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SPRAWOZDANIE 

z kontroli sprawdzającej w trybie uproszczonym, przeprowadzonej 

w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, dotyczącej realizacji zaleceń 

pokontrolnych skierowanych do Starosty Wałbrzyskiego w Wystąpieniu 

pokontrolnym nr GK-NGK.431.1.2016.JP z dnia 1 marca 2016r. 

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.), oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), została przeprowadzona 

kontrola sprawdzająca w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. 

Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w Okresowym planie kontroli na 2018 rok z dnia 

22 listopada 2017r. opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę 

Dolnośląskiego. 
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Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu z siedzibą przy al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24,  

58-300 Wałbrzych. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą. 

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty 

Wałbrzyskiego w Wystąpieniu pokontrolnym nr GK-NGK.431.1.2016.JP z dnia 1 marca 2016r.  

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017r. do 5 stycznia 2018r. 

Podstawa prawna kontroli 

 ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 

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 2017r., poz. 2101 

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 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 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; 
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 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 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 ze 

zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie udostępniania; 

 rozporządzenie 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 ze zm.), zwane 

dalej zwane rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej; 

 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej pzgik; 

 kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku 

prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej uwierzytelniona 

kopia; 

 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; 

 „Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”, stanowiący załącznik 

do uchwały nr 146/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 października 2017r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 146/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia 
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2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Wałbrzychu ze zm. – dalej Regulamin. 

Zalecenia pokontrolne 

1. Zapisy Regulaminu doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy, pod kątem redakcji 

nałożonych zadań w zakresie geodezji i kartografii (str. 10-12 Sprawozdania). 

2. Niezwłocznie wydać stosowne upoważnienia pracownikom wykonującym w imieniu organu 

czynności uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych 

do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, mając na uwadze 

zapisy art. 6a ust. 3a ustawy (str. 12-14 Sprawozdania).  

3. Wpisywać identyfikator materiałów zasobu w wydawanych licencjach (str. 20-21 

Sprawozdania). 

4. Podjąć działania mające na celu integrację funkcjonującego w Starostwie Powiatowym 

w Wałbrzychu systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją z systemem do 

prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (str. 22 Sprawozdania). 

5. Podnieść jakość prowadzonej weryfikacji, a do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego przyjmować tylko dokumentacje kompletne i sporządzone zgodnie 

z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (str. 23-25 Sprawozdania). 

6. Sukcesywnie realizować zapisy art. 53b ust. 2 ustawy i wraz z odpowiedzią na zalecenia 

pokontrolne przedstawić harmonogram utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 

1a pkt 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy (str. 25-27 Sprawozdania). 

7. Zaprzestać udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych mapy zasadniczej w postaci 

analogowej w celu aktualizacji jej treści (str. 25-27 Sprawozdania). 

 

 

 

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

 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


