
1 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

  Wrocław, dnia 7 listopada 2017r. 

GK-KGK.431.7.2017.PI 

 

 

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 Miliczu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 38 w Miliczu. 

Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizujący zadania 

starosty z zakresu geodezji i kartografii – siedziba przy al. ZHP 1 w Miliczu. 

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. 

Podstawa prawna kontroli. 

1) Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092) - art. od 11 do art. 57.  

2) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r.,  

poz. 1629 ze zm.) - art. 7b ust. 1 pkt 2.  

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć: 

 ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 

ze zm.), zwana dalej ustawą; 
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 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), 

zwana dalej ustawą o kontroli; 

 ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570), zwana dalej ustawą o informatyzacji 

podmiotów; 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924), zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie formularzy; 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917), 

zwane dalej rozporządzeniem w sprawie udostępniania; 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. 

U. z 2013r., poz. 1183), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie organizacji; 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. 

w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. nr 263, poz. 1572), 

zwane dalej rozporządzeniem w sprawie standardów; 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034 ze zm.) – dalej zwane 

rozporządzeniem w sprawie egib; 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r., poz. 199) – 

dalej zwane rozporządzeniem w sprawie prg; 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz. U. z 2016r., poz. 113) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie KRI; 

 rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
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i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., nr 14, poz. 67 ze zm.), zwane 

dalej zwane rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej; 

 załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. nr 14, 

poz. 67), zwany dalej instrukcją kancelaryjną; 

 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej pzgik; 

 licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych do 

wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych lub 

kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia – dalej licencja; 

 licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do 

wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu – dalej licencja dotycząca wniosków; 

 weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac 

geodezyjnych lub kartograficznych – dalej weryfikacja; 

 zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 

dalej zawiadomienie; 

 protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej protokół weryfikacji; 

 portal internetowy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – 

dalej portal; 

 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Miliczu zatwierdzony uchwałą 

nr XXXII/2019/2006 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006r. zmienianej kolejno: 

uchwałą nr XII/94/2008 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 17 marca 2008r., uchwałą nr 

XVII/98/2012 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 23 lutego 2012r. – dalej Regulamin; 

 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 12/06 Starosty Milickiego 

z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Miliczu – dalej Wewnętrzny Regulamin PODGiK; 

 komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Miliczu Wydział – Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej PODGiK. 
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Zalecenia pokontrolne. 

I. W zakresie części formalnej i organizacyjnej: 

1.1 W „Zakresach czynności i odpowiedzialności pracownika” uwzględnić zadania, które są 

faktycznie wykonywane przez pracownika (pkt 7.3.2 Wystąpienia pokontrolnego). 

1.2 Niezwłocznie wydać stosowne upoważnienia pracownikom przetwarzającym dane 

osobowe znajdujące się w zbiorach danych prowadzonych w systemie PZGiK oraz 

w systemie teleinformatycznym do elektronicznego zarządzania dokumentacją, mając na 

względzie zapisy art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz § 11 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej (pkt 7.4 Wystąpienia 

pokontrolnego). 

II. W zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

2.1 Podjąć stosowne działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu PZGiK tak, 

aby materiały zasobu zamówione przy pomocy systemu zgłoszeniem pierwotnym, nie 

były powielane w zgłoszeniu uzupełniającym (pkt 8.2 Wystąpienia pokontrolnego). 

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

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze 

zm.) (procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych): 

3.1 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). 

3.2 Dostosować rejestr wniosków o udostępnianie materiałów zasobu do zgodności 

z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji, tak aby posiadał on możliwość 

rejestracji wszystkich informacji, o których mowa w § 10 wyżej wymienionego 

rozporządzenia (pkt 9.2 Wystąpienia pokontrolnego). 

3.3 W prowadzonym rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco 

uzupełniać wszystkie przewidziane przepisami prawa pozycje rejestrowe (pkt 9.2 i 11.1 

Wystąpienia pokontrolnego). 

3.4 Uzgodnienia z wykonawcami prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów 

zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokumentować 

w sposób jednoznaczny i czytelny (pkt 9.4.1 Wystąpienia pokontrolnego). 
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3.5 Dochowywać terminów uzgodnień z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów 

zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, mając na 

względzie zapisy art. 12 ust. 3 ustawy (pkt 9.4.1 Wystąpienia pokontrolnego). 

3.6 Udostępnione z zasobu materiały opatrywać klauzulą zgodną ze wzorem określonym 

w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 9.4.2 Wystąpienia 

pokontrolnego). 

3.7 Uzgodnione z wykonawcą materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania 

zgłoszonych prac udostępniać zgodnie z zapisami art. 40d ust. 3 ustawy, po pobraniu  

opłaty za te materiały (pkt 9.4.2 Wystąpienia pokontrolnego). 

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

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze 

zm.) (procedura przekazywania do pzgik wyników wykonanych prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych): 

4.1 Wpływające do kontrolowanej jednostki zawiadomienia, każdorazowo opatrywać 

pieczęcią wpływu (pkt 10.1 Wystąpienia pokontrolnego). 

4.2 Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

zawiadomienia, którego treść określa załącznik nr 3 rozporządzenia  

w sprawie formularzy (pkt 10.1 Wystąpienia pokontrolnego). 

4.3 Zaprzestać ponownego przyjmowania zawiadomień w przypadku przekazywania przez 

wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych rezultatów wykonanych prac po 

usunięciu wskazanych w protokole weryfikacji uchybień i nieprawidłowości (pkt 10.1 

Wystąpienia pokontrolnego). 

4.4 Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych prawidłowe 

sporządzanie spisu dokumentów operatu technicznego: 

 wyeliminować z treści tego spisu dokumenty niewchodzące w skład operatów 

technicznych, takie jak: zawiadomienie, zgłoszenie prac geodezyjnych, wniosek 

o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych 

lub prac kartograficznych,  

 uwzględniać w tych spisach pliki danych generowanych z roboczej bazy danych, 

o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów (pkt 10.1 

Wystąpienia pokontrolnego). 

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

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze 
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Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 

 

07.11.2017r. 

zm.) (procedura weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących 

wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych i przyjmowania ich do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego): 

5.1 W sporządzanych protokołach weryfikacji każdorazowo wpisywać identyfikator 

wykonawcy prac (pkt 11.1 Wystąpienia pokontrolnego). 

5.2 W przypadku nieuwzględnienia stanowiska wykonawcy pracy geodezyjnej lub pracy 

kartograficznej wobec negatywnego wyniku weryfikacji wydawać decyzję 

administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez 

wykonawcę (pkt 11.1 Wystąpienia pokontrolnego). 

5.3 Przekazywane przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych materiały 

zasobu wpisywać do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po odnotowaniu 

pozytywnego wyniku weryfikacji, w myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

organizacji (pkt 11.3 Wystąpienia pokontrolnego). 

VI. W zakresie wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 40h ustawy 

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze 

zm.) (udostępnianie standardowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez jednostkę kontrolowaną): 

6.1 Przekazywać Głównemu Geodecie Kraju należne części wpływów z tytułu wszystkich 

pobranych opłat za udostępnienie ortofotomapy należącej do centralnego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w danym miesiącu (pkt 12 Wystąpienia pokontrolnego). 

 

 

 

………………………………………………………….…... 

(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

 


