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Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018r. 

GK-KGK.431.5.2018.AD 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z przeprowadzonej, w trybie uproszczonym, kontroli 

sprawdzającej w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach 

Śląskich, dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych 

skierowanych do Starosty Ząbkowickiego  

 w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 sierpnia 2016r. 

znak GK-NGK.431.6.2016.JP. 

 

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 Ząbkowicach 

Śląskich, 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 Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą. 

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty 

Ząbkowickiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 sierpnia 2016r. znak GK-

NGK.431.6.2016.JP.  

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017r. do 31 stycznia 2018r. 

Podstawa prawna kontroli 

Lp. Tytuł Publikacja 

1 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(zwana dalej ustawą) 

Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2101, ze zm. 

2 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(zwana dalej ustawą o kontroli) 

Dz. U. Nr 185, 

poz. 1092 

3 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 

2014 r. 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 (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie formularzy) 

Dz. U.  poz. 924 

4 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  

5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie organizacji) 

Dz. U. poz. 1183 

5 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie standardów) 

Dz. U.  Nr 263,  

poz. 1572 

6 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie egib). 

Dz. U. z 2016 r. poz. 

1034, ze zm.  

7 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

Dz. U. Nr 14, 

poz. 67 
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zakładowych (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej). 

8 

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 (zwane dalej rozporządzeniem  

w sprawie udostępniania) 

Dz.U. poz. 917,  

ze zm. 

9 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwane dalej rozporządzeniem 

w sprawie klasyfikacji gruntów). 

Dz. U. poz. 1246 

10 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (zwana dalej ustawą Kpa) 

DZ. U z 2017r. poz. 

1257 ze zm. 

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć: 

 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej pzgik; 

 kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku 

prowadzonej kontroli– 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; 

 wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych – dalej wniosek o uwierzytelnienie; 

 wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

– dalej wniosek o udostępnienie; 

 protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej protokół weryfikacji; 

 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, stanowiący 

załącznik do uchwały Nr 244/2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 sierpnia 
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2017r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Ząbkowicach Śląskich – dalej Regulamin. 

 

Zalecenia pokontrolne 

- w zakresie funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich 

dokumentów organizacyjnych: 

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

nałożonych zadań w zakresie geodezji i kartografii, a także zadań przypisanych Geodecie 

Powiatowemu (str. 12-15 Sprawozdania). 

2. Wydać upoważnienia pracownikom, którzy wykonują czynności wymagające posiadania 

upoważnień organu (str. 15-17 Sprawozdania). 

- w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia 

zasobu geodezyjnego przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

1. Przy uzgadnianiu listy materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac 

geodezyjnych dochowywać terminu określonego w art. 12 ust. 3 ustawy (str. 19-21 

Sprawozdania).  

2. Czynności przetwarzania dokumentów papierowych wchodzących w skład operatów 

technicznych do postaci dokumentów elektronicznych dokonywać wraz z jego 

zaewidencjonowaniem (str. 21-23 Sprawozdania). 

3. Wpisywać na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu te materiały, których kopie 

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

zgodnie z § 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji (str. 23-25 Sprawozdania). 

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

w Ząbkowicach Śląskich systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją z systemem 

do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentom takim 

jak: zgłoszenie prac geodezyjnych, wniosek o uwierzytelnienie, wniosek o udostępnienie 

nadawać bieg zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (str. 26-27 

Sprawozdania).  

5. Podnieść jakość prowadzonej weryfikacji, a do pzgik przyjmować tylko dokumentacje 

kompletne i sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii 

(str. 27-29 Sprawozdania). 
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- w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków: 

1. Numerację działek leśnych dostosować do wymogów § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 

egib (str. 32-33 Sprawozdania). 

2. Weryfikację informacji zawartych w operacie ewidencyjnym przeprowadzać zgodnie 

z przepisami § 54 rozporządzenia w sprawie egib (str. 35-36 Sprawozdania). 

3. Niezwłocznie wyeliminować z bazy danych ewidencji gruntów i budynków niezgodne 

odcinki granic z powiatem strzelińskim (str. 37 Sprawozdania). 

- w zakresie postępowań administracyjnych: 

1. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych stosować przepisy ustawy Kpa 

z zachowaniem ustawowych terminów załatwiania spraw (str. 38-39 Sprawozdania). 

2. W wydawanych decyzjach w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów powoływać podstawy 

prawa zgodne z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji gruntów (str. 39-40 Sprawozdania). 

Biorąc pod uwagę charakter zaleceń, wyznaczam dzień 29 czerwca 2018r. do złożenia 

informacji o ich wykonaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


