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ZALECENIA POKONTROLNE
Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010, Nr 193, poz. 1287) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust. 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów,
instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090) Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skontrolował Starostę Wąbrzeskiego – Wydział
Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie stosowania w pracach geodezyjnych
i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 1247).
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym
przez Starostę Wąbrzeskiego w dniu 13 stycznia 2014 r., stosownie do § 14 ustęp 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów,
instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
geodezji i kartografii, przekazuję Panu Staroście niniejsze zalecenia pokontrolne.
Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego z zastrzeżeniami ocenia stosowanie w pracach geodezyjnych
i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych.
Na podstawie ustaleń niniejszej kontroli stwierdzono:


W PODGiK w Wąbrzeźnie większość map zasadniczych jest prowadzona w postaci
analogowej, dla których stosowany jest układ współrzędnych płaskich „1965” oraz układ
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wysokościowy Kronsztadt ’60. Jednakże osnowa III klasy, osnowa pomiarowa
oraz współrzędne punktów granicznych przeliczono z układu 1965 strefa 3 na układ 2000
strefa 6.


Część punktów osnowy wysokościowej przeliczono na układ wysokościowy
Kronsztadt‘86 (poprawki obliczone przez pracownika kontrolowanej jednostki).
Poprawione wysokości punktów o średnią ca różnicę pomiędzy poziomami odniesienia:
„Kronsztadt 86 - Kronsztadt 60” są w rezultacie wysokościami orientacyjnymi.



Mapa ewidencyjna na obszarze powiatu wąbrzeskiego poza miastem Wąbrzeźno (mapa
numeryczna, układ współrzędnych płaskich „2000”) prowadzona jest w postaci
analogowej w układzie lokalnym (krój arkuszowy).



Wykonawcy przekazują do zasobu wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
w układzie „1965” i „2000” lub tylko w układzie „1965”.



W większości skontrolowanych operatów stosowany w pracach geodezyjnych
i kartograficznych układ współrzędnych płaskich (układ „2000”) jest zgodny
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 1247).



W większości skontrolowanych operatów układ współrzędnych wysokościowych jest
niezgodny z ww. rozporządzeniem.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wnosi o:
 Dostosowanie istniejących map zasadniczych i ewidencyjnych do obowiązującego
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 1247) układu współrzędnych
płaskich prostokątnych PL-2000 oraz w przypadku map zasadniczych do układu
wysokościowego Kronsztadt’86 (PL-KRON86-NH). Jednocześnie przypominam, że
zgodnie z § 24 ust. 1 układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu
wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju,
nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 Przeliczenie wszystkich punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt’60 na
obowiązujący układ Kronsztadt’86 (PL-KRON86-NH).
 Dalsze poprawianie jakości kontrolowania dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności pod kontem
zgodności z obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000
oraz układem wysokościowym PL-KRON86-NH.
Zgodnie z § 14 ustęp 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli
urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów
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dotyczących geodezji i kartografii organ zarządzający kontrolę, w razie potrzeby, w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu lub 14 dni od rozpatrzenia zastrzeżeń, kieruje do
jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne, które są dla niej wiążące. Natomiast w myśl
§ 14 ustęp 2 kierownik jednostki kontrolowanej, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń
pokontrolnych, zawiadamia zarządzającego kontrolę o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach
ich niewykonania.
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