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KUJAWSKO – POMORSKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU 

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

działający w imieniu 

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO 

 

WIGK.II.1611.11.2018                    

    

 

 

Wyciąg w wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej 

w Starostwie Powiatowym w Żninie 

 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości   

 w zakresie:   

prawidłowości wykonywania przez Starostę Żnińskiego ustawowych zadań dotyczących 

geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez 

organ obowiązków, o  których mowa w art. 12, 12a, 12b i 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 r.  poz. 2101 ze zm., zwana dalej ustawą)  

oraz w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

pod względem zgodności z art. 24a ustawy oraz wywiązywania się z obowiązku przekazania 

zbiorów do ZSIN, jak również przeprowadzanie procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów 

przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także stanu utworzenia baz danych o których mowa 

w art. 4 ww. ustawy, pod względem kompletności, pokrycia obszarowego i zgodności  

z przekazywaną sprawozdawczością. 

okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. i opcjonalnie od 22.09.2004 r. 

do 31.12.2013 r. oraz od 01.01.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 19.11.2018 r. 

Na podstawie upoważnień z dnia 27 września 2018 r., wydanych przez 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego, w dniach 19 i 28 listopada 2018 r., 14 grudnia 2018 r., 15 luty 2019 r.,  

13 maja 2019 r. i 27 czerwca 2019 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Bydgoszczy: 

1. Jolanta Walerych – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej  

i Kartograficznej – upoważnienie nr 12/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak 

WIGK.II.1611.11.2018, kierownik zespołu kontrolnego, 
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2. Arkadiusz Warda – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii –– upoważnienie  

nr 13/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu 

kontrolnego, 

3. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 14/2018 z dnia  

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego, 

4. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 15/2018 z dnia 

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego, 

5. Joanna Starczewska – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 16/2018 z dnia  

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego, 

6. Marcin Tuszyński – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 17/2018 z dnia 

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego. 

 

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa 

Powiatowego w Żninie. 

  

W obecności: 

1) Jarosława Kaszewskiego – Geodety Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Nieruchomości, 

2) Kamila Ziółkowskiego – podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości, 

3) Jadwigi Szymczak – inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości. 

 

Podstawa prawna 

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092 ze zmianami) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.).  
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XI. Kontrola opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

1. Kontrola operatów technicznych 

1.1. Stwierdzone nieprawidłowości z kontroli terenowej 

W wyniku kontroli operatów technicznych ustalono co następuje: 

1) Brak lub niewłaściwa analiza materiałów, udostępnionych z pzgik, pod względem 

dokładności, aktualności i kompletności, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 standardów 

technicznych (operaty nr: 6640.1417.2017, 6640.2156.2018, 6640.1038.2018, 

6640.140.2019, 6640.1096.2017, 6640.878.2018). 

2) Brak w spisie dokumentów operatu technicznego wszystkich elementów, co stanowi 

naruszenie § 71 ust. 3 standardów technicznych (operaty nr: 6640.1464.2018, 

6640.1417.2017, 6640.2158.2018, 6640.178.2019, 6640.2156.2018, 6640.1038.2018, 

6640.140.2019, 6640.1369.2018, 6640.1651.2018, 6640.1715.2018). 

3) Brak w sprawozdaniu technicznym wszystkich elementów lub sprawozdanie techniczne 

zawiera błędne informacje, co stanowi naruszenie § 71 ust. 7 standardów technicznych 

(operaty nr: 6640.1464.2018, 6640.1417.2017, 6640.2158.2018, 6640.178.2019, 

6640.2156.2018, 6640.1038.2018, 6640.140.2019, 6640.1848.2017, 6640.1369.2018, 

6640.1096.2017, 6640.1510.2018, 6640.1328.2018, 6640.1651.2018, 6640.1715.2018, 

6640.878.2018, 6640.1110.2018), stanowi to 84% operatów poddanych powtórnej 

weryfikacji, w których sporządzone zostało sprawozdanie techniczne. 

4) Brak jest sporządzenia mapy zawierającej wyniki wywiadu terenowego lub mapa 

niekompletna, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w związku z § 7 ust. 1  

i ust. 2 oraz § 71 ust. 2 pkt 8 standardów technicznych (operaty nr: 6640.1417.2017, 

6640.2156.018, 6640.1038.2018, 6640.1369, 6640.1328.2018). 

5) Brak wszystkich dokumentów w operacie technicznym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 

standardów technicznych (operaty nr: 6640.1940.2018, 6640.2156.2018, 6640.1510.2018, 

6640.1110.2018). 

6) Brak pomiaru kontrolnego na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej 

przy pomiarze techniką kinematyczną RTN, co stanowi naruszenie § 12 ust. 1 standardów 

technicznych (operat nr: 6640.1110.2018). 

7) Brak dokumentu z obliczenia w operacie technicznym lub wzmianki w sprawozdaniu 

technicznym dotyczącej odchyłki liniowej ustalonej na podstawie pomiaru kontrolnego 

dwóch punktów poziomej osnowy geodezyjnej technika kinematyczną, co stanowi 

naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w związku z § 12 ust. 2 standardów technicznych 

(operat nr: 6640.1038.2018). 

8) Brak informacji o aktualności opisów topograficznych, stanu znaku lub brak aktualizacji 

opisów topograficznych, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 pkt 2 standardów technicznych 
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oraz § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  w sprawie osnów (operaty nr: 

6640.1464.2018, 6640.1417.2017, 6640.2158.2018, 6640.2156.2018, 6640.1038.2018, 

6640.1371.2018, 6640.1369.2018, 6640.1096.2017, 6640.1510.2018, 6640.1328.2018, 

6640.1715.2018, 6640.878.2018, 6640.1110.2018), co stanowi 81% operatów technicznych 

poddanych powtórnej weryfikacji, w których wykorzystano opisy topograficzne punktów 

osnowy geodezyjnej. 

9) Brak co najmniej dwukrotnego pomiaru każdego mierzonego elementu osnowy 

pomiarowej, co stanowi naruszenie § 17 ust. 2 pkt 2 standardów technicznych (operat nr: 

6640.2156.2018). 

10) Brak dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy 

pomiarowej, co stanowi naruszenie § 64 standardów technicznych (operat nr: 

6640.2156.2018). 

11) Brak pomiaru kontrolnego na co najmniej jeden szczegół terenowy I grupy, którego 

położenie zostało określone inną metodą pomiarową lub z innego stanowiska przy pomiarze 

kierunku z ostatniego punktu ciągu wiszącego, co stanowi naruszenie § 33 ust. 6 

standardów technicznych (operaty nr: 6640.2156.2018, 6640.1715.2018), co stanowi 67% 

operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w których założono ciąg 

wiszący. 

12) Brak dokonania weryfikacji pomiaru elementów ciągu wiszącego tj. pomiaru wykonanego 

z ostatniego punktu tego ciągu co najmniej jednego szczegółu terenowego I grupy  

o znanych współrzędnych, co stanowi naruszenie § 20 ust. 5 standardów technicznych 

(operat nr: 6640.2156.2018), co stanowi 33% operatów technicznych poddanych powtórnej 

weryfikacji, w których założono ciąg wiszący. 

13) Brak weryfikacji długości linii pomiarowej, co stanowi naruszenie § 34 ust. 5 standardów 

technicznych (operat nr: 6640.1371.2018). 

14) Brak podczas pomiaru metodą biegunową przy pomiarze kierunku wykonania obserwacji 

na co najmniej dwa punkty nawiązania, położone w odległości nie mniejszej niż 40 m od 

stanowiska instrumentu, co stanowi naruszenie § 33 ust. 5 standardów technicznych  

(operaty nr: 6640.1417.2017, 6640.2156.2018, 6640.1096.2017, 6640.878.2018), co 

stanowi 80% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w których pomiar 

wykonany był tą metodą. 

15) Brak wszystkich elementów na szkicu polowym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 5 

standardów technicznych (operaty nr: 6640.1369.2018, 6640.1110.2018). 

16) Brak wszystkich elementów w dzienniku pomiarowym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 6 

standardów technicznych  (operaty nr: 6640.2156.2018, 6640.1038.2018, 6640.1715.2018). 

17) Brak pomiaru wszystkich szczegółów terenowych, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 

ustawy Pgik, w związku z § 7 ust. 1 i § 28 standardów technicznych oraz § 4 ust. 1 i § 6 ust. 

1 rozporządzenia w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie (operaty nr: 

6640.140.2019, 6640.1369.2018, 6640.1651.2018). 
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18) Brak na mapie do celów projektowych wszystkich elementów mapy zasadniczej, co stanowi 

naruszenie § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia o czynnościach geodezyjnych  

w budownictwie (operat nr: 6640.1328.2018). 

19) Błędne symbole, oznaczenia, opisy na opracowanych mapach, co stanowi naruszenie  

art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w związku z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 standardów technicznych  

i załącznikiem nr 7 rozporządzenia w sprawie BDOT i mapy zasadniczej (operat nr: 

6640.140.2019). 

20) Brak pełnej treści opisu mapy do celów projektowych, co stanowi naruszenie § 81 

standardów technicznych (operat nr: 6640.140.2019). 

21) Brak wykonania transformacji współrzędnych z układu współrzędnych mapy analogowej 

do obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych, co stanowi naruszenie 

§ 47 standardów technicznych (operat nr: 6640.140.2019). 

22) Brak wykonania kalibracji rastra na co najmniej 20 punktach dostosowania, co stanowi 

naruszenie § 49 ust. 1 standardów technicznych (operaty nr: 6640.2158.2018, 

6640.140.2019, 6640.1371.2018). 

23) Niepoprawne punkty dostosowania do kalibracji rastra mapy analogowej, co stanowi 

naruszenie § 49 ust. 2 standardów technicznych (operat nr: 6640.178.2019). 

24) Brak mapy przeglądowej obiektów przestrzennych objętych pomiarem, co stanowi 

naruszenie § 66 standardów technicznych (operat nr: 6640.2158.2018). 

25) Błędnie obliczona powierzchnia budynku, co stanowi naruszenie § 63 rozporządzenia egib 

(operat nr: 6640.1371.2018). 

26) Brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy, co stanowi 

naruszenie § 29 ust. 3 rozporządzenia o standardach technicznych (operaty nr: 

6640.1369.2018, 6640.1510.2018, 6640.1328.2018, 6640.1715.2018). 

27) Brak pomiaru wysokościowego elementów szczegółów terenowych, co stanowi naruszenie 

§ 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia o standardach technicznych (operaty nr: 6640.1371.2018, 

6640.1328.2019). 

28) Pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych nie był wykonany z wymaganą 

dokładnością, co stanowi naruszenie § 36 standardów technicznych (operat nr: 

6640.1369.2018). 

29) Błędna identyfikacja zasięgu użytku gruntowego, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 

rozporządzenia o standardach technicznych, w związku z załącznikiem nr 6 rozporządzenia 

w sprawie egib (operaty nr: 6640.1371.2018, 6640.1510.2018, 6640.1715.2018), co 

stanowi 100% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w tym weryfikacji 

terenowej, w których wykonywana była identyfikacja zasięgu użytku gruntowego. 

30) Pomiar sytuacyjny niektórych szczegółów terenowych nie był wykonany z zachowaniem 

wymaganych dokładności, odchylenie liniowe przekraczało dopuszczalne wartości,  

co stanowi naruszenie § 29 ust. 1 oraz § 67  rozporządzenia o standardach technicznych 

(operaty nr: 6640.1369.2018, 6640.1510.2018, 6640.1328.2018, 6640.1715.2018, 
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6640.878.2018), co stanowi 56% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, 

w tym weryfikacji terenowej, w których wykonywany był pomiar szczegółów terenowych. 

31) Brak zawiadomienia wszystkich stron o czynnościach wznowienia znaków granicznych, co 

stanowi naruszenie art.39 ust. 3 i art. 32 ust. 1-4 ustawy Pgik (operat nr: 6640.878.2018). 

32) Brak sporządzenia protokołu wznowienia znaków granicznych pomimo zawiadomienia o 

tych czynnościach, co stanowi naruszenie art.. 39 ust. 4 ustawy Pgik oraz § 30 ust. 4 

standardów technicznych (operat nr: 6640.1096.2017). 

33) Protokół wznowienia granic nie zawierał wszystkich elementów, co stanowi naruszenie  

§ 30 ust. 4 standardów technicznych (operat nr: 6640.1464.2018). 

34) Protokół ustalenia przebiegu granic nie zawiera wszystkich elementów, co stanowi 

naruszenie załącznika nr 3 rozporządzenia egib (operat nr: 6640.247.2018). 

35) Brak wszystkich elementów składowych mapy z projektem podziału nieruchomości, co 

stanowi naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podziałów (operaty nr: 

6640.1417.2017, 6640.2156.2018, 6640.1038.2018, 6640.1096.2017, 6640.1110.2018), co 

stanowi 71% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji w tym zakresie. 

36) Brak wszystkich elementów na mapie z projektem podziału nieruchomości rolnej, co 

stanowi naruszenie § 77 ust. 1-3 standardów technicznych (operat nr: 6640.247.2018). 

37) Brak lub błędne zawiadomienie stron o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie 

nowych punktów granicznych znakami granicznymi, co stanowi naruszenie § 14 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie podziałów, w związku z art. 32 ust. 1 ustawy Pgik (operaty nr: 

6640.1038.2018, 6640.1110.2018). 

38) Brak pomiaru na poziomą osnowę geodezyjną lub osnowę pomiarową wyznaczonych  

i utrwalonych znakami granicznymi punktów granicznych powstałych z podziału, co 

stanowi naruszenie § 30 ust. 3 standardów technicznych (operaty nr: 6640.1038.2018, 

6640.1848.2017, 6640.1096.2017), co stanowi 50% operatów technicznych poddanych 

powtórnej weryfikacji w tym zakresie. 

39) Brak w wykazie zmian danych ewidencyjnych wszystkich niezbędnych elementów, co 

stanowi naruszenie § 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib (operaty nr: 6640.1940.2018, 

6640.1038.2018). 

40) Brak dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów 

egib, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w związku z § 65 standardów 

technicznych (operaty nr: 6640.2156.2018, 6640.1848.2017, 6640.247.2018, 

6640.1096.2017, 6640.1510.2018, 6640.878.2018). 

41) Błędnie obliczona powierzchnia działki ewidencyjnej, co stanowi naruszenie § 61 i § 62 

rozporządzenia w sprawie egib (operat nr: 6640.1940.2018). 
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XV. Zalecenia pokontrolne 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia 

pokontrolnego do Starosty Żnińskiego w dniu 22 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu w dniu  

30 kwietnia 2020 r. złożonych przez Starostę zastrzeżeń, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy  

z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze 

zmianami), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:  

1) Powołać osobę pełniącą funkcję kierownika wyodrębnionego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej.  

2) Zaktualizować upoważnienia starosty o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.  

3) Rozważyć możliwość zwiększenia pomieszczeń do przechowywania materiałów 

zasobu oraz dostosować pomieszczenia, w których obecnie przechowywane są 

materiały zasobu do wymagań określonych w §16 rozporządzenia w sprawie pzgik. 

4) Pomimo niskiego stanu zatrudnienia w stosunku do ilości wpływających zgłoszeń 

prac geodezyjnych, należy dokładniej sprawdzać poprawności wypełnienia 

zgłoszeń prac geodezyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia  

o formularzach. 

5) Rejestrować zgłoszenia prac geodezyjnych w celach i rodzajach zgodnych  

z Załącznikiem nr 2 do rozporządzeniem o formularzach. 

6) Prawidłowo nadawać oznaczenia kancelaryjne na DOO oraz licencji, tj. oznaczenie 

Wydziału, co jest zgodne z §2 ust. 2 rozporządzenia o udostępnianiu i art. 40e  

ust. 2 ustawy Pgik. 

7) Odnotowywać listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania 

zgłoszonej prac, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, jak również dokonywać 

adnotacji o dacie przekazania dokumentów do zgłoszenia pracy geodezyjnej jej 

wykonawcom. 

8) Udostępniając kopie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, nadawać im pełen identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu, 

tj. zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pzgik; 

9) Prawidłowo udostępniać materiały zasobu do zgłoszenia prac geodezyjnych, tj.  

po udowodnionym uiszczeniu opłaty. 

10) Dokładniej sprawdzać poprawność wypełniania zawiadomień o wykonaniu 

zgłoszonych prac i wniosków o uwierzytelnienie. 

11) Wymagać od wykonawców prac geodezyjnych stosownych informacji w spisie 

dokumentów operatu technicznego lub w sprawozdaniach technicznych  

o dokumentach elektronicznych jakie wykonawca przekazał Staroście w operacie 

technicznym. 

12) Protokoły weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiące wynik 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przekazywanych Staroście w celu 
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włączenia ich do pzgik opracowywać zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku 

do rozporządzenia w sprawie formularzy. 

13) Dokonywać dokładnej, poprawnej i zgodnej z przepisami prawa weryfikacji 

operatów technicznych w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji. 

14) Stosować na dokumentach udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych pełnej 

informacji wymaganej jej wzorem w klauzulach, jak również stosować klauzule na 

dokumentach elektronicznych przekazywanych wykonawcom do zgłoszonej pracy 

geodezyjnej. 

15) Podjąć działania zmierzające do uzupełnienia o obowiązkowe dane dotyczące 

budynków dla obszaru powiatu żnińskiego – gdzie została przeprowadzona 

modernizacja ewidencji gruntów i budynków przed 2016 r.  

16) Dokonać uzupełnienia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do jej 

pełnej kompletności zgodnie z przepisami prawa. 

17) Na bieżącego aktualizować centralne repozytorium ZSIN w powiązaniu  

z aktualizacją bazy danych egib.  

18) Pobierać opłaty z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu zgodnie z przepisami prawa, tj. przed przeprowadzeniem narady.  

19) Warunki techniczne na zlecone przez Starostę prace geodezyjne i kartograficzne  

w związku z realizacją zadań rządowych zleconych z zakresu geodezji i kartografii, 

sporządzać z zachowaniem przepisów prawa np. rozporządzenia w sprawie osnów, 

gdy dotyczy to zakresu modernizacji osnów geodezyjnych. 

20) Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych weryfikacji opisów 

topograficznych punktów osnowy wykorzystanych do pomiarów. 

21) Odmawiać włączenia do pzgik zbiorów danych lub innych materiałów, gdzie  

wyłącznie w oparciu o stację referencyjną GNSS firmy Leica (znajdującą się na 

budynku Starostwa Powiatowego) założono osnowę pomiarową, którą 

wykorzystano do dalszych pomiarów geodezyjnych, ponieważ stacja ta nie stanowi 

podstawowej lub szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

22) W decyzjach administracyjnych (w tym decyzjach z zakresu gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów) zawierać w uzasadnieniu wyczerpujące wyjaśnienia podstawy 

prawnej.  

23) Wprowadzać zmiany w operacie ewidencyjnym z dochowaniem terminów 

wynikających z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik. 

24) Zawiadamiać wszystkie właściwe podmioty o dokonanych zmianach danych 

ewidencyjnych, dotyczy to w szczególności urzędu statystycznego. 

25) Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępniać zgodnie z  art. 24  

ust. 5 ustawy Pgik, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wykazywania 

interesu prawnego przez podmioty inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ww. artykułu. 
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26) Wydać licencje uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych 

ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 40c ustawy Pgik. 

27) Prawidłowo i kompleksowo kontrolować przekazywane do pzgik operaty 

pomiarowe, a w szczególności przeprowadzać kontrolę terenową i porównywać 

wyniki prac geodezyjnych z danymi zawartymi na ortofotomapie oraz weryfikować 

przekazane prace pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi  

w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności zwracać uwagę na uchybienia  

i nieprawidłowości wskazane na str. 68-71 niniejszego wystąpienia. Ponadto należy 

zwrócić wykonawcom skontrolowane operaty w ramach niniejszej kontroli w celu 

ich poprawy. 

28) Opracować kryteria jakimi kierować się będzie Starosta upoważniając klasyfikatora 

gruntów do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

 

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu „Infostrada Kujaw  

i Pomorza 2.0”, odstąpiono od wskazania zaleceń pokontrolnych do uchybień wykazanych pod 

pozycją nr 14, 15, 16, 17 i 18, gdyż ich wykonanie nastąpi po realizacji niniejszego projektu. 

Jednakże po zakończeniu wszelkich czynności dotyczących realizacji przedmiotowego 

projektu jako priorytet należy potraktować m.in. utworzenie baz danych BDOT500 dla obszaru 

powiatu żnińskiego, umieszczenie informacji o utworzeniu baz danych BDOT500 na stronie 

BIP Starostwa, prowadzenie baz danych BDOT500 i GESUT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązującego układu wysokościowego w bazach 

danych BDOT500. 

 

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę  

o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub 

przyczynach ich niepodjęcia w terminie : 

1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do 

zaleceń numerach 5 – 14, 18, 23 - 25  

2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do 

zaleceń numerach 2, 4, 20 – 22, 26 - 28 

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerach 1, 3, 15 – 17, 19 

lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

 

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden przekazano Staroście Żnińskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy  
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z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze 

zmianami) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze. 

 

Wyszczególnienie załączników do niniejszego protokołu, które zostały przekazane  

w projekcie wystąpienia pokontrolnego w dniu 22 stycznia 2020 r.:  

Załącznik nr 1 – Dane statystyczne – cele pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej 

Załącznik nr 2 – Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych  

Załącznik nr 3 – Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej 

przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu  

Załącznik nr 4 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych  

i innych materiałów przekazywanych do pzgik 

Załącznik nr 5 – Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie 

dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

Załącznik nr 6 – Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych 

lub przydatnych do wykonania zgłaszanych i udostępnienia ich kopii 

Załącznik nr 7 – Poprawność sporządzania przyjętych zawiadomień o zakończeniu prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych 

Załącznik nr 8 – Sprawdzenie pobrania opłaty w związku z udostępnieniem materiałów  

i uwierzytelnieniem  

Załącznik nr 9 – Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczania opłat 

Załącznik nr 10 – Opinie sporządzone przez biegłego dotyczące 10 operatów technicznych 

Załącznik nr 11 – Wyniki kontroli 10 operatów technicznych przeprowadzonej przez 

pracowników Inspekcji 

 

Bydgoszcz, 1 czerwca 2020 r.  

Kujawsko – Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego 

działający w imieniu 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

 

Robert Cieszyński 

(podpis) 

 

Wystąpienie pokontrolne podpisano elektronicznie.  


