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SPRAWOZDANIE 

z kontroli sprawdzającej w trybie uproszczonym, przeprowadzonej 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, dotyczącej 

realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 czerwca 2017r.  

znak GK-KGK.431.2.2017.MF.  

 

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) w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w trybie 

uproszczonym. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w Okresowym planie kontroli na 

2019 rok z dnia 26 listopada 2018r. opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez 

Wojewodę Dolnośląskiego. 

 

 

 



GK-KGK.431.2.2019.MP1 

 

2 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy wyb. Juliusza 

Słowackiego 12-14 we Wrocławiu. Wydział Geodezji i Kartografii realizujący zadania 

marszałka z zakresu geodezji i kartografii – siedziba przy ul. Dobrzyńskiej 21-23 we Wrocławiu. 

Podstawa prawna kontroli 

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 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. 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 2014r. 

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. z 2014r., 

poz. 924 

4 

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. z 2013r., 

poz. 1183 

5 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

9 listopada 2011r. 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 Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. 

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu 

Obliczenia Opłaty (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 

udostępniania) 

Dz. U. z 2014r., 

poz. 917 

7 

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 (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej) 

Dz. U. Nr 14, 

poz. 67 

8 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych 

opracowań kartograficznych (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 

BDOT10k i BDOO) 

Dz. U. Nr 279, 

poz. 1642 ze zm. 
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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: 

− 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; 

− zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 

dalej zawiadomienie; 

− wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

– dalej wniosek o udostępnienie; 

− Dokument Obliczenia Opłaty – dalej DOO; 

− portal internetowy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – 

dalej portal; 

− Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przyjęty 

uchwałą nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018r. – dalej 

Regulamin; 

− Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej WODGiK; 

− Wydział Geodezji i Kartografii – dalej Wydział. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 czerwca 2017r. znak  

GK-KGK.431.2.2017.MF. 

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 1 września 2017r. do 22 lutego 2019r. 
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Zalecenia pokontrolne 

Mając na względzie stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, celem poprawy 

jakości danych gromadzonych w pzgik, zobowiązuję Pana Marszałka do realizacji następujących 

zaleceń pokontrolnych: 

1. Dokonywać każdorazowo uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych 

do wykonania zgłoszonych prac i udostępniać ich kopie w terminie, o którym mowa w art. 12 

ust. 3 ustawy oraz dochowywać terminu udostępniania materiałów zasobu (również  

w przypadku jego uzgodnienia z wykonawcą). 

2.  Dostosować, w trybie pilnym, prowadzoną ewidencję materiałów zasobu do wymagań 

wynikających z przepisów § 9 rozporządzenia w sprawie organizacji wraz z uzupełnianiem 

wszystkich pozycji rejestru. 

3. Ewidencjonować operaty techniczne i dokumenty wchodzące w skład tych operatów, 

niezwłocznie po ich pozyskaniu przez organ – w myśl postanowień § 13 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie organizacji. 

4. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i prac kartograficznych przekazywanie 

operatów technicznych wraz z zawiadomieniem, w myśl postanowień art. 12a ust. 1 ustawy. 

 

 

 

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

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 

 


