WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 19 grudnia 2017 r.
WIGK-II.431.13.2017.AŻ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Cześć ogólna.
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Temat kontroli:
Kontrola prawidłowości prowadzenia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej:
1. Części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie
wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);
2. Ewidencji gruntów i budynków w zakresie przestrzegania procedury aktualizacji operatu
ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz § 45-49 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych
ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów
granicznych położonych na granicy tych powiatów.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:
4-6 września 2017 r.
Okres objęty kontrolą:
01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Skład zespołu kontrolującego:
1. Andrzej Żylis - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu,
2. Janina Peliksza-Tanan – starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu,
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
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3. Katarzyna Szypcio – inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu.
1. Ustalenia formalne i organizacyjne.
Miasto Słupsk jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców. Terytorium
Miasta obejmuje obszar o powierzchni 43 km2.
Organami Miasta Słupsk są Rada Miejska i Prezydent Miasta. Prezydent Miasta jest również
kierownikiem Urzędu Miejskiego w Słupsku, który jest aparatem pomocniczym organów Miasta
Słupska. Urząd jest również jednostką organizacyjną Miasta zapewniającą obsługę administracyjną,
organizacyjną i techniczną Prezydenta Miasta Słupska, a także Rady Miejskiej w Słupku oraz jej
organów wewnętrznych: Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku i jej zastępców, komisji rady,
klubów radnych oraz Radnych Rady Miejskiej w Słupsku. (źródło – Statut Miasta Słupska
stanowiący załącznik nr do uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr II/6/02 z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miasta Słupska – str. 21-53 akt kontroli oraz dane z Biuletynu
Informacji Publicznej kontrolowanej jednostki).
1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Robert Biedroń pełniący od 6 grudnia 2014 r.
funkcję Prezydenta Miasta Słupska (źródło – pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału Geodezji
i Katastru Pani Renaty Dobrzyniewicz – str. 1-14 akt kontroli oraz dane z Biuletynu Informacji
Publicznej kontrolowanej jednostki).
1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku określa jego Regulamin
Organizacyjny, ustalony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 478/OU/2017 z dnia 24 maja
2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku i zmieniony
Zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska nr 756/OU/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. i 805/OU/2017
z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 478/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 24 maja 2017 r. sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku
(akta kontroli str. 54-89).
W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wykonuje komórka organizacyjna pn. Wydział
Geodezji i Katastru (GK). Strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji i Katastru, jego zadania,
zasady podpisywania pism i decyzji oraz jego schemat organizacyjny określa Regulamin
Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Katastru stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Słupska nr 449/GK/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego
Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku (akta kontroli str. 90-98).
Zgodnie z treścią Regulaminu Organizacyjnego w skład Wydziału Geodezji i Katastru
wchodzi: Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stanowisko ds. podziałów
nieruchomości oraz prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów, stanowiska ds. prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości, stanowisko ds.
udostępniania ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości, stanowisko
ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz stanowisko ds. wyłączeń
gruntów z produkcji rolniczej oraz opłat adiacenckich.
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.wingik.gdansk.pl, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl

Strona 2 z 42

Całokształtem pracy Wydziału kieruje Dyrektor – Geodeta Miejski przy pomocy Kierownika
Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (źródło – Regulamin Wewnętrzny Wydziału
Geodezji i Katastru – str. 90-98 akt kontroli).
Funkcje Dyrektora Wydziału – Geodety Miejskiego pełni Pani Renata Dobrzyniewicz
posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne, uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 18144 w zakresie 1 i 2 oraz ukończone
studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości jak też z zakresu gleboznawstwa,
klasyfikacji i kartografii gleb i klasyfikacji gruntów. Pani Renata Dobrzyniewicz została na to
stanowisko powołana z dniem 1 kwietnia 2011 r. na podstawie awansu wewnętrznego (źródło –
pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału Geodezji i Katastru Pani Renaty Dobrzyniewicz – str. 1-14
akt kontroli).
Zadania związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego wykonuje Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, której
Kierownikiem jest Pani Bogusława Burda, posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne oraz
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
nr 21600 w zakresie 1 i 2. (źródło – pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału Geodezji i Katastru
Pani Renaty Dobrzyniewicz – str. 1-14 akt kontroli oraz Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji
i Katastru – str. 90-98 akt kontroli).
Zadania związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w kontrolowanym
zakresie wykonuje 6 osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ds. podziałów
nieruchomości oraz prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów i stanowiskach
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości. Spośród
nich trzy osoby posiadają wyższe wykształcenie geodezyjne, jedna posiada średnie wykształcenie
geodezyjne oraz dwie nie posiadają wykształcenia związanego z dziedziną geodezji i kartografii
(źródło – pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału Geodezji i Katastru Pani Renaty Dobrzyniewicz –
str. 1-14 akt kontroli oraz Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Katastru – str. 98-98 akt
kontroli).
Szczegółowy zakres zadań wykonywanych przez Referat Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz samodzielne stanowiska w Wydziale Geodezji i Katastru określa Regulamin
Wewnętrzny Wydziału (str. 90-98 akt kontroli).
Wydział Geodezji i Katastru mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dostęp
do pomieszczeń wydziału chroni system nadawania uprawnień na pobór kluczy oraz drzwi
antywłamaniowe (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt kontroli).
1.3 Tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub
kartograficznych oraz przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że zgłoszenia prac
geodezyjnych lub kartograficznych w przeważającej większości (ok. 90%) przyjmowane są w formie
elektronicznej za pomocą Portalu Geodety w funkcjonującym w jednostce systemie
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teleinformatycznym wspomagającym prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Sporadycznie (ok. 10%) zgłoszenia posiadają formę papierową
i przyjmowane są bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Geodezji i Katastru lub przysyłane
są pocztą tradycyjną, która przekazywana jest do wydziału poprzez Kancelarię Urzędu.
W kontrolowanej jednostce nie praktykuje się przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub
kartograficznych za pomocą faksu. Sporadycznie w sprawach pilnych lub dla zgłoszeń wpływających
od wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych spoza rejonu słupskiego zgłoszenia
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjmowane są drogą mailową jako skan
dostarczonego w późniejszym okresie oryginału osobiście przez wykonawcę lub za pomocą poczty
tradycyjnej, przed odbiorem zamówionych materiałów.
Zarówno zgłoszenia przyjmowane w formie elektronicznej jak i papierowej podlegają
niezwłocznej, niemalże natychmiastowej rejestracji w systemie. Dla zgłoszeń przyjmowanych
w formie elektronicznej następuje to poprzez akceptację zgłoszenia przez pracownika sekretariatu.
Zgłoszenia przyjmowane w formie papierowej podlegają rejestracji w prowadzonym rejestrze
zgłoszeń. Zarówno zgłoszenia przyjmowane w formie papierowej jak i zgłoszenia przesyłane
za pomocą Portalu Geodety przechowywane są w formie papierowej w segregatorach, kolejno
według rosnącej numeracji. Wykonawca pracy geodezyjnej lub kartograficznej zazwyczaj wskazuje
w zgłoszeniu listę materiałów, które w jego ocenie są niezbędne do wykonania pracy. Jeżeli w ocenie
osoby obsługującej dane zgłoszenie zapotrzebowanie to nie budzi zastrzeżeń, zgłoszenie jest
realizowane bez dokonywania odrębnego uzgodnienia uznając złożone zapotrzebowanie na materiały
za wystarczające. Jeśli jednak pracownik obsługujący dane zgłoszenie stwierdzi braki lub błędy
w liście materiałów zawartych w zgłoszeniu, biorąc pod uwagę cel pracy lub dostępne w zasobie
materiały, wówczas telefonicznie uzgadnia z wykonawcę ich listę. Rezultaty tego uzgodnienia
odnotowuje następnie w formie notatki służbowej z podaniem daty przeprowadzonej rozmowy.
Zdarza się również, że wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych sam na miejscu koryguje
listę materiałów nanosząc ręcznie poprawki na zgłoszeniu papierowym parafując i datując
wprowadzone korekty. W sytuacji gdy z jakichś powodów wykonawca pracy geodezyjnej lub
kartograficznej nie wskaże listy materiałów, które w jego ocenie są przydatne do wykonania pracy,
przesyła listę materiałów pocztą elektroniczną, a treść wiadomości jest drukowana i dołączana do
zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej. Cały proces uzgodnienia listy materiałów
trwa zazwyczaj od 3 do 5 dni (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt
kontroli).
Po dokonaniu uzgodnień pracownik merytoryczny przygotowuje materiały oraz dokument
obliczenia opłaty. Przygotowanie materiałów dla prac związanych z opracowaniem dokumentacji do
celów prawnych trwa maksymalnie do 10 dni roboczych. Dla pozostałych prac materiały
przygotowywane są w terminie ok. 3 dni. Dokument obliczenia opłaty wysyłany jest wykonawcy
prac albo drogą mailową albo dołączany jest do Portalu Geodety w systemie WebEWID.
Po uiszczeniu opłaty wykonawca pracy geodezyjnej lub kartograficznej może odebrać
zarejestrowane zgłoszenie pracy wraz z licencją oraz materiałami w postaci papierowej osobiście
w sekretariacie wydziału. Dokumenty w formie plików komputerowych przesyłane są pocztą
elektroniczną, a jeżeli wykonawca pracy korzysta z Portalu Geodety zostają one odblokowane
w systemie. (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt kontroli).
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Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych
wykonawcy tych prac przekazują w formie papierowej bezpośrednio do sekretariatu Wydziału
Geodezji i Katastru wraz ze zbiorami danych oraz innymi materiałami skompletowanymi
w operatach technicznych. W nielicznych przypadkach zawiadomienia te przekazywane są również
pocztą tradycyjną do Kancelarii Urzędu. Pracownik sekretariatu wydziału dokumentuje wpływ
zawiadomienia przystawiając na ww. dokumencie pieczęć wpływu. Rejestracja wpływu
zawiadomień odnotowywana jest również w systemie PZGiK-TurboEWID (źródło: pisemne
wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt kontroli).
Wyniki weryfikacji przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub
kartograficznych zbiorów danych oraz innych materiałów skompletowanych w operatach
technicznych dokumentowane są w protokole sporządzanym w dwóch egzemplarzach. Jeden
egzemplarz otrzymuje wykonawca pracy, drugi zaś pozostaje w Wydziale Geodezji i Katastru.
O negatywnym wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
informowany jest drogą mailową. Dla prac zgłoszonych za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego protokół weryfikacji jest również dostępny w systemie automatycznie po jego
sporządzeniu. Termin zwrotu dokumentacji technicznej wraz z negatywnym protokołem weryfikacji
uzależniony jest od wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych. Z reguły następuje to
w dniu sporządzenia protokołu weryfikacji lub w dniu następnym. Dla wykonawców spoza rejonu
słupskiego istnieje również możliwość dokonania zwrotu dokumentacji wraz z protokołem
weryfikacji pocztą tradycyjną. (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt
kontroli).
Po zakończeniu weryfikacji wynikiem pozytywnym pracownik kontrolowanej jednostki
dokumentuje fakt przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji
będącej wynikiem wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych poprzez opieczętowanie jej
pieczęcią zawierającą m.in. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu oraz datę tej czynności oraz
uwierzytelnia dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych
wskazane we wniosku o uwierzytelnienie, jeżeli wniosek taki został do organu złożony.
1.4 Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych oraz przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych prac do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Na podstawie pisemnych i ustnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz zakresów
obowiązków poszczególnych pracowników Wydziału Geodezji i Katastru (akta kontroli nr 127-148)
ustalono, że:
1) Przyjmowaniem zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, nadawaniem
identyfikatora zgłoszenia pracy oraz prowadzeniem rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i prac
kartograficznych zajmuje się Pani Małgorzata Gojżewska – inspektor Wydziału Geodezji i Katastru
posiadająca wyższe wykształcenie nietechniczne i 8-mio letni staż pracy w administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
2) Uzgadnianiem z wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych listy materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania
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pracy oraz przygotowaniem kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac
geodezyjnych lub kartograficznych zajmują się dwie osoby: Pani Małgorzata Gojżewska i Pani
Izabella Łobacz – inspektor w Wydziale Geodezji i Katastru posiadająca średnie wykształcenie
geodezyjne i 17-sto letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej
3) Przyjmowaniem zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub
kartograficznych wraz z dokumentacją powstałą w wyniku ich wykonania zajmuje się Pani
Małgorzata Gojżewska.
4) Weryfikacją przekazanych zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku wykonania
zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, ewidencjonowaniem zbiorów danych
i dokumentów stanowiących wyniki wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych
przyjmowanych do zasobu, uwierzytelnianiem dokumentów opracowanych na podstawie prac
geodezyjnych lub kartograficznych wykonanych na potrzeby postępowań administracyjnych,
sądowych lub czynności cywilno-prawnych oraz przygotowaniem projektu decyzji administracyjnej
o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych
i innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
zajmują się 3 osoby:
 Pani Bogusława Burda – kierownik Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne, uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 oraz 14-sto letni staż pracy
w administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 Pan Krzysztof Gierszewski – inspektor Wydziału Geodezji i Katastru posiadający wyższe
wykształcenie geodezyjne, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 oraz 3 letni staż pracy w administracji geodezyjnej
i kartograficznej,
 Pan Łukasz Tecław – główny specjalista Wydziału Geodezji i Katastru posiadający wyższe
wykształcenie geodezyjne i 11-sto letni staż pracy w administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
W okresie podległym kontroli omawiane zadania wykonywali również Pani Joanna
Kuźmińska oraz Pan Paweł Chudziński, którzy obecnie nie są już zatrudnieni w kontrolowanym
wydziale.
1.5 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania
w jego imieniu i z jego upoważnienia w zakresie prowadzenia powiatowej części państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Pani Renata Dobrzyniewicz – Dyrektor Wydziału – Geodeta Miejski posiada:
1) Upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 336/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. do gromadzenia
i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (źródło – potwierdzona
za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 336/2011 – str. 100 akt kontroli),
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2) Upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 51/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. m.in.
do podpisywania w imieniu organu pism i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej, należących do kompetencji Wydziału Geodezji i Katastru,
nie zastrzeżonych do podpisu organu ani do podpisu Zastępców prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika
Miasta, weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Miasta Słupska, ewidencjonowania i udostępniania kopii materiałów zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz uwierzytelniania ich kopii na potrzeby postepowań
administracyjnych, sadowych lub czynności cywilnoprawnych, udostępniania baz danych
szczegółowych osnów geodezyjnych i standardowych opracowań kartograficznych tj. mapy
zasadniczej i mapy ewidencyjnej, wydawania licencji dotyczących wykorzystywania materiałów
udostępnionych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawiania i podpisywania Dokumentu
Obliczenia Opłaty i zatwierdzania projektów szczegółowych osnów geodezyjnych.
(źródło – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 51/2015 – str. 101-102 akt
kontroli).
3) Upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 298/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. do zgłaszania
do ewidencji zbiorów danych i usług danych przestrzennych, prowadzonej przez Głównego Geodetę
Kraju zbiorów danych i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji
przestrzennej, których prowadzenie należy do kompetencji Wydziału Geodezji i Katastru (źródło –
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 298/2015 – str. 105 akt kontroli).
4) Upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 346/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. do poświadczenia
w imieniu organu za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na
potrzeby prowadzonych postepowań administracyjnych (źródło – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia upoważnienia nr 346/2017 – str. 106 akt kontroli).
Do udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oprócz
Dyrektora Wydziału upoważnione są: Pani Bogusława Burda, Pan Krzysztof Gierszewski, Pan
Łukasz Tecław, Pani Małgorzata Gojżewska oraz Pani Izabella Łobacz (z domu Kawalec) (dowód –
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska nr: 61/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 107-108 akt kontroli, 52/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 111 akt
kontroli, 299/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. - str. 114 akt kontroli, 63/2015 z dnia 28 stycznia 2015
r. - str. 118 akt kontroli oraz 57/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 123 akt kontroli).
W okresie podległym kontroli do udostępniania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego upoważniony był również Pan Paweł Chudziński (dowód –
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska nr 59/2015
dnia 28 stycznia 2015 r. str. 1011-1012 akt kontroli), który obecnie nie jest zatrudniony w Wydziale
Geodezji i Katastru.
Na podstawie dołączonych do akt kontroli kopii upoważnień organu do poszczególnych
czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
kontrolujący ustalili, że Prezydent Miasta Słupska nie wydał pracownikom Wydziału Geodezji
i Kartografii odrębnych upoważnień do uzgadniania z wykonawcą listy materiałów państwowego
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.wingik.gdansk.pl, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl

Strona 7 z 42

zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej
pracy.
Do weryfikacji przekazanych zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku
wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych oprócz Dyrektora Wydziału
upoważnione są: Pani Bogusława Burda, Pan Krzysztof Gierszewski, Pan Łukasz Tecław (dowód –
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska nr 61/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 107-108 akt kontroli, 493/2015 z dnia 1 września 2015 r. - str. 113
akt kontroli i 436/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. - str. 116 akt kontroli).
W okresie podległym kontroli do weryfikacji przekazanych zbiorów danych i innych
materiałów powstałych w wyniku wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych
upoważnieni byli również: Pan Paweł Chudziński i Pani Joanna Kuźmińska (dowód – potwierdzone
za zgodność z oryginałem kopie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska nr 60/2015 z dnia
28 stycznia 2015 r. - str. 1013 akt kontroli i nr 59/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 1011-1012
akt kontroli).
Osoby te nie są obecnie zatrudnione w Wydziale Geodezji i Katastru.
Do przyjmowania do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub
kartograficznych oprócz Dyrektora Wydziału upoważnieni są: Pani Bogusława Burda, Pan Krzysztof
Gierszewski, Pan Łukasz Tecław (dowód – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
upoważnień Prezydenta Miasta Słupska nr 61/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 107-108 akt
kontroli, nr 52/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 111 akt kontroli oraz nr 299/2015 z dnia
28 kwietnia 2015 r. str. 114 akt kontroli).
W okresie podległym kontroli do przyjmowania do powiatowej części państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub
kartograficznych upoważnieni byli również: Pan Paweł Chudziński i Pani Joanna Kuźmińska (dowód
– potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska nr 60/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 1013 akt kontroli i nr 59/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 10111012 akt kontroli).
Osoby te nie są obecnie zatrudnione w Wydziale Geodezji i Katastru.
Do uwierzytelnienia dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych lub
kartograficznych wykonanych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilno-prawnych oprócz Dyrektora Wydziału upoważnieni są: Pani Bogusława Burda, Pan
Krzysztof Gierszewski i Pan Łukasz Tecław (dowód – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
upoważnień Prezydenta Miasta Słupska nr 61/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 107-108 akt
kontroli, nr 493/2015 z dnia 1 września 2015 r. - str. 113 akt kontroli oraz nr 436/2017 z dnia
21 sierpnia 2017 r. - str. 116 akt kontroli).
W okresie podległym kontroli do czynności tych upoważnieni byli również: Pan Paweł
Chudziński i Pani Joanna Kuźmińska (dowód – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
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upoważnień Prezydenta Miasta Słupska nr 60/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 1013 akt kontroli
i nr 59/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. - str. 1011-1012 akt kontroli).
Osoby te nie są obecnie zatrudnione w Wydziale Geodezji i Katastru.
Porównując treść wymienionych upoważnień z zakresami czynności pracowników wydziału
kontrolujący ustalili, że upoważnienia te są adekwatne do zakresów czynności wykonywanych przez
tych pracowników.
Od dnia 1 lipca 2016 r. w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) - dalej u.p.g.k. wprowadzony został przepis (art. 6a ust. 3a)
umożliwiający organom służby geodezyjnej i kartograficznej prowadzącym państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny wydawanie upoważnień z zakresu spraw związanych z prowadzeniem
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie znajdujących się w aktach
kontroli kopii upoważnień kontrolujący ustalili, że upoważnienia wydane po 1 lipca 2016 r. odwołują
się już do art. 6a ust. 3a u.p.g.k. Należy więc poddać pod rozwagę aktualizację tych upoważnień
pracowników wydziału do załatwiania w imieniu organu spraw, do których nie stosuje się przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego, które wydane zostały przed dniem wejścia w życie ww.
przepisu.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora Wydziału w kontrolowanej jednostce
system nadawania uprawnień i upoważnień do przetwarzania danych osobowych odbywa się
wyłącznie w formie elektronicznej. Na podstawie wygenerowanych z systemu plików upoważnień
ustalono, że do przetwarzania danych osobowych w Wydziale Geodezji i Katastru upoważnione są
następujące osoby: Renata Dobrzyniewicz, Bogusława Burda, Krzysztof Gierszewski, Łukasz
Tecław, Małgorzata Gojżewska, Justyna Hojczyk, Izabella Łobacz (z domu Kawalec), Elżbieta
Matusiak, Konrad Pytlos i Jolanta Skępiec-Wilmont. W okresie zatrudnienia upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych posiadali również Pani Joanna Kuźmińska i Pan Paweł
Chudziński.
1.6 Infrastruktura techniczna wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub
kartograficznych oraz zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (str. 1-14 akt kontroli) ustalono,
że do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz zawiadomień o wykonaniu
zgłoszonych prac, prowadzenia rejestru zgłoszeń, monitorowania procesów związanych z obsługą
tych zgłoszeń oraz procesów weryfikacji dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac
wykorzystywany jest system TurboEWID, spełniający wymogi dla systemu teleinformatycznego
określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) – dalej rozp. o zasobie.
1.7. Tryb i obieg dokumentacji dotyczącej procedury aktualizacji operatu ewidencji gruntów
i budynków w zakresie kontroli.
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.wingik.gdansk.pl, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl

Strona 9 z 42

Na podstawie pisemnych i ustnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że dokumenty
wpływające do Urzędu Miejskiego w Słupsku w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych są
rejestrowane w Wydziale Geodezji i Katastru w systemie TurboEWID, w dzienniku dokumentów
przychodzących przez pracowników Wydziału Pana Artura Staniuka, Panią Elżbietę Matusiak
i Panią Urszulę Skępiec-Wilmont.
1.8. Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków.
Zadania z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w kontrolowanym zakresie są
realizowane przez Wydział Geodezji i Katastru. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym (akta kontroli
str. nr 90-98) w strukturze wydziału zostały wyodrębnione dwa stanowiska ds. prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości i jedno stanowisko ds.
udostępniania ewidencji gruntów oraz rejestru cen i wartości nieruchomości (GK-III, GK-IV, GK-V).
Ponadto w strukturze Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje się stanowisko
ds. informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków (GK-RDGK-IV).
Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału Geodezji i Katastru (akta kontroli str. nr 1-14)
wynika, że czynności wprowadzania zmian danych ewidencyjnych na podstawie dokumentów,
których rodzaj określa art. 23 ust. 1-3 u.p.g.k., przekazywanych do organu realizują następujący
pracownicy:

Pani Urszula Skępiec-Wilmont (brak kwalifikacji zawodowych z zakresu geodezji),

Pani Elżbieta Matusiak (brak kwalifikacji zawodowych z zakresu geodezji),

Pani Justyna Hojczyk (wykształcenie wyższe geodezyjne),

Pan Konrad Pytlos (wykształcenie wyższe geodezyjne).
Aktualizację danych ewidencyjnych na podstawie materiałów zasobu geodezyjnego
i kartograficznego realizują:



Pan Łukasz Tecław (wykształcenie wyższe geodezyjne),
Pani Izabela Łobacz (wykształcenie wyższe geodezyjne).

Kontrolującym udostępniono zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
pracowników realizujących zadania obsługi ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Miasta
Słupska (akta kontroli str. nr 141, 143, 135, 137, 131, 133).
1.9. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do
działania w jego imieniu i z jego upoważnienia w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków.
Prezydent Miasta Słupska wydał upoważnienia z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków dla następujących pracowników Wydziału Geodezji i Katastru:
 Pani Urszuli Skępiec-Wilmont -upoważnienie nr 54/2015 (akta kontroli str. nr 119) do:

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.wingik.gdansk.pl, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl

Strona 10 z 42

1. udostępniania danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w formie
wypisów z rejestrów, kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych
zgodnie z art. 24 ust. 3 u.p.g.k. (…),
2. udostępniania bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, zgodnie z art. 7d pkt
1 ppkt b i ppkt c u.p.g.k. (…),
3. podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych, zgodnie
z § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (…),
4. wystawiania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty w sprawach udostępniania
danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
zgodnie z art. 40a i 40 e u.p.g.k. (…),
5. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu nieruchomości na terenie miasta Słupska oraz
o braku założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, zgodnie z art. 217 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (…),
6. podpisywania (…) pism dotyczących udostępniania z ewidencji gruntów i budynków
informacji o figurowaniu osób i nieruchomości,
7. wydawania licencji dotyczących wykorzystywania materiałów udostępnionych z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie prowadzonych spraw, w związku z art. 40c
u.p.g.k. (…).
 Pani Elżbiecie Matusiak – upoważnienie nr 55/2015 (akta kontroli str.nr 121) do:
1. udostępniania danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w formie
wypisów z rejestrów, kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych
zgodnie z art. 24 ust. 3 u.p.g.k. (…),
2. udostępniania bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, zgodnie z art. 7d pkt
1 ppkt b i ppkt c u.p.g.k. (…),
3. podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych, zgodnie
z § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (…)
4. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu nieruchomości na terenie miasta Słupska oraz
o braku założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, zgodnie z art. 217 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (…),
5. podpisywania (…) pism dotyczących udostępniania z ewidencji gruntów i budynków
informacji o figurowaniu osób i nieruchomości,
6. wydawania licencji dotyczących wykorzystywania materiałów udostępnionych z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie prowadzonych spraw, w związku z art. 40c
u.p.g.k. (…).
 Pani Izabeli Kawalec -upoważnienie nr 57/2015 (akta kontroli str. nr 123) między innymi do:
1. udostępniania danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w formie
wypisów z rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików
komputerowych, zgodnie z art. 24 ust. 3 u.p.g.k. (…).
 Panu Arturowi Staniukowi -upoważnienie nr 62/2015 (akta kontroli str. nr 125) do:
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1. udostępniania danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w formie
wypisów z rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików
komputerowych, zgodnie z art. 24 ust. 3 u.p.g.k.,
2. udostępniania bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, zgodnie z art. 7d pkt
1 ppkt b i ppkt c u.p.g.k. (…),
3. wystawiania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty w sprawach udostępniania
danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
zgodnie z art. 40a i 40 e u.p.g.k. (…),
4. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu nieruchomości na terenie miasta Słupska oraz
o braku założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, zgodnie z art. 217 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (…),
5 podpisywania (…) pism dotyczących udostępniania z ewidencji gruntów i budynków
informacji o figurowaniu osób i nieruchomości,
6 wydawania licencji dotyczących wykorzystywania materiałów udostępnionych z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie prowadzonych spraw, w związku z art. 40c
u.p.g.k. (…).
1.10. Infrastruktura techniczna wspomagająca prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
w kontrolowanym zakresie.
Baza ewidencji gruntów i budynków dla miasta Słupska prowadzona jest z wykorzystaniem
oprogramowania TurboEWID.
2. Ustalenia szczegółowe.
Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe
wynikające z kontroli poszczególnych zagadnień określonych w temacie kontroli, które zostały
omówione na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli
dowodów.
2.1. Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Zgodnie z treścią art. 7d pkt 1 lit. b i c u.p.g.k. do zadań starosty należy w szczególności
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie, prowadzenie
i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy oraz
tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy.
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.g.k. wykonawca prac geodezyjnych
i kartograficznych zgłasza właściwemu miejscowo staroście prace geodezyjne lub prace
kartograficzne przed ich rozpoczęciem jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest
utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b
ustawy, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu
granic działek ewidencyjnych, geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, wytyczenie
budynku lub sieci uzbrojenia terenu, a także dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub
wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności
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cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności granic nieruchomości, praw do nieruchomości,
zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania
obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.
Dane jakie powinno zawierać zgłoszenie pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej określa
art. 12 ust. 2 u.p.g.k. Są nimi dane identyfikujące wykonawcę zgłaszanych prac, dane identyfikujące
osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne
wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także
uprawnienia zawodowe tych osób, cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac, dane określające
położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami, przewidywany termin
wykonania zgłaszanych prac, listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania
zgłaszanych prac. Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej i pracy kartograficznej stanowi załącznik nr 1
i 2 do rozporządzenia 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
(Dz. U. z 2014 r. poz. 924) – dalej rozp. w spr. formularzy.
2.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych i ewentualne
ograniczenia w przesyłaniu zgłoszeń.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (wyjaśnienia Dyrektora Wydziału –
str. nr 1-14 akt kontroli) ustalono, że zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych
w zdecydowanej większości (t.j. w około 90%) wpływają do organu w formie elektronicznej
za pomocą aplikacji internetowej WebEWID. Pozostałą część zgłoszeń prac geodezyjnych lub
kartograficznych stanowią zgłoszenia przyjmowane w formie papierowej, które wykonawcy prac
składają bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku
lub przesyłają pocztą tradycyjną. Sporadycznie, w przypadku wykonawców prac spoza rejonu
słupskiego lub w sprawach pilnych, zgłoszenia rejestrowane są na podstawie przesłanego
za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu, a odpowiedni jego oryginał dostarczany
jest do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku przez wykonawców przed
odbiorem lub wysyłką zamówionych materiałów.
W kontrolowanej jednostce nie praktykuje się przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub
kartograficznych za pomocą faksu.
Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli 28 zgłoszeń pierwotnych prac oraz 21 zgłoszeń
uzupełniających stwierdzono, że organ z reguły opatruje zgłoszenia pieczęcią wpływu. Na 49
badanych przypadków jedynie w dwóch stwierdzono brak na zgłoszeniu pracy geodezyjnej daty
wpływu. Dotyczy to zgłoszeń uzupełniających o identyfikatorach: GK.RDGK.6640.34.2016 (akta
kontroli str. 258) i GK.RDGK.6640.734.2016 (akta kontroli str. 534).
Zgodność nadawania identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
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Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału wynika, że wszystkie zgłoszenia prac
geodezyjnych lub kartograficznych rejestrowane są w rejestrze elektronicznym prowadzonym
w kontrolowanej jednostce w systemie TurboEWID niezwłocznie, w przypadku zgłoszeń
elektronicznych, poprzez akceptację zgłoszenia przez pracownika sekretariatu lub w przypadku
zgłoszeń papierowych poprzez natychmiastowe ich dodanie do rejestru. (źródło: pisemne wyjaśnienia
Dyrektora Wydziału – str. nr 1-14 akt kontroli).
W celu ustalenia poprawności nadawania identyfikatora zgłoszenia analizie poddano
wszystkie identyfikatory zgłoszeń prac zapisane w elektronicznym rejestrze prac geodezyjnych
i kartograficznych. Ustalono, że w kontrolowanej jednostce zgłoszeniom prac geodezyjnych lub
kartograficznych nadaje się identyfikatory w postaci GK.RDGK.6640.nr.rok, gdzie „GK.RDGK” jest
oznaczeniem komórki organizacyjnej, „6640” stanowi symbol klasyfikacyjny z jednolitego
rzeczowego wykazu akt, „nr” jest kolejnym numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej w danym roku
kalendarzowym w jednostce ewidencyjnej, a „rok” to oznaczenie roku, w którym zarejestrowano
zgłoszenie.
Wobec powyższego kontrolujący ustalili, że w identyfikatorze zgłoszenia prac geodezyjnych
lub kartograficznych organ stosuje symbol klasyfikacyjny zgodny z hasłem klasyfikacyjnym
jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Zgodność przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych z odpowiednim wzorem
i poprawność wypełnienia formularza zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych.
Oceny poprawności opracowania formularza prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
dokonano na podstawie wybranej losowo próby 28 formularzy zgłoszeń pierwotnych prac
geodezyjnych.
Zestawienie zgłoszeń prac geodezyjnych wybranej próby losowej w porządku
chronologicznym z podziałem na cele określone w art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.g.k. zawarto w tabeli nr 1
dołączonej do akt kontroli.
Kontrolujący ustalili, że we wszystkich przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych
zgłaszają prace na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 rozp. w spr.
formularzy. Nie zawsze są one jednak wypełniane poprawnie.
Stwierdzone braki zestawiono w poniższej tabeli.
Lp.
1

Nieprawidłowość
Brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych

Identyfikator zgłoszenia
prac geodezyjnych
GK.RDGK.6640.23.2016
GK.RDGK.6640.34.2016
GK.RDGK.6640.73.2016
GK.RDGK.6640.248.2016
GK.RDGK.6640.353.2016
GK.RDGK.6640.407.2016
GK.RDGK.6640.585.2016
GK.RDGK.6640.590.2016
GK.RDGK.6640.593.2016
GK.RDGK.6640.600.2016
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171
270
309
343
395
418
429
444
462
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2

Brak danych kontaktowych wykonawcy prac

3

Cel zgłoszonej pracy geodezyjnej niezgodny z załącznikiem nr 1 do
wzoru zgłaszania prac geodezyjnych

4

Rodzaj zgłoszonej pracy geodezyjnej niezgodny z załącznikiem nr
2 do wzoru zgłaszania prac geodezyjnych

5
6

Brak przewidywanego terminu wykonania zgłaszanych prac
Brak informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane
będą prace
Brak listy zbiorów danych lub materiałów, o których mowa w art.
12 ust.2 pkt 5 ustawy Pgik

7

GK.RDGK.6640.670.2017
GK.RDGK.6640.697.2016
GK.RDGK.6640.732.2016
GK.RDGK.6640.734.2016
GK.RDGK.6640.739.2016
GK.RDGK.6640.23.2016
GK.RDGK.6640.34.2016
GK.RDGK.6640.73.2016
GK.RDGK.6640.733.2016
GK.RDGK.6640.248.2016
GK.RDGK.6640.353.2016
GK.RDGK.6640.389.2016
GK.RDGK.6640.403.2016
GK.RDGK.6640.407.2016
GK.RDGK.6640.516.2016
GK.RDGK.6640.579.2016
GK.RDGK.6640.585.2016
GK.RDGK.6640.590.2016
GK.RDGK.6640.593.2016
GK.RDGK.6640.600.2016
GK.RDGK.6640.618.2016
GK.RDGK.6640.621.2016
GK.RDGK.6640.670.2017
GK.RDGK.6640.697.2016
GK.RDGK.6640.732.2016
GK.RDGK.6640.734.2016
GK.RDGK.6640.739.2016
GK.RDGK.6640.180.2016
GK.RDGK.6640.191.2016
GK.RDGK.6640.343.2016
GK.RDGK.6640.388.2016
GK.RDGK.6640.389.2016
GK.RDGK.6640.599.2016
GK.RDGK.6640.180.2016
GK.RDGK.6640.191.2016
GK.RDGK.6640.343.2016
GK.RDGK.6640.388.2016
GK.RDGK.6640.389.2016
GK.RDGK.6640.599.2016
GK.RDGK.6640.191.2016
GK.RDGK.6640.599.2016

497
511
521
532
542
162
171
270
277
309
343
373
388
395
402
410
418
429
444
462
481
489
497
511
521
532
542
286
301
329
359
373
455
286
301
329
359
373
455
301
455

GK.RDGK.6640.403.2016

388

Wyniki badania poprawności wypełniania formularza zgłoszenia prac geodezyjnych
przedstawiono w tabeli nr 2 dołączonej do akt kontroli.
Dodatkowo kontrolujący zauważyli, że w stosunku do zgłoszeń prac uzupełniających
poddanych kontroli, tylko jedno zgłoszenie uzupełniające do pracy geodezyjnej o identyfikatorze
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GK.RDGK.6640.34.2016 posiada uzupełnioną rubrykę „wykonawca prac geodezyjnych”, w której
powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz podpis wykonawcy w formie określonej w punkcie
14 wyjaśnień do druku formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej (według rozp. w spr. formularzy).
W ocenie kontrolujących w stosunku do zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych,
które nie zawierają podpisu wykonawcy stosować należy ustaloną w przepisach normujących
postępowanie przed organami administracji publicznej procedurę przewidzianą dla niepodpisanych
pism.
Sposób przechowywania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14)
kontrolujący ustalili, że wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych
przechowywane są w formie papierowej w segregatorach, według narastającej numeracji, numeracja
jest ciągła dla całej jednostki ewidencyjnej.
W ocenie kontrolujących uchybienia popełniane przez wykonawców przy wypełnianiu druku
zgłoszenia prac geodezyjnych wskazane w przedstawionej tabeli nie uniemożliwiają
kontrolowanemu organowi przyjęcia danego zgłoszenia do realizacji. Nie powinny natomiast zostać
zrealizowane zgłoszenia, na których stwierdzono brak odpowiedniego podpisu wykonawcy.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę związaną z przyjmowaniem zgłoszeń prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych, w szczególności ze względu na przyjmowanie zgłoszeń
prac nieopatrzonych podpisem wykonawcy, kontrolujący ocenili pozytywnie z uchybieniami.
2.1.2. Kompletność i poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń.
Zgodnie z § 7 rozp. o zasobie, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie,
udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa
się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W myśl ust. 2 pkt 2 ww. przepisu system ten ma
zapewniać m.in. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. W § 8 rozp.
o zasobie wyróżnione zostały elementy, które muszą znajdować się w rejestrze zgłoszeń.
Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych w kontrolowanej jednostce
prowadzony jest w systemie informatycznym TurboEWID. Na podstawie danych wygenerowanych
z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych (dokument elektroniczny w formacie xls), w stosunku
do wytypowanej do kontroli próby badawczej, kontrolujący ustalili, że rejestr ten nie zawsze zawiera
komplet informacji określonych § 8 rozp. o zasobie. Zauważono również, że cel pracy określany w
rejestrze prac dla większości zgłoszeń zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą opisywany był
przez pracowników wprowadzających dane w sposób skrótowy oraz niejednolity.
Stwierdzone uchybienia zestawiono w poniższej tabeli.
Lp.

Nieprawidłowość

1

Data zgłoszenia ujawniona w rejestrze zgłoszeń niezgodna z datą
widniejącą na zgłoszeniu

Identyfikator zgłoszenia prac
geodezyjnych
GK.RDGK.6640.191.2016
GK.RDGK.6640.599.2016
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kontroli
Plik xls, 301
Plik xls, 455
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2
3

Rodzaj pracy ujawniony w rejestrze zgłoszeń niezgodny
z rodzajem widniejącym na zgłoszeniu
Brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych

4
5

Brak celu pracy
Cel pracy niezgodny z celem określonym w zgłoszeniu

6

Brak daty odnotowania pozytywnego wyniku kontroli

7

Brak opisu obiektu

GK.RDGK.6640.191.2016

Plik xls, 301

GK.RDGK.6640.23.2016
GK.RDGK.6640.34.2016
GK.RDGK.6640.73.2016
GK.RDGK.6640.180.2016
GK.RDGK.6640.191.2016
GK.RDGK.6640.248.2016
GK.RDGK.6640.343.2016
GK.RDGK.6640.353.2016
GK.RDGK.6640.388.2016
GK.RDGK.6640.389.2016
GK.RDGK.6640.407.2016
GK.RDGK.6640.585.2016
GK.RDGK.6640.590.2016
GK.RDGK.6640.593.2016
GK.RDGK.6640.599.2016
GK.RDGK.6640.600.2016
GK.RDGK.6640.670.2016
GK.RDGK.6640.697.2016
GK.RDGK.6640.732.2016
GK.RDGK.6640.734.2016
GK.RDGK.6640.739.2016
GK.RDGK.6640.599.2016
GK.RDGK.6640.34.2016
GK.RDGK.6640.389.2016
GK.RDGK.6640.697.2016
GK.RDGK.6640.23.2016
GK.RDGK.6640.73.2016
GK.RDGK.6640.585.2016
GK.RDGK.6640.593.2016
GK.RDGK.6640.618.2016
GK.RDGK.6640.734.2016
GK.RDGK.6640.34.2016
GK.RDGK.6640.73.2016
GK.RDGK.6640.180.2016
GK.RDGK.6640.191.2016
GK.RDGK.6640.324.2016
GK.RDGK.6640.343.2016
GK.RDGK.6640.388.2016
GK.RDGK.6640.389.2016
GK.RDGK.6640.516.2016
GK.RDGK.6640.579.2016
GK.RDGK.6640.599.2016
GK.RDGK.6640.600.2016
GK.RDGK.6640.732.2016
GK.RDGK.6640.733.2016
GK.RDGK.6640.734.2016

Plik xls, 162
Plik xls, 171
Plik xls, 270
Plik xls,286
Plik xls, 301
Plik xls, 309
Plik xls, 329
Plik xls, 343
Plik xls, 359
Plik xls, 373
Plik xls, 395
Plik xls, 418
Plik xls, 429
Plik xls, 444
Plik xls, 455
Plik xls, 462
Plik xls, 497
Plik xls, 511
Plik xls, 521
Plik xls, 532
Plik xls, 542
Plik xls, 455
Plik xls, 171
Plik xls, 373
Plik xls, 511
Plik xls, 162
Plik xls, 270
Plik xls, 418
Plik xls, 444
Plik xls, 481
Plik xls, 532
Plik xls, 171
Plik xls, 270
Plik xls, 286
Plik xls, 301
Plik xls, 322
Plik xls, 329
Plik xls, 359
Plik xls, 373
Plik xls, 402
Plik xls, 410
Plik xls, 455
Plik xls, 462
Plik xls, 521
Plik xls, 277
Plik xls, 532

Ponadto stwierdzono, że organ nie ujawnia w rejestrze zgłoszeń nazwy i sygnatury
dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.
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Kontrolujący zauważyli także, że w prowadzonym rejestrze prac w pojedynczych
przypadkach występują niezgodności w ilości oraz treści zarejestrowanych zgłoszeń uzupełniających
do pracy pomiędzy wersjami zarejestrowanymi elektronicznie a wersjami przechowywanymi
w formie papierowej. Wskazaną nieprawidłowość zauważono przede wszystkim w stosunku do
zgłoszeń uzupełniających do pracy o identyfikatorze ID: GK.RDGK.6640.34.2016 (str. 169-267 akt
kontroli). Dla wskazanej pracy geodezyjnej, której zgłoszenie pierwotne przyjęto w dniu 21 stycznia
2016 r., w wersji papierowej naliczono 10 sztuk zgłoszeń uzupełniających, natomiast w wydruku
systemowym z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych znajduje się adnotacja o 8 zgłoszeniach
uzupełniających dla tej pracy. Ponadto w trakcie kontroli zauważono, że w rejestrze prac
prowadzonym w kontrolowanej jednostce zapisano jedynie 3 zgłoszenia uzupełniające dla tej pracy,
dla których kontrolujący w trakcie przeprowadzania kontroli wygenerowali raporty z TurboEWID
(płyta
CD
z plikami
w
formacie
pdf
o
nazwach
GK.RDGK.6640.34.2016_zgł_uzup_1, GK.RDGK.6640.34.2016_zgł_uzup_2, GK.RDGK.6640.34-.
2016_zgł_ uzup_3). Analiza ww. zgłoszeń (pierwotnego oraz uzupełniających) w konfrontacji
z raportami systemowymi oraz danymi wygenerowanymi z rejestru zgłoszeń prowadzi do wniosku,
że nie wszystkie zgłoszenia do tej pracy były przez organ zapisywane w postaci odrębnych
dokumentów w rejestrze. Prowadzi to do wniosku, że prowadzony rejestr zgłoszeń w przypadku
pracy geodezyjnej o numerze ID GK.RDGK.6640.34.2016 nie odzwierciedla w pełni wszystkich
przyjętych zgłoszeń dla tej pracy geodezyjnej.
Natomiast wobec prac geodezyjnych o identyfikatorach ID: GK.RDGK.6640.600.2016 oraz
GK.RDGK.6640.697.2016 stwierdzono, że ilość odnotowanych zgłoszeń uzupełniających
w prowadzonym rejestrze (według adnotacji w wydruku systemowym z rejestru zgłoszeń) nie jest
zgodna z ilością tych zgłoszeń w formie papierowej.
Zespół kontrolujący ustalił, że w prowadzonym przez organ kontrolowany rejestrze zgłoszeń
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych występują powtarzalne uchybienia w postaci
niewypełniania wszystkich obowiązkowych pól rejestru oraz uchybienia wskazujące na nierzetelne
rejestrowanie zgłoszeń uzupełniających do prac geodezyjnych.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia poprawność prowadzenia rejestru zgłoszeń prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych kontrolujący ocenili pozytywnie z uchybieniami.
2.1.3. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych.
Ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w tym ilość
prac zakończonych zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W pisemnych wyjaśnieniach Dyrektora Wydziału podano, że w okresie objętym kontrolą do
jednostki kontrolowanej wpłynęły 802 zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, a spośród
nich 708 prac zostało zakończonych zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych przez
wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (źródło: pisemne wyjaśnienia
Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt kontroli).
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Liczba prac zarejestrowanych według poszczególnych celów pracy, o których mowa w art. 12 ust.1
pkt 3 u.p.g.k.
Liczbę prac zarejestrowanych wg poszczególnych celów pracy, o których mowa w art. 12 ust.
1 pkt 3 u.p.g.k. i ich udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń oraz ilość prac
zakończonych zewidencjowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zestawiono w tabeli nr 3 dołączonej do akt kontroli.
2.1.4. Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 u.p.g.k. organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów
zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie
za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić
z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.
Ponadto zgodnie z § 21 pkt 2 rozp. o zasobie udostępniane kopie materiału zasobu, w tym
kopie dokumentów, które wchodzą w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji
materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Sposób dokumentowania uzgodnień dokonanych przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy
geodezyjnej lub kartograficznej z wykonawcą, dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub
przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14)
kontrolujący ustalili, że jeżeli podana przez wykonawcę w zgłoszeniu pracy geodezyjnej lub
kartograficznej lista materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy
nie budzi zastrzeżeń pracownika organu, to nie dokonuje się dodatkowego uzgadniania listy
potrzebnych materiałów. Natomiast w przypadku, gdy podana przez wykonawcę lista materiałów,
w ocenie pracownika przygotowującego te materiały, zawiera braki lub błędy dokonuje się
telefonicznego uzgodnienia potrzebnej do wykonania pracy listy materiałów zasobu. Dokonane w ten
sposób ustalenia odnotowuje się na zgłoszeniu pracy w formie notatki służbowej z podaniem daty
uzgodnienia telefonicznego, np. zgłoszenie ID: GK.RDGK.6640.73.2016 (akta kontroli str. nr 270).
W kontrolowanej próbie znajdują się również przypadki, gdzie na zgłoszeniu dokonano adnotacji
o osobistym wskazaniu materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy
przez wykonawcę w siedzibie wydziału, dotyczy to prac o numerach ID GK.RDGK.6640.343.2016
(akta kontroli str. nr 329), GK.RDGK.6640.388.2016 (akta kontroli str. nr 359),
ID GK.RDGK.6640.389.2016 (akta kontroli str. nr 373). Z wyjaśnień Dyrektora Wydziału wynika
również, że w przypadkach, w których wykonawca po przekazaniu zgłoszenia pracy dokonuje
korekty listy wskazanych w zgłoszeniu materiałów, poprawki nanoszone są przez wykonawcę
na zgłoszeniu papierowym, parafowane i opatrzone datą korekty. W kontrolowanej jednostce zdarza
się również, że lista materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy
przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najczęściej spowodowane jest błędną
wysyłką zgłoszenia przez Portal Geodety. Treść wiadomości e-mail zawierającej listę ww.
materiałów jest drukowana i dołączana do zgłoszenia pracy. Kontrolujący zauważyli jednak,
że w przypadku pracy geodezyjnej o numerze ID GK.RDGK.6640.403.2016 (akta kontroli str.
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nr 388) na zgłoszeniu pracy geodezyjnej brak jest listy materiałów zasobu potrzebnych do wykonania
tej pracy, w materiałach przekazanych kontrolującym do wymienionego zgłoszenia nie ma również
żadnej informacji o sposobie uzgodnienia listy materiałów (np. wiadomości e-mail),
nie zarejestrowano także zgłoszenia uzupełniającego dla tej pracy.
W oparciu o wyjaśnienia Dyrektora Wydziału oraz zgromadzone w trakcie kontroli dowody
stwierdzono, że procedura uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych
do wykonania zgłoszonej pracy nie jest przez organ dokumentowana osobno, np. w formie protokołu
uzgodnień, a jedynie w przypadku uzgodnień telefonicznych lub osobistego wskazania materiałów
przez wykonawcę sporządza się notatkę służbową. Fakt rozpoczęcia kompletowania materiałów jest
natomiast zazwyczaj odnotowywany w ewidencji kontrolnej sprawy (EKS).
Format wydawanych do zgłoszenia plików.
Materiały przygotowywane do zgłoszenia przekazywane są wykonawcom zarówno w formie
papierowej (m.in. wydruki z baz danych oraz kopie operatów technicznych), jak również w postaci
elektronicznej w formatach: dxf, kcd, txt, html, swde i pdf.
Przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu.
Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14) wynika, że termin
uzgodnienia listy materiałów niezębnych lub przydatnych do wykonania pracy wynosi średnio
od 3 do 5 dni. Materiały przygotowywane są dla wykonawców w terminie maksymalnie 10 dni dla
prac związanych z wytworzeniem dokumentacji do celów prawnych, dla pozostałych prac termin ten
wynosi ok. 3 dni (akta kontroli str. nr 5).
Analizując ewidencję kontrolną spraw z próby wytypowanej do skontrolowania stwierdzono,
że nie zawsze jest tam odnotowywana data rozpoczęcia oraz zakończenia kompletowania
materiałów, jednak w przypadkach, w których odnotowano te wpisy ustalono, że liczba dni
potrzebnych na skompletowanie materiałów dla wykonawcy w żadnym przypadku nie przekroczyła
7 dni, a przeważnie dokonywana była w tym samym dniu lub dnia następnego.
Forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonej
pracy.
Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału znajdujących się w aktach kontroli (akta kontroli str.
nr 1-14), materiały zasobu zostają wykonawcy udostępnione po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia
opłaty za te materiały obliczonej przez pracownika wydziału w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Udostępnienie następuje poprzez odblokowanie dostępu do przygotowanych plików komputerowych
w aplikacji WebEWID lub w przypadku materiałów w formie papierowej przez ich wydanie
wykonawcy w sekretariacie wydziału, na życzenie wykonawcy materiały przesyła się również pocztą
elektroniczną. Potwierdzenie odbioru ww. materiałów jest odnotowywane na licencji.
Ze względu na to, że organ nie ma wpływu ani na termin dokonania opłaty za materiały ani na
termin odbioru dokumentów przez wykonawcę, a potwierdzenie odbioru materiałów przez
wykonawcę jest odnotowywane na licencji, a także biorąc pod uwagę fakt, że nie ma również
możliwości zweryfikowania daty odbioru plików udostępnionych wykonawcy przez Portal Geodety,
kontrolujący odstąpili od ustalenia terminowości udostepnienia kopii materiałów zasobu.
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Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (str. 1-14 akt kontroli), z których
wynika, że w przypadkach braku notatki o uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym listy materiałów
niezbędnych i przydatnych do wykonania pracy geodezyjnej lub kartograficznej przyjęto,
że uzgodnienie to następuje w momencie zarejestrowania zgłoszenia. Takie założenie przyjęto
również do ustalenia terminu uzgodnienia, a za datę przygotowania materiałów datę wystawienia
Dokumentu Obliczenia Opłaty.
Zgodność stosowanych klauzul na udostępnianych kopiach materiałów zasobu.
Kontrolujący ustalili, że organ opatruje kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów
wchodzących w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu pieczęcią,
której odcisk pobrano i dołączono do akt kontroli (akta kontroli str. nr 158). Ustalono, że pieczęć
ta jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozp. o zasobie.
Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych, których cel lub zakładany wynik określony został w art. 12 ust.
1 pkt 3 lit. d u.p.g.k.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz danych wygenerowanych
z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych (dokument elektroniczny w formacie xls) ustalono,
że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 72 zgłoszenia prac geodezyjnych, których cel lub
zakładany wynik określony został w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d u.p.g.k.
Powyższe ustalenia znajdują również odzwierciedlenie w tabeli nr 3 dołączonej do akt
kontroli.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, całą procedurę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych kontrolujący postanowili ocenić pozytywnie z uchybieniami.
2.2. Procedura przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 u.p.g.k. wykonawca prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały
zgłoszone prace geodezyjne lub kartograficzne, o zakończeniu prac przekazując zbiory nowych,
zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b ustawy u.p.g.k., a także
dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy u.p.g.k. lub
ich uwierzytelnione kopie. Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub
prac kartograficznych określony został w załączniku nr 3 rozp. w spr. formularzy.
2.2.1 Zawiadomienie organu prowadzącego powiatową część państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych.
Sposób i forma wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych
wykonawcy tych prac przekazują w formie papierowej bezpośrednio do sekretariatu Wydziału
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.wingik.gdansk.pl, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl

Strona 21 z 42

Geodezji i Katastru wraz ze zbiorami danych oraz innymi materiałami skompletowanymi
w operatach technicznych. W nielicznych przypadkach zawiadomienia te przekazywane są również
pocztą tradycyjną do Kancelarii Urzędu (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14
akt kontroli).
Sposób rejestracji wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że zawiadomienia
o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmuje sekretariat Wydziału
Geodezji i Katastru potwierdzając ten fakt pieczęcią wpływu na dokumencie. Powyższe wyjaśnienie
znalazło również odzwierciedlenie w zebranym materiale dowodowym w postaci kopii losowo
wybranych 45 zawiadomień, z których każde opatrzone jest pieczęcią wpływu.
Z dołączonych do akt kontroli wyjaśnień Dyrektora Wydziału wynika również, że rejestracja
zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych odbywa się także
w systemie PZGiK-TurboEWID (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt
kontroli). Na podstawie losowo wybranej próby 45 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac
geodezyjnych porównano, czy data wpływu zawiadomienia dokumentowana pieczęcią wpływu ma
swoje odzwierciedlenie w prowadzonym w systemie rejestrze zgłoszeń.
Wyniki przeprowadzonego badania zestawiono w poniższej tabeli:

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ID zgłoszenia pracy
geodezyjnej
GK.RDGK.6640.23.2016

GK.RDGK.6640.34.2016

GK.RDGK.6640.73.2016
GK.RDGK.6640.733.2016
GK.RDGK.6640.180.2016
GK.RDGK.6640.191.2016
GK.RDGK.6640.248.2016
GK.RDGK.6640.324.2016
GK.RDGK.6640.343.2016
GK.RDGK.6640.353.2016
GK.RDGK.6640.388.2016

Identyfikator
ewidencyjny
materiału zasobu

Zawiado
mienie w
części
/w całości

Data
wynikająca
z pieczęci
wpływu

P.2263.2016.125
P.2263.2016.164
P.2263.2016.223
P.2263.2016.612
P.2263.2016.305
P.2263.2016.333
P.2263.2016.759
P.2263.2016.771
P.2263.2016.683
P.2263.2016.808
P.2263.2016.309
P.2263.2016.388
P.2263.2016.380
P.2263.2016.397
P.2263.2016.475
P.2263.2016.556
P.2263.2016.452
P.2263.2016.562
P.2263.2016.459
P.2263.2016.639
P.2263.2016.487
P.2263.2016.571

w całości
w części
w części
w części
w części
w części
w części
w części
w całości
w całości
w części
w całości
w całości
w części
w całości
w całości
w części
w całości
w części
w całości
w części
w całości

11.02.2016
26.02.2016
07.04.2016
28.09.2016
11.05.2016
06.06.2016
17.11.2016
22.11.2016
13.04.2016
06.12.2016
20.05.2016
30.06.2016
16.06.2016
21.06.2016
04.08.2016
02.09.2016
15.07.2016
09.09.2016
15.07.2016
12.10.2016
26.07.2016
12.09.2016
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Data
odnotowana na
wydruku z
rejestru
zgłoszeń
11.02.2016

26.05.2016

13.04.2016
06.12.2016
30.06.2016
16.06.2016
04.08.2016
02.09.2016
09.09.2016
12.10.2016
12.09.2016

Str. akt
kontroli
164
176
184
190
198
211
236
247
274
281
288
295
302
311
317
324
330
337
345
354
360
367

Strona 22 z 42

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

GK.RDGK.6640.593.2016
GK.RDGK.6640.599.2016

P.2263.2016.549
P.2263.2016.630
P.2263.2016.519
P.2263.2016.637
P.2263.2016.597
P.2263.2016.653
P.2263.2016.748
P.2263.2016.721
P.2263.2016.848
P.2263.2016.763
P.2263.2016.708

GK.RDGK.6640.600.2016

P.2263.2016.689

GK.RDGK.6640.618.2016
GK.RDGK.6640.621.2016

GK.RDGK.6640.697.2016
GK.RDGK.6640.732.2016
GK.RDGK.6640.734.2016

P.2263.2016.760
P.2263.2016.746
P.2263.2016.824
P.2263.2017.44
P.2263.2016.838
P.2263.2016.836
P.2263.2017.11

GK.RDGK.6640.739.2016

P.2263.2016.833

GK.RDGK.6640.389.2016
GK.RDGK.6640.403.2016
GK.RDGK.6640.407.2016
GK.RDGK.6640.516.2016
GK.RDGK.6640.579.2016
GK.RDGK.6640.585.2016
GK.RDGK.6640.590.2016

GK.RDGK.6640.670.2016

w części
w całości
w całości
w całości
w całości
w całości
w całości
w części
w całości
w całości
w całości
w części
w części
w części
w całości
w całości
w części
w całości
w całości
w całości
w całości
w części
w całości

17.08.2016
06.10.2016
12.08.2016
06.10.2016
20.09.2016
11.10.2016
07.11.2016
26.10.2016
29.12.2016
16.11.2016
25.10.2016
19.10.2016
03.07.2017
20.07.2017
17.11.2016
14.11.2016
06.12.2016
31.01.2017
16.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
15.12.2016
12.04.2017

06.10.2016
12.08.2016
06.10.2016
20.09.2016
11.10.2016
07.11.2016
29.12.2016
16.11.2016
25.10.2016
20.07.2017
17.11.2016
14.11.2016
31.01.2017
16.12.2016
20.12.2016
21.12.2016
12.04.2017

374
382
390
397
404
412
422
433
439
450
456
468
472
474
483
491
499
506
515
525
536
544
546

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na przeanalizowanym przez
kontrolujących wydruku z rejestru zgłoszeń widoczna jest jedynie data wpływu ostatniego
zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych. Z wyjaśnień kontrolowanego
organu jednak wynika, że daty te rejestrowane są przez organ w zakładce ‘operaty’ rejestru zgłoszeń
prac.
W ocenie kontrolujących wynikający z ww. tabeli fakt nadawania przez organ odrębnego
identyfikatora materiału zasobu dla każdej części zadania objętego zgłoszeniem, w sytuacji podziału
pracy geodezyjnej na poszczególne etapy jest postępowaniem prawidłowym.
Ilość prac geodezyjnych lub kartograficznych w okresie kontrolowanym, których cel jest określony
w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d u.p.g.k., w wyniku których dokumentacja geodezyjna lub kartograficzna
została przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
do jednostki kontrolowanej wpłynęło 47 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac
geodezyjnych, których celem lub zakładanym wynikiem były m.in. czynności określone w art.
12 ust. 1 pkt 3 lit. d u.p.g.k. (źródło: Dane statystyczne zestawione w tabeli nr 3 załączonej do akt
kontroli).
Obowiązek zawiadamiania o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazywania wyników tych prac
do państwowego zasobu, jeśli dotyczą one prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d u.p.g.k.
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Zgodnie z art. 12c ust. 2 u.p.g.k. obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych
oraz przekazania wyników tych prac nie dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem
obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów
zostaną przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumenty
zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych obiektów.
Z wyjaśnień Dyrektora Wydziału wynika, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 r. do jednostki kontrolowanej wpłynęły 72 zgłoszenia prac geodezyjnych,
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d u.p.g.k., natomiast zawiadomień o zakończeniu tych prac
wpłynęło 47 sztuk. Na podstawie danych wygenerowanych z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych
(dokument elektroniczny w formacie xls) ustalono, że w okresie objętym kontrolą wszystkie operaty
z przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów, których wytyczenie
wcześniej zgłoszono, złożono w wydziale w terminie przekraczającym 30 dni od dnia zgłoszenia
wytyczenia tych obiektów.
Z powyższego wynika, że obowiązek zawiadamiania organu prowadzącego powiatową część
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac
geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d u.p.g.k. został wypełniony w około 65%
przypadków.
Zgodność przyjętych zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac ze wzorem zawiadomienia
określonym w rozp. w spr. formularzy.
Ocenie poddano 41 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych, które
wpłynęły do kontrolowanego organu w okresie podległym kontroli.
Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych
stosują druki zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 rozp. w spr. formularzy.
Na podstawie wytypowanej do kontroli próby badawczej stwierdzono jednak, że nie we
wszystkich przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych wypełniają
zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych w sposób
kompletny.
Wyniki przeprowadzonego badania zestawiono w poniższej tabeli.
Lp.

Nieprawidłowość

1

Brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych

2

Brak informacji do jakiego zakresu baz danych
zostały wprowadzone nowe, zmodyfikowane lub
zweryfikowane dane

Identyfikator ewidencyjny materiału
z zasobu
P.2263.2016.683
P.2263.2016.689
P.2263.2016.838
P.2263.2017.11
P.2263.2016.164
P.2263.2016.223
P.2263.2016.612
P.2263.2016.333
P.2263.2016.309
P.2263.2016.452
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176
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288
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3

P.2263.2016.487
P.2263.2016.549
P.2263.2016.562
P.2263.2016.519
P.2263.2016.748
P.2263.2016.689
P.2263.2016.838

Brak podpisu wykonawcy prac geodezyjnych

Sposób i miejsce
i kartograficznych.

przechowywania

zawiadomień

o

zakończeniu

360
374
337
390
422
468
515

prac

geodezyjnych

Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału wynika, że zawiadomienia o wykonaniu
zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych przechowywane są w segregatorze razem
ze zgłoszeniami prac geodezyjnych lub kartograficznych, których zawiadomienie to dotyczy oraz
innymi dokumentami związanymi ze zgłoszeniem takimi jak licencje, czy protokoły weryfikacji
(źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt kontroli).
Skład operatów technicznych przekazanych do PZGiK, poprawność oznaczenia plików
zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego oraz forma przekazywania
dokumentów.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału w okresie objętym kontrolą nie
wystąpiły przypadki przekazania operatów technicznych w formie dokumentów elektronicznych.
Wszystkie operaty techniczne przekazywane są do wydziału w formie papierowej wraz z plikami
komputerowymi w formacie *txt w zakresie danych tekstowych oraz *dxf w zakresie danych
graficznych. W kontrolowanej jednostce dopuszcza się również przekazywanie plików
komputerowych za pomocą poczty elektronicznej. (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału
– str. 1-14 akt kontroli).
Format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazanych do PZGiK.
Do operatów technicznych dołączane są pliki w formatach, które zostały ustalone
z wykonawcą prac geodezyjnych podczas zgłaszania przez niego tych prac. Najczęściej są to
formaty: dxf, kcd i txt.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę związaną z zawiadamianiem o wykonaniu
zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, pomimo istnienia wykazanych wyżej
obszarów, w których należałoby ją usprawnić, kontrolujący postanowili ocenić pozytywnie.
W ocenie kontrolujących wykazane wyżej uchybienia proceduralne nie mają istotnego wpływu na
jakość działania jednostki kontrolowanej w omawianym zakresie. Wytknięte obszary opisywanej
procedury, które należałoby dopracować pozwolą sprawniej realizować nałożone na organ zadania
w zakresie obsługi zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub
kartograficznych.
2.2.2 Procedura weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Zgodnie z treścią art. 12b ust. 1 u.p.g.k. organ służby geodezyjnej i kartograficznej,
do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności
z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi
wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a u.p.g.k., oraz opracowywania wyników
tych pomiarów, a także kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub
kartograficznych. Wyniki weryfikacji, zgodnie z treścią art. 12b ust. 3 u.p.g.k., utrwala się
w protokole. W załączniku nr 4 rozp. w spr. formularzy określony został wzór protokołu weryfikacji
zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Kwalifikacje zawodowe, w tym: wykształcenie, uprawnienia zawodowe, staż pracy osób
wykonujących czynności związane z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów
stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału Geodezji i Katastru wynika, że w okresie
objętym kontrolą weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu
zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych dokonywały trzy osoby:
 Pani Bogusława Burda – kierownik Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne, uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 oraz 14-sto letni staż pracy
w administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 Pan Krzysztof Gierszewski – inspektor Wydziału Geodezji i Katastru posiadający wyższe
wykształcenie geodezyjne, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 oraz 3 letni staż pracy w administracji geodezyjnej
i kartograficznej,
 Pan Łukasz Tecław – główny specjalista Wydziału Geodezji i Katastru posiadający wyższe
wykształcenie geodezyjne i 11-sto letni staż pracy w administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz zebranej w trakcie kontroli próby
badawczej w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii sporządzonych protokołów
weryfikacji ustalono, że w okresie podległym kontroli weryfikacji dokonywali również Pani Joanna
Kuźmińska oraz Pan Paweł Chudziński.
Posiadanie przez osoby wykonujące czynności związane z weryfikacją, o której mowa w art. 12b ust.
1 u.p.g.k. stosownego upoważnienia organu, a także ustanowienie obowiązku wykonywania tych
czynności w stosownym dokumencie akt osobowych.
Na podstawie dołączonych do akt kontroli poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
upoważnień pracowników kontrolowanego wydziału ustalono, że osoby dokonujące weryfikacji
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych zbiorów danych wraz
z dokumentacją techniczną zawierającą wyniki pomiarów geodezyjnych i kartograficznych
posiadają odpowiednie do tej czynności upoważnienia. Ustalono ponadto, że na wszystkich
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wybranych losowo do kontroli protokołach weryfikacji osoba ją przeprowadzająca podpisuje się
z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska.
Sposób dokumentowania wyników weryfikacji, w tym ilość sporządzanych egzemplarzy protokołów
weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i ich zgodność ze wzorem określonym w rozp. w spr. formularzy.
Kontroli poddanych zostało 43 losowo wybranych protokołów weryfikacji sporządzonych
w 2016 r. Ustalono, że protokół weryfikacji sporządzany jest na druku zgodnym z załącznikiem nr 4
rozp. w spr. formularzy. Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (str. 1-14 akt kontroli) wynika,
że jest on sporządzany w dwóch egzemplarzach.
Ustalono, że na każdym badanym protokole weryfikacji zawsze podawana jest prawidłowa
nazwa organu prowadzącego powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, do którego przekazane zostały zbiory danych oraz dokumenty skompletowane
w operatach technicznych.
Żaden z losowo wybranych protokołów nie zawiera jednak pełnego określenia osoby
dokonującej weryfikacji, gdyż nie podano w nich jej stanowiska służbowego. W 36-ciu przypadkach
nie podano również identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych.
Jeśli weryfikacja zakończona została wynikiem negatywnym pod względem kompletności
przekazywanych rezultatów prac, we wszystkich badanych przypadkach wyszczególniono
zauważone braki. Jeśli weryfikacja zakończona została wynikiem negatywnym pod względem
zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, we wszystkich badanych
przypadkach naruszenie to zostało wyszczególnione wraz z podaniem naruszonego przepisu.
Ustalono ponadto, że w dwóch przypadkach (operat nr P.2263.2016.683 - str. 275 akt
kontroli i P.2263.2016.689 – str. 473 akt kontroli) doszło do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu
rzeczowego weryfikacji określonego w art. 12b ust. 1 u.p.g.k., gdyż jedną z przyczyn negatywnego
wyniku weryfikacji były braki we wniosku o dokonanie zmiany w bazie danych ewidencji gruntów
i budynków (operat nr P.2263.2016.683) oraz braki we wniosku o uwierzytelnienie dokumentacji
powstałej w wyniku wykonanych prac geodezyjnych (operat nr P.2263.2016.689).
Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przedstawiono w tabeli nr 5 dołączonej do akt kontroli.
Termin realizacji czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów
stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Na podstawie wybranej próby losowej ustalono, że średni termin realizacji czynności
weryfikacji w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o zakończeniu prac
geodezyjnych lub kartograficznych wyniósł 5 dni roboczych, a maksymalny termin czynności
weryfikacji wyniósł 14 dni roboczych.
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Terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przedstawiono w tabeli nr 6 dołączonej do akt kontroli.
Zgodność daty wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym z datą odnotowaną
w rejestrze zgłoszeń.
Na podstawie porównania wygenerowanego i włączonego do akt kontroli pliku
z informacjami zawartymi w rejestrze zgłoszeń z kopią protokołów weryfikacji wybranej próby
badawczej stwierdzono, że z reguły zachodzi zgodność pomiędzy datą przeprowadzenia czynności
weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym odnotowaną na protokole weryfikacji, a datą tej
czynności odnotowaną w rejestrze zgłoszeń. W pięciu przypadkach, w których praca geodezyjna
podzielona została na poszczególne etapy (operaty o identyfikatorze zgłoszenia nr:
GK.RDGK.6640.248.2016 TOM I – str. 307-314 akt kontroli, GK.RDGK.6640.343.2016 Etap I – str.
327-334 akt kontroli, GK.RDGK.6640.389.2016 Etap I – str. 371-379 akt kontroli,
GK.RDGK.6640.600.2016 Etap I – str. 460-471 akt kontroli i GK.RDGK.6640.670.2016 TOM I – str.
495-503 akt kontroli) w wydruku z rejestru zgłoszeń widoczna jest jedynie data pozytywnej
weryfikacji ostatniego etapu prac.
Kontrolujący ustalili również, że w sytuacji, gdy weryfikacja zakończona została wynikiem
negatywnym, po ponownym przekazaniu przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
poprawionych zbiorów danych wraz z dokumentacją techniczną, organ nie dochowuje obowiązku
dokumentowania wyników powtórnej weryfikacji na odpowiednim protokole. W dwóch
na dwanaście przypadków fakt przeprowadzenia powtórnej weryfikacji udokumentował wpisując
na wcześniejszym, negatywnym protokole weryfikacji w miejscu przeznaczonym na informacje
dodatkowe, krótką wzmiankę o stwierdzeniu usunięcia usterek (operat nr GK.RDGK.6640.248.2016
TOM I – str. 312 akt kontroli oraz nr GK.RDGK.6640.585.2016 – str. 423 akt kontroli).
W pozostałych dziesięciu przypadkach (operat nr GK.RDGK.6640.23.2016 – str. 160-168 akt
kontroli, GK.RDGK.6640.34.2016 TOM I – str. 169-181 akt kontroli, GK.RDGK.6640.73.2016 – str.
268-276 akt kontroli, GK.RDGK.6640.343.2016 Etap I – str. 327-334 akt kontroli,
GK.RDGK.6640.389.2016 Etap I – str. 371-379 akt kontroli, GK.RDGK.6640.593.2016 – str. 442452 akt kontroli, GK.RDGK.6640.600.2016 Etap I – str. 460-471 akt kontroli,
GK.RDGK.6640.618.20165 – str.479-486 akt kontroli, GK.RDGK.6640.670.2016 TOM I – str. 495503 akt kontroli i GK.RDGK.6640.734.2016 – 530-539 akt kontroli) organ w żaden sposób nie
udokumentował, czy przekazane ponownie zbiory danych oraz operaty techniczne przeszły
pozytywnie procedurę weryfikacji. W opisywanych wyżej przypadkach brak jest również daty
weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym w prowadzonym rejestrze zgłoszeń lub też, jeżeli
praca podzielona została na etapy organ udokumentował jedynie datę pozytywnej weryfikacji
kolejnego jej etapu.
Wyniki badania zgodności daty weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym z datą
odnotowaną w rejestrze zgłoszeń zestawiono w poniższej tabeli.
Lp

Identyfikator zgłoszenia prac
geodezyjnych lub kartograficznych

Data weryfikacji zakończonej
wynikiem pozytywnym
widniejąca na protokole

Data weryfikacji zakończonej
wynikiem pozytywnym widniejąca
w rejestrze zgłoszeń
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1

GK.RDGK.6640.23.2016

2

GK.RDGK.6640.34.2016 TOM I

3
4
5
6
7
8

GK.RDGK.6640.34.2016 TOM II
GK.RDGK.6640.34.2016 TOM III
GK.RDGK.6640.34.2016 TOM III*
GK.RDGK.6640.34.2016 TOM IV
GK.RDGK.6640.34.2016 TOM VII
GK.RDGK.6640.34.2016 TOM VIII

9

GK.RDGK.6640.73.2016

10
11
12
13

GK.RDGK.6640.733.2016
GK.RDGK.6640.180.2016 Etap I
GK.RDGK.6640.180.2016 Etap II
GK.RDGK.6640.191.2016

14

GK.RDGK.6640.248.2016 TOM I

15
16

GK.RDGK.6640.248.2016 TOM II
GK.RDGK.6640.324.2016

17

GK.RDGK.6640.343.2016 Etap I

18
19
20
21
22

GK.RDGK.6640.343.2016 Etap II
GK.RDGK.6640.353.2016 TOM I
GK.RDGK.6640.353.2016 TOM II
GK.RDGK.6640.388.2016 Etap I
GK.RDGK.6640.388.2016 Etap II

23

GK.RDGK.6640.389.2016 Etap I

24
25
26
27
28

GK.RDGK.6640.389.2016 Etap II
GK.RDGK.6640.403.2016
GK.RDGK.6640.407.2016
GK.RDGK.6640.516.2016
GK.RDGK.6640.579.2016

29

GK.RDGK.6640.585.2016

30
31

GK.RDGK.6640.590.2016 TOM I
GK.RDGK.6640.590.2016 TOM II

32

GK.RDGK.6640.593.2016

33

GK.RDGK.6640.599.2016

34

GK.RDGK.6640.600.2016 Etap I

Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji

Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji

14.04.2016
29.09.2016
25.05.2016
09.06.2016
23.11.2016
29.11.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
13.12.2016
31.05.2016
01.07.2016
27.06.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
09.08.2016
07.09.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
09.09.2016
27.07.2016
12.10.2016
12.08.2016
14.09.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
10.10.2016
24.08.2016
11.10.2016
23.09.2016
17.10.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
09.11.2016
29.12.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
03.11.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji

Brak daty
2016-04-14
2016-05-25
2016-06-09
2016-09-29
2016-11-23
2016-12-16
2016-11-29
Daty odnoszą się do kolejnych
tomów opracowania – patrz wiersze
3-8
14.04.2016
29.09.2016
25.05.2016
09.06.2016
23.11.2016
29.11.2016
Brak daty
13.12.2016
31.05.2016
01.07.2016
27.06.2016
09.08.2016 – data odnosi się do
weryfikacji TOMU II
09.08.2016
07.09.2016
09.09.2016 - data odnosi się do
weryfikacji Etapu II
09.09.2016
27.07.2016
12.10.2016
12.08.2016
14.09.2016
10.10.2016 - data odnosi się do
weryfikacji Etapu II
10.10.2016
24.08.2016
11.10.2016
23.09.2016
17.10.2016
Brak daty
09.11.2016
29.12.2016
Brak daty
03.11.2016
24.07.2016 – data odnosi się do
weryfikacji etapu II
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35

GK.RDGK.6640.618.2016

36

GK.RDGK.6640.621.2016

37

GK.RDGK.6640.670.2016 TOM I

38
39

GK.RDGK.6640.697.2016
GK.RDGK.6640.732.2016

40

GK.RDGK.6640.734.2016

41

GK.RDGK.6640.739.2016 Etap I

Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
17.11.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
21.12.2016
21.12.2016
Brak pozytywnego protokołu
weryfikacji
20.12.2016

Brak daty
17.11.2016
31.01.2017 – data odnosi się do
weryfikacji TOMU II
21.12.2016
21.12.2016
Brak daty
20.12.2016

Wskaźnik procentowy ilości prac, w których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów
przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończyła się wynikiem
negatywnym, w odniesieniu do wszystkich prac dla których przeprowadzono weryfikację.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14) ustalono,
że w odniesieniu do wszystkich prac geodezyjnych i kartograficznych, dla których przeprowadzono
w okresie podległym kontroli weryfikację, dla 48% prac zakończyła się ona wynikiem negatywnym.
Wskaźnik procentowy ilości decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów
powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu do ilości
prac, których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończyła się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z treścią art. 12b ust. 7 i 8 ustawy u.p.g.k. w przypadku negatywnego wyniku
weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni
od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac wydaje decyzję
administracyjną o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów przez niego
sporządzonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14) ustalono,
że w okresie objętym kontrolą zaistniały przypadki pisemnego ustosunkowania się wykonawców
prac geodezyjnych lub kartograficznych do protokołu weryfikacji zakończonego wynikiem
negatywnym. We wszystkich tych przypadkach organ uwzględnił wyjaśnienia wykonawcy.
W związku z tym w kontrolowanym okresie nie wydano żadnej decyzji o odmowie włączenia
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów
powstałych w wyniku wykonanych prac (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 114 akt kontroli).
Sposób zawiadamiania wykonawcy prac o wynikach wykonanej weryfikacji zbiorów danych oraz
innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
O wynikach weryfikacji wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych informowani
są za pomocą informacji przesyłanej pocztą elektroniczną. Dla prac geodezyjnych lub
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kartograficznych zgłoszonych przy wykorzystaniu portalu WebEWID protokół weryfikacji dostępny
jest również w Portalu Geodety automatycznie po jego sporządzeniu (źródło: pisemne wyjaśnienia
Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt kontroli).
Na podstawie wytypowanej do kontroli próby losowej kontrolujący ustalili, że na
12 przypadków weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym w 4 przypadkach datę zwrotu
wykonawcy przekazanych przez niego zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych
w operacie technicznym wraz z negatywnym protokołem weryfikacji odnotowano poprzez
odpowiednią adnotację na protokole weryfikacji wraz z podpisem wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych (operat nr GK.RDGK.6640.343.2016 Etap I – str. 331 akt kontroli,
GK.RDGK.6640.389.2016 Etap I – str. 375 akt kontroli, GK.RDGK.6640.600.2016 Etap I – str. 469
akt kontroli i GK.RDGK.6640.670 TOM I – str. 500 akt kontroli). We wszystkich 12-stu przypadkach
organ dokumentuje również datę zwrotu wykonawcy dokumentacji wraz z negatywnym protokołem
weryfikacji w systemie teleinformatycznym.
Termin zwrotu dokumentacji.
Termin zwrotu przekazanych przez wykonawcę zbiorów danych oraz dokumentów
skompletowanych w operacie technicznym wraz z negatywnym protokołem weryfikacji uzależniony
jest od wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych. Najczęściej następuje to w dniu
sporządzenia protokołu weryfikacji lub w dniu następnym. Zdarza się jednak, że wykonawcy
odbierają dokumentację wraz z protokołem w późniejszym terminie. Dla wykonawców spoza rejonu
słupskiego istnieje również możliwość przesłania ww. dokumentów pocztą tradycyjną (źródło:
pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14 akt kontroli).
Sposób dokumentowania sposobu usunięcia uchybień i nieprawidłowości lub uzupełnienia braków
wytkniętych w protokole weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14)
najczęściej praktykowanym przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych sposobem
dokumentowania usunięcia braków lub nieprawidłowości wytkniętych w protokole weryfikacji
zakończonej wynikiem negatywnym jest sporządzana przez nich adnotacja na negatywnym protokole
weryfikacji wraz z podpisem i datą usunięcia wykazanych w protokole uchybień. Powyższe
wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w przyjętej do kontroli próbie badawczej protokołów
weryfikacji.
Ilość przypadków pisemnego wyjaśnienia (ustosunkowania się) wykonawcy prac geodezyjnego lub
prac kartograficznych do negatywnego wyniku weryfikacji, a także ilość uwzględnionych przez
organ wyjaśnień prezentujących stanowisko wykonawcy do negatywnego wyniku weryfikacji.
W losowo wybranej próbie badawczej nie wystąpiły przypadki pisemnego ustosunkowania
się wykonawców prac geodezyjnych do negatywnego wyniku weryfikacji, z którego wynikałoby, że
wykonawca pracy geodezyjnej lub kartograficznej nie zgadza się z jej wynikiem. Z pisemnych
wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14) wynika, że w okresie podległym kontroli
przypadki takie miały jednak miejsce. W każdym z nich organ uznał stanowisko wykonawcy.
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Sposób przechowywania protokołów weryfikacji, wyjaśnień wykonawców prac geodezyjnych lub
kartograficznych, wydanych decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów.
Protokoły weryfikacji jak i cała korespondencja związana ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej
lub kartograficznej przechowywane są pod jednym numerem kancelaryjnym zgłoszenia w specjalnie
do tego przeznaczonym segregatorze. (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-14
akt kontroli).
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę weryfikacji zbiorów danych oraz innych
materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontrolujący
ocenili pozytywnie z uchybieniami.
2.2.3 Procedura związana z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych
prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Zgodnie z treścią art. 12b ust. 4 u.p.g.k. podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych
materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik
weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako
przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego
Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. Organ Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w myśl art. 12b ust. 5 u.p.g.k. potwierdza ich przyjęcie
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego
zasobu, a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub
czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek.
Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b u.p.g.k., lub z dokumentacją przekazaną
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2.
Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie
materiałów zasobu w myśl § 7 ust. 1 rozp. o zasobie, odbywa się z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego zwanego „systemem PZGiK”. Na treść materiałów zasobu składają się m.in.
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu oraz data wpisania materiału zasobu do ewidencji (§ 9
ust. 1 pkt 1 i 2 rozp. o zasobie). Formę identyfikatora ewidencyjnego materiału określa § 15 rozp.
o zasobie. Wzór klauzuli jaką opatruje się materiały zasobu w tym operaty techniczne, zgodnie
z treścią § 21 ust. 1 rozp. o zasobie, określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca
2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914) – dalej rozp. o uwierzytelnieniu, dokumenty
opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby
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postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają
uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 u.p.g.k. Uwierzytelnienie
następuje na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dokumentację zawierającą zbiory danych oraz dokumenty powstałe
w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, na podstawie której sporządzone
zostały dokumenty przedstawiane do uwierzytelnienia. Wzór wniosku o uwierzytelnienie określa
załącznik do przywołanego rozporządzenia. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 rozp. o uwierzytelnieniu
w przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem
przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje
z chwilą przyjęcia tej dokumentacji.
System teleinformatyczny stosowany w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14) ustalono,
że w kontrolowanej jednostce został wdrożony system teleinformatyczny, o którym mowa
w §7 rozp. o zasobie.
Zgodność nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu.
Kontroli poddanych zostało 41 operatów technicznych, w stosunku do których prace
geodezyjne zgłoszono i zakończono w 2016 r.
Ustalono, że we wszystkich przypadkach organ nadaje identyfikator ewidencyjny materiałów
zasobu zgodnie z treścią § 15 rozp. o zasobie. Wszystkie badane operaty techniczne wpisane
do ewidencji materiałów zasobu opatrzone zostały klauzulą zgodną ze wzorem określonym
w załączniku nr 3 do rozp. o zasobie. Stwierdzono, że kontrolowany organ wypełnia w tym zakresie
obowiązek wynikający z § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Termin przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub
innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Na podstawie wybranej próby losowej ustalono, że średni termin przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki
prac geodezyjnych lub kartograficznych w odniesieniu do daty weryfikacji zakończonej wynikiem
pozytywnym, o której mowa w art. 12b ust. 1 u.p.g.k. wyniósł 1 dzień roboczy, a maksymalny termin
tej czynności wyniósł 3 dni robocze. Uznać więc należy, że organ dokonuje przyjęcia zbiorów
danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z chwilą zakończenia procesu weryfikacji
tych zbiorów i materiałów wynikiem pozytywnym.
Ustalono, że w przypadku operatów technicznych o numerze zgłoszenia
GK.RDGK.6640.23.2016 (akta kontroli str. nr 160-168), GK.RDGK.6640.34.2016 TOM I (akta
kontroli str. nr 169-181), GK.RDGK.6640.73.2016 (akta kontroli str. nr 268-276),
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GK.RDGK.6640.248.2016 TOM I (akta kontroli str. nr 307-314), GK.RDGK.6640.343.2016 Etap I
(akta kontroli str. nr 327-334), GK.RDGK.6640.389.2016 Etap I (akta kontroli str. nr 371-379),
GK.RDGK.6640.585.2016 (akta kontroli str. nr 416-426), GK.RDGK.6640.593.2016 (akta kontroli
str. nr 442-452), GK.RDGK.6640.600.2016 Etap I (akta kontroli str. nr 460-471),
GK.RDGK.6640.618.2016 (akta kontroli str. nr 479-486), GK.RDGK.6640.670.2016 TOM I (akta
kontroli str. nr 495-503), GK.RDGK.6640.734.2016 (akta kontroli str. nr 530-539), organ dokonał
przyjęcia przekazanych zbiorów danych i innych dokumentów skompletowanych w operacie
technicznym nie posiadając dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji (brak
protokołu weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym).
Termin uwierzytelnienia dokumentów składanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub
kartograficznych.
W tej samej próbie losowej w 23 operatach technicznych wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych złożyli do kontrolowanego organu wnioski o uwierzytelnienie dokumentów
opracowanych w wyniku wykonanych prac (operaty o identyfikatorze zgłoszenia
nr GK.RDGK.6640.34.2016 TOM I – akta kontroli str. nr 178, GK.RDGK.6640.34.2016 TOM III* akta kontroli str. nr 200, GK.RDGK.6640.34.2016 TOM IV - akta kontroli str. nr 213,
GK.RDGK.6640.34.2016 TOM VII - akta kontroli str. nr 238, GK.RDGK.6640.34.2016 TOM VIII akta kontroli str. nr 249, GK.RDGK.6640.180.2016 Etap I - akta kontroli str. nr 290,
GK.RDGK.6640.191.2016 - akta kontroli str. nr 304, GK.RDGK.6640.248.2016 TOM I - akta
kontroli str. nr 313, GK.RDGK.6640.343.2016 Etap I – dane pozyskane z EKS,
GK.RDGK.6640.353.2016 TOM I - akta kontroli str. nr 347, GK.RDGK.6640.388.2016 Etap I - akta
kontroli str. nr 362, GK.RDGK.6640.389.2016 Etap I - akta kontroli str. nr 377,
GK.RDGK.6640.516.2016 - akta kontroli str. nr 406, GK.RDGK.6640.579.2016 - akta kontroli str.
nr 414, GK.RDGK.6640.585.2016 - akta kontroli str. nr 425, GK.RDGK.6640.590.2016 TOM I akta kontroli str. nr 435, GK.RDGK.6640.600.2016 Etap I - akta kontroli str. nr 471,
GK.RDGK.6640.618.2016 - akta kontroli str. nr 485, GK.RDGK.6640.621.2016 – akta kontroli str.
nr 493, GK.RDGK.6640.670.2016 TOM I - akta kontroli str. nr 502, GK.RDGK.6640.697.2016 akta kontroli str. nr 517, GK.RDGK.6640.732.2016 - akta kontroli str. nr 527,
GK.RDGK.6640.734.2016 - akta kontroli str. nr 538).
Na podstawie kopii wniosków o uwierzytelnienie znajdujących się w wybranej do badania
próbie badawczej ustalono, że organ nie zawsze dokumentuje datę wpływu wniosku. Na części
wniosków znajduje się odcisk pieczęci wpływu, dla części zaś datę tą ustalić można na podstawie
informacji znajdującej się w systemie teleinformatycznym. W wyselekcjonowanej próbie badawczej
dla części wniosków o uwierzytelnienie brak jest informacji o dacie ich wpływu do organu (wnioski
o uwierzytelnienie dotyczące prac geodezyjnych o identyfikatorze zgłoszenia prac nr:
GK.RDGK.6640.34.2016 TOM VII- akta kontroli str. nr 238, GK.RDGK.6640.34.2016 TOM VIIIakta kontroli str. nr 249, GK.RDGK.6640.191.2016- akta kontroli str. nr 304,
GK.RDGK.6640.388.2016 Etap I- akta kontroli str. nr 362, GK.RDGK.6640.585.2016- akta kontroli
str. nr 425 i GK.RDGK.6640.697.2016- akta kontroli str. nr 517).
Przyjmując za początkową datę obliczenia terminu uwierzytelnienia dokumentów
opracowanych przez wykonawców, datę złożenia wniosku o uwierzytelnienie ustalono, że średni
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termin czynności uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub kartograficznych wyniósł 1 dzień roboczy (uwierzytelnienie następowało w tym
samym dniu co dzień złożenia wniosku). Wyjątkiem od tej zasady była realizacja wniosku
o uwierzytelnienie materiałów dla zamawiającego będących wynikiem pracy geodezyjnej zgłoszonej
pod numerem GK.RDGK.6640.732.2016 (str. 527 akt kontroli), gdzie realizacja wniosku miała
miejsce w dniu następnym.
W ocenie kontrolujących należy więc uznać, że organ wypełnia obowiązek określony w § 4
ust. 1 rozp. o uwierzytelnieniu.
Wyniki ustaleń zostały skompletowane w tabeli nr 6 dołączonej do akt kontroli.
Zgodność stosowanych klauzuli na materiałach odpowiedniej części państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego ze wzorem określonym w rozp. o zasobie.
Na podstawie pozyskanego do akt kontroli odcisku pieczęci jaką organ opatruje dokumenty
podlegające uwierzytelnieniu (str. 159 akt kontroli) ustalono, że posiada ona formę i treść zgodną
z załącznikiem nr 5 do rozp. o zasobie. Znalazło to również potwierdzenie w zebranych do akt
kontroli kopiach uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę związaną z przyjęciem do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku
zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych kontrolujący ocenili pozytywnie
z uchybieniami.
2.3. Procedura związana z udostępnianiem przez organ prowadzący powiatową część
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego standardowych opracowań
kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy należących do centralnego lub
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zgodnie z treścią art. 40h ust. 1 u.p.g.k. standardowe opracowania kartograficzne
w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapa, należące do centralnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, mogą być udostępniane przez marszałków województw i starostów. Standardowe
opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej należące do wojewódzkiego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego mogą być zaś udostępniane przez starostów, przy równym podziale
wpływów z tytułu opłat. Należna część wpływów z opłat za udostępnienie standardowych opracowań
kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego oraz
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40h ust. 2 i 3 u.p.g.k.
powinna zostać przekazana wraz z informacją dotyczącą rodzaju i liczby udostępnionych materiałów
organom, do których należą te dane do 10 dnia każdego miesiąca.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14) ustalono,
że kontrolowany organ dysponuje jedynie danymi dotyczącymi osnowy podstawowej, które
udostępnia wykonawcom odpłatnie, a części wpływów z udostępniania tych danych przekazywane
są Głównemu Geodecie Kraju, czego dowodem są noty księgowe znajdujące się w aktach kontroli
(akta kontroli str. nr 151-157). W kontrolowanym okresie dokonano 5 udostępnień danych o osnowie
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podstawowej, które należą do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Standardowych
opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1-4
u.p.g.k. oraz ortofotomapy nie udostępniano.
W związku z powyższym odstąpiono od oceny ww. procedury.
2.4. Prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków.
Z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków kontrolą objęto następujące
zagadnienia:
I.
II.

III.

IV.

Terminowość wpisywania danych wynikających z przekazywanych organowi dokumentów,
o których mowa w art. 23 ust. 1-3 u.p.g.k.
Terminowość aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
realizowanych w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h – u.p.g.k. tj. na podstawie wniosku
zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji
geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Poprawność sporządzania wykazów zmian ewidencyjnych danych opisowych, dotyczących
działek i budynków, których forma jest uregulowana w § 46 ust. 3 pkt 1-10 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) – dalej rozp. o egib.
Poprawność realizacji obowiązku zawiadamiania właściwych podmiotów o dokonanych
zmianach w danych ewidencyjnych stosownie do treści § 49 ust. 1.

Ilość wprowadzonych do operatu ewidencyjnego zmian danych ewidencyjnych w okresie objętym
kontrolą w rozbiciu na zmiany dokonane na podstawie danych przekazywanych przez organy
wymienione w art. 23 ust. 1-3 u.p.g.k. oraz zmiany dokonane na podstawie materiałów zasobu.
Na podstawie pisemnych informacji udzielonych przez Dyrektora Wydziału (akta kontroli str.
nr 1-14) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą wprowadzono w bazie ewidencji
gruntów i budynków 3101 zmian w danych ewidencyjnych, z czego 2739 zmian dokonano na
podstawie danych przekazywanych przez organy wymienione w art. 23 ust. 1-3 u.p.g.k.
Terminowość wprowadzania przez organ zmian danych ewidencyjnych na podstawie danych
przekazywanych przez organy wymienione w art. 23 ust. 1-3 u.p.g.k.
W toku kontroli ocenie poddano pracę wydziału w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków z uwzględnieniem terminowości wpisywania danych ewidencyjnych na podstawie
przekazywanych staroście dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-3 u.p.g.k.
Terminowość wprowadzania zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków została
uregulowana w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. u.p.g.k. Stosownie do powyższego
przepisu starosta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów
wymienionych w art. 23 ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków
w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.
Analizą kontrolną objęto wybrane dokumenty ze zbioru dowodów zmian podmiotowych
obrębów nr 6, 8, 13 z 2016 r. Informacje o terminowości realizacji aktualizacji baz ewidencyjnych
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miasta Słupska zebrano w postaci tabeli: Zestawienie terminowości wprowadzania zmian opisowych”
(akta kontroli nr 549). Z zebranych w toku kontroli danych wynika, że średni czas aktualizacji
danych opisowych w bazie ewidencyjnej w 2016 r. wyniósł 11 dni. W wytypowanych dokumentach
wystąpiły 3 przypadki wprowadzenia zmiany na podstawie treści aktów notarialnych po upływie 87
dni (zmiana nr 34/2016 z obrębu 13); 71 dni (zmiana nr 35/2016 z obrębu 13) oraz 49 dni (zmiana nr
23/2016 z obrębu 6). Nie jest to uchybienie organu ponieważ w tych przypadkach została
zastosowana procedura określona w § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków, tj. aktualizacja danych ewidencyjnych na podstawie umowy zbycia lokalu odbywa się
po ujawnieniu zmian w księdze wieczystej. Taki tryb ewidencjonowania w bazie danych EGiB
umów zbycia lokali należy uznać za prawidłowy. Kontrolujący stwierdzili, że tylko w jednym
przypadku wprowadzenie zmian w bazie ewidencyjnej nastąpiło po upływie 30 dni (zmiana nr
1/2016 z obrębu 8 – dane wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę wprowadzono po upływie
35 dni licząc od dnia wpływu).
Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę terminowość wprowadzania przez organ zmian danych
ewidencyjnych na podstawie danych przekazywanych przez organy wymienione w art. 23 ust. 1-3
u.p.g.k., kontrolujący oceniają pozytywnie.
Terminowość wprowadzania przez organ zmian danych ewidencyjnych na podstawie materiałów
zasobu.
W toku kontroli ocenie poddano również pracę wydziału w zakresie aktualizacji ewidencji
gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Modyfikacja danych ewidencyjnych z wykorzystaniem opracowań geodezyjnych przyjętych
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h u.p.g.k.
realizowana jest niezwłocznie i w terminach nie przekraczających 30 dni. Terminowość
wprowadzania zmian przedmiotowych na podstawie wytypowanej próby opracowań geodezyjnych
i kartograficznych z zasobu zestawiono w poniższej tabeli:
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nr operatu

Data przyjęcia do zasobu

Data aktualizacji baz

P.2263.2016.164
P.2263.2016.223
P.2263.2016.612
P.2263.2016.388
P.2263.2016.380
P.2263.2016.556
P.2263.2016.562
P.2263.2016.639
P.2263.2016.689
P.2263.2016.827
P.2263.2016.475
P.2263.2016.556
P.2263.2016.571

15.03.2016
14.04.2016
29.09.2016
1.07.2016
27.06.2016
7.09.2016
9.09.2016
13.10.2016
27.10.2016
16.12.2016
9.08.2016
7.09.2016
14.09.2016

16.03.2016
15.04.2016
29.09.2016
1.07.2016
27.06.2016
7.09.2016
13.09.2016
17.10.2016
2.11.2016
19.12.2016
10.08.201
7.09.2016
14.09.2016

Termin
(ilość dni)
1
1
1
1
1
1
4
4
6
3
1
1
1
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Akta
kontroli
169
182
188
293
299
320
335
352
460
252
315
320
365
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Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę terminowość czynności realizowanych przez organ
kontrolowany w zakresie wprowadzania zmian podmiotowych i przedmiotowych, kontrolujący
oceniają pozytywnie.
Kompletność informacji zawartych na wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek
ewidencyjnych i budynków.
Stosownie do treści § 46 ust 3 rozp. o egib zmiany danych ewidencyjnych, dotyczące działek
lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian
danych ewidencyjnych, który powinien zawierać:
1) identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu
2) numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów lub pozycji kartoteki budynków:
3) numer księgi wieczystej;
4) oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie;
5) dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych;
6) datę sporządzenia wykazu;
7) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy prac oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę;
8) imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, oraz datę sporządzenia
dokumentu;
9) imię i nazwisko oraz podpis kierownika prac geodezyjnych, jeśli został ustanowiony;
10)numer uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła dokument, lub numer uprawnień
zawodowych kierownika prac geodezyjnych.
Z analizy treści wykazów zmian danych ewidencyjnych, załączonych do wytypowanych
w toku kontroli opracowań wynika, że treść tej dokumentacji nie zawiera wszystkich elementów
wymienionych w powyższym przepisie. W wykazach zmian danych ewidencyjnych wykonawcy prac
nie podają informacji o numerze jednostki rejestrowej, prowadzonej dla obiektu ewidencyjnego
którego dane podlegają modyfikacji. Tego rodzaju uchybienia stwierdzono w następujących
opracowaniach o nr ID zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej: GK.RDGK.6640.740.2015
(akta kontroli nr 905), GK.RDGK.6640.230.2015 (akta kontroli nr 906), GK.RDGK.6640.809.2015
(akta kontroli nr 910), GK.RDGK.6640.235.2015 (akta kontroli nr 913), GK.RDGK.6640.452.2015
(akta kontroli nr 915), GK.RDGK.6640.195.2015 (akta kontroli nr 918), GK.RDGK.6640.826.2015
(akta kontroli nr 921), GK.RDGK.6640.206.2015 (akta kontroli nr 924), GK.RDGK.6640.567.2015
(akta kontroli nr 927), GK.RDGK.6640.514.2015 (akta kontroli nr 932), GK.RDGK.6640.624.2015
(akta kontroli nr 935), GK.RDGK.6640.471.2015 (akta kontroli nr 937), GK.RDGK.6640.112.2015
(akta kontroli nr 940) GK.RDGK.6640.351.2015 (akta kontroli nr 942).
Należy uznać, iż jest to standardowe uchybienie ponieważ w wytypowanej próbie tylko jeden
wykaz zmian danych ewidencyjnych zawierał wszystkie dane: nr id zgłoszenia pracy geodezyjnej
i kartograficznej GK.RDGK.6640.208.2016 (akta kontroli nr 929).
W ocenie kontrolujących, uchybienie w zakresie braku informacji o nr jednostki rejestrowej
w wykazie zmian danych ewidencyjnych nie wpływa negatywnie na kompletność i poprawność
aktualizacji danych o obiektach ewidencyjnych. Nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmiany
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danych opisowych. Dlatego kontrolujący oceniają sposób ewidencjowania wykazów zmian danych
ewidencyjnych pozytywnie.
Ilość wprowadzonych do operatu ewidencyjnego zmian danych ewidencyjnych dotyczących punktów
granicznych położonych na granicy powiatów.
Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (akta kontroli str. nr 1-14)
kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą nie były zgłoszone zmiany danych
ewidencyjnych dotyczące punktów granicznych położonych na granicy powiatów.
Wypełnianie przez organ obowiązku zawiadamiania odpowiednich organów wymienionych w § 49
ust. 1 rozp. o egib.
Stosownie do § 49 rozp. o egib o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta
zawiadamia:
1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków:
od nieruchomości, rolnego i leśnego;
2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych
objętych działem I ksiąg wieczystych;
3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych
nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków;
4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialnotechnicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:
a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
c) głównej funkcji budynku,
d) numeru działki ewidencyjnej;
5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych
położonych na granicy tych powiatów.
Zawiadomienia, o których mowa wyżej zawierają w szczególności:
1) oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany;
2) oznaczenie odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji
kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany;
3) zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie;
4) wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało
zawiadomienie;
5) podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.
Ponadto w myśl § 49 ust. 2a. ww. rozporządzenia do zawiadomienia adresowanego
do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się odpowiedni
wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych
opisowych działek ewidencyjnych, budynków lub lokali, a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli
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zmiana dotyczy również danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych lub konturów
budynków.
Z wyjaśnień udzielonych w toku kontroli przez Dyrektora Wydziału Panią Renatę
Dobrzyniewicz wynika, że zawiadomienia o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych
są wysyłane do wskazanych przez ustawodawcę podmiotów ewidencyjnych, w przypadku dokonania
aktualizacji w trybie czynności materialno - technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej,
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informacja o dacie
wystosowania wysyłki wprowadzana jest do systemu TurboEWID. Dokumentacja obejmując zmiany
danych ewidencyjnych I działu KW przekazywana do ksiąg wieczystych przez pracowników
Wydziału, potwierdzeniem doręczenia do sądu jest pieczęć na zawiadomieniu „aa” złożonym do akt
dowodów zmian.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
w kontrolowanym zakresie kontrolujący postanowili ocenić pozytywnie.
3. Stwierdzone uchybienia.
1) Realizowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, które nie posiadają podpisu
wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych - podstawa prawna – art. 64 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) w zw. z § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).
2) Brak w prowadzonym rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wszystkich
informacji określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), niepełne odwzorowywanie
treści zgłoszeń prac złożonych przez wykonawców w tym rejestrze oraz nie wprowadzanie do
rejestru wszystkich zgłoszeń uzupełniających do prac.
3) Niepodawanie w protokołach weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów
skompletowanych
w operatach
technicznych
stanowiska
służbowego osoby
przeprowadzającej weryfikację oraz identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych lub
kartograficznych – podstawa prawna – § 1 pkt 4 rozporządzenia 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 (Dz. U.
z 2014 r. poz. 924).
4) Objęcie czynnością weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych
w operatach technicznych, dokumentów nie wchodzących w skład tych operatów (wniosków
o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków, wniosków o uwierzytelnienie
dokumentacji) – podstawa prawna – art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
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5) Nieodnotowywanie w rejestrze zgłoszeń, dla prac geodezyjnych przekazywanych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszczególnymi etapami, daty
weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym dla każdego z etapów prac – podstawa
prawna – § 8 pkt 14 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września
2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
6) Niedochowanie obowiązku dokumentowania wyników powtórnej weryfikacji przekazanych
zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych
w przypadku ponownego ich złożenia, przez wykonawcę prac geodezyjnych, do organu po
usunięciu braków i nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji zakończonej
wynikiem negatywnym – podstawa prawna – art. 12b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
7) Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez posiadania odpowiedniego
dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji – podstawa prawna – art. 12b ust.
4 w zw. z art. 12b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
8) Brak pieczęci wpływu na wniosku o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych przez
wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych – podstawa prawna – § 42 ust. 2
załącznika nr 1 (Instrukcja kancelaryjna) do rozporządzenia 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 zakładowych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
4. Ocena skontrolowanej działalności.
W ocenie kontrolujących stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia nie posiadają charakteru
wpływającego negatywnie na sposób działania kontrolowanej jednostki. Charakteryzują się jednak
powtarzalnością co w sposób naturalny wpływa również na ich liczbę.
W związku wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie
z uchybieniami.
5. Zalecenia.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zalecam podjęcie
odpowiednich działań, w wyniku których:
1. Przyjmowane do realizacji zgłoszenia będą weryfikowane pod względem kompletności,
a w szczególności w przypadku stwierdzenia braku podpisu wykonawcy prac, organ
wezwie wykonawcę do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia.
2. Prowadzony przez organ rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych będzie
posiadał wszystkie informacje określone w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
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3. Organ będzie każdorazowo w sposób kompletny sporządzał protokół weryfikacji zbiorów
danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych zawierając
w nim wszystkie informacje o wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
oraz o osobie bądź osobach dokonujących weryfikacji.
4. Weryfikacją zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach
technicznych nie będą objęte dokumenty nie wchodzące w skład operatów technicznych.
5. Organ dochowa obowiązku odnotowywania w rejestrze zgłoszeń, dla prac geodezyjnych
przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
poszczególnymi etapami, daty weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym dla
każdego z etapów prac.
6. Organ dochowa obowiązku dokumentowania wyników powtórnej weryfikacji
przekazanych zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach
technicznych w przypadku ponownego ich złożenia, przez wykonawcę prac
geodezyjnych i kartograficznych, do organu po usunięciu braków i nieprawidłowości
wykazanych w protokole weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym.
7. Organ nie będzie przyjmował do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym bez
posiadania odpowiedniego dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji.
8. Organ każdorazowo będzie opatrywał pieczęcią wpływu wnioski o uwierzytelnienie
dokumentów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub
kartograficznych.
Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) proszę o przedstawienie w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń oraz
informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków.
W przypadku, gdy ww. zalecenia nie zostaną wykorzystane proszę o przedstawienie w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich
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