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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 Legnicy. 

Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w Okresowym Planie Kontroli na 2018 rok z 

dnia 22 listopada 2017r. wraz ze zmianami z dnia 27 września 2018r., opracowanym przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GK-KGK.431.12.2018.AD 

2 

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 Legnicy z siedzibą przy pl. Słowiańskim 1, 59-220 Legnica. 

3. 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 ewidencji gruntów i budynków: 

pod względem zgodności z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(procedura); 

b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 

2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego; 

3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz w ust. 1b 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 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 Prawo geodezyjne 

i kartograficzne; 

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

 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: według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli. 
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4. Zalecenia pokontrolne 

I. Ustalenia formalno-organizacyjne: 

1. Wskazać jednoznacznie w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 

w Legnicy komórkę organizacyjną, przy pomocy której Geodeta Powiatowy wykonuje 

zadania z zakresu geodezji i kartografii nałożone na Starostę - str. 7-8 Wystąpienia 

pokontrolnego. 

2. Każdorazowo wydawać upoważnienie pracownikowi na podstawie uprzednio złożonego 

wniosku zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i  kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.) - str. 10-11 Wystąpienia 

pokontrolnego.  

3. Wydać stosowne upoważnienia pracownikom, zajmującym się przyjmowaniem do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub 

kartograficznych oraz udostępnianiem materiałów zasobu – str. 10-11 Wystąpienia 

pokontrolnego. 

4. Zaniechać podwójnej rejestracji dokumentów wpływających do Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Legnicy - str. 7-8 

Wystąpienia pokontrolnego. 

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych: 

II.1a. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji egib 

1. Do zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych, powstałych w wyniku 

przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, stosować zapisy 

§ 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034 ze zm.) - str. 

22-23 Wystąpienia pokontrolnego. 

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

1. Przedstawić harmonogram dostosowania danych w bazie danych EGIB do obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii - str. 23-25 Wystąpienia pokontrolnego. 

2. Zasilić i na bieżąco aktualizować Centralne Repozytorium Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach, zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 i § 7 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji 

o nieruchomościach (Dz. U. z 2013r., poz. 249) - str. 23-25 Wystąpienia pokontrolnego. 
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Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 

 

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 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) - str. 26-27 Wystąpienia 

pokontrolnego. 

2. Zaprzestać wpisywania do ewidencji materiałów zasobu dokumentów, jakimi są 

zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - 

str. 28-29 Wystąpienia pokontrolnego. 

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. Przedłożyć harmonogram prac dotyczący założenia kartotek budynków i lokali dla 

6 jednostek ewidencyjnych (Chojnów – obszar wiejski, Krotoszyce, Kunice, Legnickie 

Pole, Miłkowice i Prochowice – obszar wiejski) - str. 32 Wystąpienia pokontrolnego. 

2. Przedłożyć harmonogram prac związanych z dostosowaniem zbiorów danych 

szczegółowych osnów geodezyjnych do przepisów rozporządzenia Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) - str. 39-42 Wystąpienia pokontrolnego. 

3. Przedłożyć harmonogram prac związanych z utworzeniem baz danych BDOT500 

i GESUT dla jednostek ewidencyjnych powiatu legnickiego, dla których nie rozpoczęto 

tworzenia tych baz - str. 38 i 42 Wystąpienia pokontrolnego. 

4. Zaprzestać, zgodnie z wymogami art. 53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

prowadzenia mapy zasadniczej w postaci analogowej - str. 42-44 Wystąpienia 

pokontrolnego. 

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

o kontroli w administracji rządowej, wyznaczam dzień 30 listopada 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. 

 

 

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

 


