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Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

Wrocław, dnia 7 grudnia 2017r. 

GK-KGK.431.8.2017.AD 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

 Starostwo Powiatowe w Polkowicach z siedzibą przy ulicy Św. Sebastiana 1. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą  

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych, skierowanych przez Wojewodę 

Dolnośląskiego do Starosty Polkowickiego w sprawozdaniu z kontroli w trybie uproszczonym  

z dnia 21 grudnia 2015r. nr GK-NGK.431.9.2015, dotyczącym oceny prawidłowości i 

sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Polkowickiego dnia 13 

grudnia 2011r. nr GK-NGK.431.13.2011. 

Tryb kontroli: zwykły (sprawdzająca). 

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

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. 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,  

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

poz. 1092), zwana dalej ustawą o kontroli, 

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

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
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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 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 wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania 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.), zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie egib, 

 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Polkowicach – Uchwała nr 

39/197/2015 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 22 grudnia 2015r. wraz z 

załącznikiem do uchwały, zmieniana kolejno Uchwałą nr 50/72/2016 Zarządu Powiatu 

Polkowickiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz Uchwałą nr 83/5/2017 Zarządu Powiatu 

Polkowickiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Polkowicach zwany dalej Regulaminem, 

 Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Polkowicach 

– zwany dalej Wydziałem, 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zwany dalej PODGiK, 

 Dział Geodezji i Katastru  - zwany dalej GiK, 

 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, 

 licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych do 

wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych lub 

kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia – zwana dalej licencją, 

 protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik – 

zwany dalej protokołem weryfikacji. 
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Zalecenia pokontrolne. 

1. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

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

w sprawie formularzy (pkt 7.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

2. Zaniechać przyjmowania do pzgik materiałów uprzednio zaewidencjonowanych 

i udostępnionych wykonawcy pracy geodezyjnej w związku ze zgłoszeniem pracy. (pkt 7.2. 

str. 16 Wystąpienia pokontrolnego). 

3. W protokole weryfikacji wskazywać w sposób jednoznaczny naruszony przepis prawa 

oraz dokonywać należytej staranności przy opisywaniu stwierdzonych przez organ 

nieprawidłowości (pkt. 7.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

 

 

(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

07.12.2017r.  
Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


