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SPRAWOZDANIE 

z kontroli w trybie uproszczonym Prezydenta Miasta Wrocławia,  

w zakresie procedury koordynacji usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu na obszarze miasta Wrocławia 

 

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.), art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz zarządzenia nr 13 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2018r., została przeprowadzona kontrola w trybie 

uproszczonym Prezydenta Miasta Wrocławia, który zadania w obszarze kontrolowanym 

realizuje przy pomocy Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. 
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Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

Urząd Miasta Wrocławia z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Zadania  

w obszarze kontrolowanym realizuje Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego  

z siedzibą przy al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Kontrolę przeprowadzono w zakresie procedury koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Wrocławia 

Tryb kontroli: uproszczony. 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017r. do 15 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. Nr 185, poz. 1092), 

zwana dalej ustawą o kontroli, 

 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. Nr 14, poz. 67), dalej zwane 

rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

 ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) 

 , zwana dalej ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, 

 kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami, przekazana w toku 

prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej uwierzytelniona 

kopia, 

 Dokument Obliczenia Opłaty – dalej DOO, 

 Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu – dalej Zarząd, 
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  „Statut Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego”, stanowiący załącznik do 

uchwały nr LIV/1563 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010r. w sprawie 

nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego – dalej Statut, 

 „Regulamin Organizacyjny”, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora 

Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014r. 

– dalej Regulamin. 

Zalecenia pokontrolne 

1. Dostosować zapisy Statutu i Regulaminu, w zakresie związanym z koordynacją usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, do obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

geodezji i kartografii (str. 4-6 niniejszego Sprawozdania). 

2. Niezwłocznie wydać stosowne upoważnienia pracownikom wykonującym w imieniu organu 

czynności z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a ustawy (str. 6-7 niniejszego Sprawozdania). 

3. Każdorazowo, po otrzymaniu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu wraz z planem sytuacyjnym, wyznaczać termin narady koordynacyjnej na 

dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub 

projektanta tego wniosku (str. 8-12 niniejszego Sprawozdania). 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


