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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

Nazwa organu przeprowadzającego 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 adres jednostki kontrolowanej 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 

Świdnica. Siedziba Powiatowego Biura Geodezji i Katastru, które realizuje zadania starosty  

z zakresu geodezji i kartografii – ul. Parkowa 2, 58-100 Świdnica. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Tematem kontroli była „Kontrola prawidłowości 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 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 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
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Zalecenia pokontrolne 

I. W zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

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

by umożliwiał generowanie eksportu danych do formatu GML, według stanu na dzień 

wskazany przez użytkownika, z prowadzonych przez organ baz danych,  

a w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bazy danych geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych  

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:500-1:5000 (pkt 8.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

1.2 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 8.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

1.3 Podjąć stosowne działania mające na celu integrację systemu PZGiK z systemem do 

elektronicznego zarządzania dokumentacją obowiązującym w Starostwie Powiatowym  

w Świdnicy, w myśl przepisów § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 8.1. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

II. 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): 

2.1 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). 

2.2 W prowadzonym rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco 

uzupełniać wszystkie przewidziane przepisami prawa pozycje rejestrowe (pkt 9.2 

Wystąpienia pokontrolnego). 

2.3 W prowadzonym rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zaniechać 

odnotowywania wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie 

wykonanych prac geodezyjnych oraz wniosków wydanie wypisu/wypisu  

i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto na bieżąco uzupełniać 

wszystkie przewidziane przepisami prawa pozycje rejestrowe (pkt 9.2 Wystąpienia 

pokontrolnego). 
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2.4 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). 

2.5 Każdorazowo wpisywać do ewidencji materiałów zasobu te materiały, których kopie 

udostępniane są z pzgik na wniosek lub w związku ze zgłoszeń prac geodezyjnych lub 

kartograficznych zgodnie z zapisami § 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji 

(pkt 9.4.2 Wystąpienia pokontrolnego). 

III. 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): 

3.1 Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

zawiadomienia, którego treść określa załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie 

formularzy. Ponadto wpływające do kontrolowanej jednostki zawiadomienia, 

każdorazowo opatrywać pieczęcią wpływu (pkt 10.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

3.2 Każdorazowo dokumentować uzgodnienie z wykonawcą prac geodezyjnych formatu 

innego niż zgodny ze schematem GML, przekazywanych plików danych 

wygenerowanych z roboczej bazy danych – w myśl zapisów § 71 ust. 2 pkt 6 

rozporządzenia w sprawie standardów (pkt 10.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

3.3 Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych prawidłowe sporządzanie spisu 

dokumentów operatu technicznego (§ 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie 

standardów) w zakresie wykazywania w nim plików danych wygenerowanych z roboczej 

bazy danych oznaczonych zgodnie z zapisami § 71 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 rozporządzenia  

w sprawie standardów (pkt 10.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

3.4 Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych prawidłowe sporządzanie 

sprawozdania technicznego (§ 71 ust. 7 pkt 8 rozporządzenia w sprawie standardów)  

w zakresie wykazywania informacji dotyczącej przekazywanej bazy roboczej (pkt 10.2. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

 

 

 



GK-KGK.431.9.2017.MF 

 

4 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 

 

19.12.2017r. 

IV. 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 

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

wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych i przyjmowania ich do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego): 

4.1 W sporządzanych protokołach weryfikacji każdorazowo wpisywać identyfikator 

wykonawcy prac i stanowisko służbowe osoby dokonującej weryfikacji (pkt 11.1 

Wystąpienia pokontrolnego). 

4.2 Dostosować prowadzoną ewidencję materiałów zasobu do zgodności z przepisami 

rozporządzenia w sprawie organizacji tak, aby posiadała ona możliwość rejestracji 

wszystkich informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia 

(pkt 11.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

4.3 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 11.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

 

 

 

………………………………………………………….…... 

(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


