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Informacja o wynikach kontroli sprawdzającej
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej.

1. Temat  kontroli: funkcjonowanie  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  
i prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii ZUDP.

2. Cel kontroli: analizą objęto prawidłowość prowadzenia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji 
Projektowej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w tym, m.in.: terminowość uzgadniania projektów 
usytuowania sieci uzbrojenia terenu, kompletność wniosków w tym zakresie, poprawność 
wydawania opinii. 

3. Czas przeprowadzenia kontroli: 13 maja 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

4. Ustalenia kontroli. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że:

 w  Starostwie  Powiatowym  w  Grudziądzu  został  powołany  Zespół  Uzgadniania 
Dokumentacji  Projektowej,  zgodnie  z  §  20  rozporządzenia  w  sprawie  geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej;

 brak  upoważnienia  dla  Pana  Zbigniewa  Pressa  w  zakresie  wydawania  rachunków  za 
czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

 termin wydania opinii w zakresie usytuowanie sieci uzbrojenia terenu nie przekraczał  
30 dni, co jest zgodne z zapisami § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia;

 wnioski  zostają zarejestrowane w programie „TurboEwid” gdzie nadawany jest  numer 
sprawy, zgodnie z § 9 ust. 3 cytowanego rozporządzenia;

 do wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci są załączane dokumenty zgodnie z § 9 
ust. 2 ww. rozporządzenia;

 na  podstawie  losowo  wybranych  uzgodnień  uznano,  że  przeprowadzana  weryfikacja 
składanych projektów o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
jest  niedokładna i  niewystarczająca.  Przede wszystkim w aspekcie zgodności mapy na 
której  został  wykonany projekt  z  mapą do celów projektowych,  obszaru opracowania, 



czytelności  mapy,  zachowania  skali,  siatki  kwadratów,  symboli,  grubości  linii  
oraz metryki mapy;

 w przypadku niekompletności wniosku, Starosta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku o brakujące dokumenty, jednocześnie informując, iż nie usunięcie tych braków 
spowoduje  pozostawienie  podania  bez  rozpatrzenia,  jednakże  nie  zwraca  wniosku 
inwestorowi, tak jak to wynika z zapisów § 9 ust. 7 cytowanego rozporządzenia;

 opinie są wydawane prawidłowo z zastosowaniem zapisów § 11 ww. rozporządzenia;
 opłaty za uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu naliczanie są 

prawidłowo. 

Zalecono:
− udzielenie upoważnienia Panu Zbigniewowi Press w zakresie wydawania rachunków za 

czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
− dokładniejszą i wnikliwszą weryfikację składanych projektów o uzgodnienia usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przede wszystkim w aspekcie wynikającym z § 9 
ust. 4 i ust. 6 ww. rozporządzenia tj. zgodności mapy na której został wykonany projekt 
z  mapą  do  celów  projektowych,  obszaru  opracowania,  czytelności  mapy,  zachowania 
skali, siatki kwadratów, symboli, grubości linii oraz metryki mapy;

− w przypadku niekompletności wniosku o usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu, należy go zwrócić wnioskodawcy w celu uzupełnienia; 

− dalsze  poprawianie  jakości  kontrolowania  dokumentacji  geodezyjnej  przyjmowanej  
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności opracowań 
do celów projektowych.
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