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Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017r. 

GK-KGK.431.6.2017.AD 

 

 

 

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 

Urząd Miejski w Wałbrzychu z siedzibą przy pl. Magistrackim 1 (siedziba Biura Geodezji 

Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – ul. Matejki 2). 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą  

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych, skierowanych przez Wojewodę 

Dolnośląskiego do Prezydenta Miasta Wałbrzycha w wystąpieniu pokontrolnym  

nr GK-NGK.431.6.2015 z dnia 3 grudnia 2015r. dotyczącym kontroli realizacji zadań z zakresu 

geodezji i kartografii nałożonych na Prezydenta Miasta przepisami ustawy z dnia 17 maja 

1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) ze szczególnym 

uwzględnieniem prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego w aspekcie wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa  

w art. 12, 12a, 12b wyżej przytoczonej ustawy. 

Tryb kontroli: zwykły (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
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Zalecenia pokontrolne 

1. W zakresie dotyczącym funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu 

dokumentów organizacyjnych: 

1.1. W strukturze organizacyjnej jednostki wyodrębnić instytucję Geodety Powiatowego, 

tak by stanowisku temu były przypisane wyłącznie zadania z zakresu geodezji  

i kartografii wyszczególnione w ustawie. 

1.2. Dostosować zapisy „Zakresów czynności” pracowników Biura do zadań, które w myśl 

zapisów Regulaminu odpowiedni referat realizuje. 

1.3. Dostosować brzmienie zapisów „Zakresów czynności” poszczególnych pracowników 

Biura do nomenklatury stosowanej w ustawie oraz do faktycznie realizowanych 

czynności przez tych pracowników. 

1.4. Wydać pracownikom Biura upoważnienia niezbędne do załatwiania spraw w imieniu 

organu. 

2. W zakresie dotyczącym obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i przyjmowania do pzgik 

zbiorów danych i innych materiałów w wyniku realizowanych prac geodezyjnych: 

2.1. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, którego treść określa załącznik nr 1 

rozporządzenia w sprawie formularzy.  

2.2. Podjąć stosowne działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu PZGiK 

tak, aby lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy 

prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac, wygenerowana przy 

pomocy systemu w zgłoszeniu pierwotnym, nie była powielana w zgłoszeniu 

uzupełniającym. 

2.3. Wpisywać na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu materiały pzgik, których kopie 

udostępniane są w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych – zgodnie z przepisami 

§ 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji. 

2.4. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

zawiadomienia, którego treść określa załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie 

formularzy.  

2.5. Każdorazowo wskazywać w protokole weryfikacji, w przypadku negatywnego wyniku 

weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji  

i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa 
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w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy oraz opracowywania wyników tych pomiarów, naruszony 

przepis prawa z uwzględnieniem jego jednostki redakcyjnej.  

2.6. Każdorazowo dokonywać weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych 

rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych mając na 

względzie m. in. przepisy § 71 rozporządzenia w sprawie standardów.  

2.7. Zaprzestać prowadzenia kontroli terenowych w zakresie zgłaszanych prac 

geodezyjnych i prac kartograficznych. 

3. W zakresie dotyczącym tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 10 oraz ust. 1b ustawy: 

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

pkt 3 oraz ust. 1b ustawy. 

4. W zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów: 

4.1. Opracować, w trybie pilnym, projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

mając na uwadze przepisy § 57 rozporządzenia w sprawie egib, w terminie do dnia  

30 września 2017r. 

4.2. Prowadzić postępowania administracyjne z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów z wykorzystaniem przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Biorąc pod uwagę charakter zaleceń, działając zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy 

o kontroli wyznaczam dzień 30 września 2017r. do złożenia informacji o ich wykonaniu, 

a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze. 

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

 

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej. 

 

21.08.2017r.  

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


