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Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

  Wrocław, dnia 10 stycznia 2018r. 

GK-KGK.431.10.2017.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 

Urząd Miejski w Jeleniej Górze z siedzibą przy pl. Ratuszowym 58, 58-500 Jelenia Góra 

(Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizujący zadania starosty w zakresie geodezji 

i  kartografii – z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Ptasiej 2-3, 58-500 Jelenia Góra). 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą  

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Prezydenta Miasta Jeleniej 

Góry w sprawozdaniu z kontroli w trybie uproszczonym nr GK-NGK.431.4.2015 z  dnia  

4 grudnia 2015r., dotyczącym kontroli dostosowania prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U z 2016r., poz. 1629 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 

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 1 września 2017r. 
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Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów 

Podstawa prawna kontroli: 

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

ze zm.) – art. 7b ust. 1 pkt 2, 

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

poz. 1092) – art. od 11 do art. 57. 

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,  

 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 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu 

i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów  

na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 

(Dz. U. z 2014r., poz. 914), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie uwierzytelniania, 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. 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, 

  „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Jelenia Góra” – Zarządzenie 

Nr 0050.1078.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie 

nadania „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra” – zwany dalej 

Regulaminem, 

 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – zwany dalej pzgik, 

 kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami – zwana dalej 

uwierzytelnioną kopią, 

 Dokument Obliczenia Opłaty – zwany dalej DOO, 
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 licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych  

do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych lub 

kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia – zwana dalej licencją, 

 licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia, do wykorzystywania 

udostępnionych materiałów zasobu – zwana dalej licencją dotyczącą wniosku, 

 protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik – 

zwany dalej protokołem weryfikacji, 

 wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych zwany dalej wnioskiem o uwierzytelnienie, 

 portal internetowy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – 

dalej portal. 

Zalecenia pokontrolne 

– w zakresie funkcjonujących w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze dokumentów 

organizacyjnych: 

1. Dostosować strukturę organizacyjną do zgodności z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy poprzez: 

• wyodrębnienie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Jelenia Góra instytucji 

geodety powiatowego i przypisanie mu zadań zgodnie z art. 7d ustawy, 

• zapisanie w Regulaminie Organizacyjnym jakie zadania związane z geodezją 

i  kartografią realizuje referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pkt 8.1 

wystąpienia pokontrolnego, str. 9-10). 

2. 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 8.2 wystąpienia pokontrolnego, str. 28-29). 

– w zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

pzgik: 

1. Podjąć stosowne działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu PZGiK tak, aby 

miał możliwość: 

• tworzenia metadanych opisujących zgłoszenia prac geodezyjnych i przyjętych do zasobu 

materiałów geodezyjnych, a także prowadzenia ewidencji materiałów zasobu w myśl 

przepisów § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji, 
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• udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych DOO oraz licencji opatrzonych 

unikalnym identyfikatorem, pozwalającym dokonać weryfikacji dokumentu w myśl zapisów 

załącznika nr 7 oraz 9  do rozporządzenia w sprawie udostępniania,  

• integracji z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w myśl przepisów 

§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 8.2 wystąpienia pokontrolnego,  

str. 10-14). 

– w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i przyjmowania do pzgik zbiorów danych 

i  innych materiałów powstałych w wyniku realizowanych prac geodezyjnych oraz 

w  zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych: 

1. Wpisywać na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu te materiały (w tym sekcje analogowe 

mapy zasadniczej prowadzonej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1965”), 

których kopie udostępniane są z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac - zgodnie z  § 32 ust. 5 rozporządzenia 

w  sprawie organizacji (pkt 8.2 wystąpienia pokontrolnego, str. 14-16). 

2. W  wydawanych materiałach zasobu oraz na licencjach umieszczać identyfikator materiałów 

zasobu, zgodny z § 15 rozporządzenia w  sprawie organizacji (pkt 8.2 wystąpienia 

pokontrolnego, str. 14-16). 

3. Dostosować postać mapy zasadniczej do wymogów art. 53b  ustawy (pkt 8.2 wystąpienia 

pokontrolnego, str. 16-20) 

4. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, którego treść określa załącznik nr 1 rozporządzenia 

w  sprawie formularzy, dodatkowo:   

• na zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych za pomocą systemu PZGiK umieszczać 

identyfikator umożliwiający weryfikację wykonawcy w tym systemie,  

• w pozycji nr 9 właściwie wskazywać cel lub zakładany wynik pracy zgodnie  

z  załącznikiem nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych (pkt 8.2 wystąpienia 

pokontrolnego, str. 20-23). 

 

 

 

………………………………………………………….…... 

(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

 


