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O K R E S O W Y     P L A N      K O N T R O L I 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2019 rok 
  

L.p. 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 
Temat kontroli/tryb kontroli 

Przewidywany termin 

wykonania czynności 

kontrolnych 

1 2 3 4 

1 
Starostwo Powiatowe 

w Dzierżoniowie 

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty 

Dzierżoniowskiego w Wystąpieniu pokontrolnym nr GK-KGK.431.4.2017.MF z dnia 

23 czerwca 2017r. 

 

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

styczeń – marzec 

2 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego w Wystąpieniu pokontrolnym nr GK-KGK.431.2.2017.MF z dnia 

27 czerwca 2017r. 

 

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

styczeń – marzec 

3 
Starostwo Powiatowe  

w Miliczu 

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Milickiego  

w Wystąpieniu pokontrolnym nr GK-KGK.431.7.2017.PI z dnia 7 listopada 2017r. 

 

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

styczeń – marzec 



4 
Starostwo Powiatowe 

w Świdnicy 

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Świdnickiego  

w Wystąpieniu pokontrolnym nr GK-KGK.431.9.2017.MF z dnia 19 grudnia 2017r. 

 

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

styczeń – marzec 

5 
Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu 

Kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności 

z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

i automatyzacja jego funkcjonowania: 

a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów, 

b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, 

c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, 

d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, 

e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, 

f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych. 

 

Tryb kontroli: zwykły (problemowa). 

kwiecień – czerwiec 

6 
Starostwo Powiatowe 

w Złotoryi 
kwiecień – czerwiec 

7 Urząd Miasta Legnica kwiecień – czerwiec 

8 
Starostwo Powiatowe 

w Lubaniu 
czerwiec – sierpień 

9 
Starostwo Powiatowe 

w Zgorzelcu 
czerwiec – sierpień 

10 
Starostwo Powiatowe 

w Polkowicach 
lipiec - wrzesień 

11 
Starostwo Powiatowe 

w Górze 
lipiec - wrzesień 

12 
Starostwo Powiatowe 

w Wałbrzychu 
sierpień – październik 



13 
Urząd Miejski w 

Wałbrzychu 

Kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności 

z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

i automatyzacja jego funkcjonowania: 

a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów, 

b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, 

c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, 

d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, 

e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, 

f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych. 

 

Tryb kontroli: zwykły (problemowa). 

sierpień – październik 

14 
Starostwo Powiatowe 

we Wrocławiu 
sierpień – październik 

15 

 

 

Starostwo Powiatowe 

w Oławie 
wrzesień - listopad 

16 

Starostwo Powiatowe 

w Ząbkowicach 

Śląskich 

wrzesień - listopad 

17 
Starostwo Powiatowe 

w Strzelinie 
wrzesień - listopad 

18 
Urząd Miasta 

 Jelenia Góra 
październik - grudzień 

19 
Starostwo Powiatowe 

w Kamiennej Górze 
październik - grudzień 

  

Okresowy plan kontroli opracowany przez: 
 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru  

Geodezyjnego i Kartograficznego  

 

                                         Alicja Meusz 

 

 

 

 

Okresowy plan kontroli uzgodniono z Głównym Geodetą Kraju pismem z dnia 22 listopada 2018r. nr NG-OSG.920.26.2018.JP. 

Dokument podpisany elektronicznie. 
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