąco statusy weryfikacji (pkt 8.1 Wystąpienia 

pokontrolnego). 

 

 

…………………………………………………….. 


