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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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 problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Jaworze. 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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1. 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).  

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej 

Starostwo Powiatowe w Jaworze z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 26, 59-400 Jawor. 

3. Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć 

Lp. Tytuł Publikacja 

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

dalej ustawą) 

Dz. U. z 2017r., 

poz. 2101 ze zm. 

2 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 

organizacji) 

Dz. U. poz. 1183 

3 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie egib) 

Dz. U. z 2016r. 

poz. 1034, ze zm.  

4 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie zsin) 

Dz. U. poz. 249 

5 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  

14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie osnów) 

Dz. U. poz. 352 

6 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień) 

Dz. U. poz. 1247 

7 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem  

w sprawie standardów). 

 

Dz. U. Nr 263, 

poz. 1572 

8 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. 

w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie GESUT, BDOT500 i mapy zasadniczej (2013)) 

Dz. U. poz. 383 

9 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 

2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane 

dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT). 

Dz. U. poz. 1938 

10 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 

2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 
Dz. U. poz. 2028 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzugi2te
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zasadniczej (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500 i MZ 

(2015)). 

11 
Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (zwana dalej ustawą Kpa) 

Dz. U. z 2017r., 

poz. 1257 ze zm. 

12 
Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(zwana dalej ustawą o IIP).  

Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1472 

13 

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

Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie KRI) 

Dz.U. z 2017r., 

poz. 2247 

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć: 

➢ Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – dalej 

DWINGiK; 

➢ państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej pzgik; 

➢ ewidencja gruntów i budynków – dalej egib; 

➢ geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – dalej gesut; 

➢ rejestr cen i wartości nieruchomości – dalej rciwn; 

➢ szczegółowa osnowa geodezyjna – dalej sog; 

➢ obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej ot500; 

➢ kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku 

prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej uwierzytelniona 

kopia; 

➢ 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; 

➢ baza danych ewidencji gruntów i budynków – dalej baza danych EGiB; 

➢ baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej baza danych GESUT; 

➢ baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości – dalej baza danych RCiWN; 

➢ baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – dalej baza danych SOG; 

➢ baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej baza danych 

BDOT500; 

➢ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – dalej ZSIN; 
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➢ portal internetowy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – 

dalej portal; 

➢ Uchwała nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 3 września 2015r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze zmieniana 

uchwałami Zarządu Powiatu w Jaworze: nr 192/2016 z dnia 29 grudnia 2016r., nr 217/2017 

z dnia 11 kwietnia 2017 i nr 277/2018 z dnia 21 marca 2018r. - dalej Regulamin; 

➢ aplikacja do walidacji plików XML i GML wersja 2.0.85.0, udostępniona przez Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii na stronie: http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-

i/wsparcie-dla-powiatow, umożliwiająca walidację zbiorów danych egib generowanych 

w formacie GML pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi 

w treści rozporządzenia w sprawie egib (aplikacja nie wymaga licencji); 

➢ GML Factory – program GML Factory firmy “Softline Plus Jerzy Biegalski” - aplikacja 

przeznaczona jest do walidacji składniowej i atrybutowej plików GML, zawierających 

obiekty baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, EMUiA i PRG (DWINGiK 

posiada licencję wielostanowiskową (tzw. pływającą), ważną do 29 listopada 2018r.). 

4. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Kontrolą objęto działania organu w zakresie: 

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: 

a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności 

z art. 24a ustawy (procedura); 

b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 

2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych do pzgik. 

3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności  

i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. 

Okres objęty kontrolą:  

• dla tematu 1a: 

– od 22 września 2004r. do 31 grudnia 2013r. – ustalenie czy były i w jakim zakresie 

przeprowadzane modernizacje oraz czy były uzgodnione z DWINGiK i wykonane  

w zakresie uzgodnionym;  

– od 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli – powyższe ustalenia oraz pełna 

kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a ustawy; 

• dla tematu 1b: od 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli; 

http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/wsparcie-dla-powiatow
http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/wsparcie-dla-powiatow


 GK-KGK.431.11.2018.MP 

 5  

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 

 

• dla tematu 2: od 1 stycznia 2017r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz zbadanie stanu 

cyfryzacji dokumentów wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli; 

• dla tematu 3: wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli. 

5. Zalecenia pokontrolne 

I. Ustalenia formalno-organizacyjne: 

1. Uaktualnić prowadzoną w jednostce politykę bezpieczeństwa i spowodować, aby 

uwzględnione w niej były wszystkie zbiory, w których przetwarzane są dane osobowe. 

II.1b. wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN 

1. Dostosować dane bazy danych EGiB do aktualnego modelu pojęciowego egib w celu 

wywiązania się z obowiązku zasilenia i bieżącej aktualizacji centralnego repozytorium 

w związku z procesem aktualizacji bazy danych EGiB, zgodnie z § 7 ust.1 

rozporządzenia w sprawie zsin. 

II.2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

1. W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu rejestrować wszystkie informacje, 

wymagane przepisami § 9 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie organizacji. 

2. Każdorazowo, na dokumentach analogowych operatów technicznych, w treści klauzuli 

świadczącej o zaewidencjonowaniu materiału zasobu, umieszczać identyfikator 

ewidencyjny zgodny z wykazanym w ewidencji materiałów zasobu. 

II.3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem 

kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. 

1. Sporządzić i przedstawić DWINGiK harmonogram prac związanych z dostosowaniem 

zbioru danych sog do przepisów rozporządzenia w sprawie osnów.  

2. Przedłożyć harmonogram prac dotyczący założenia kartotek budynków i lokali dla 46 

obrębów z obszarów wiejskich. 

Biorąc pod uwagę charakter zaleceń, działając zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy 

o kontroli w administracji rządowej, wyznaczam dzień 31 października 2018r. do złożenia 

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

Zgodnie z art. 48 wyżej wymienionej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

 

 

………………………………………… 

(podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 


