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          DOLNOŚLĄSKI  WOJEWÓDZKI 

INSPEKTOR  NADZORU  GEODEZYJNEGO   

               I  KARTOGRAFICZNEGO 

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2015r. 

 

GK-NGK.431.3.2015.JP 

 

 

Pan Dariusz Kwaśniewski 

Starosta Bolesławiecki 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) została przeprowadzona 

kontrola w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, zarządzona przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 

podstawie okresowego planu kontroli na 2015 rok zatwierdzonego do realizacji przez 

Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2014r.  

 

1. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2  

59-700 Bolesławiec 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 

Czynności związane z przedmiotem kontroli zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Bolesławcu w  dniach 27 – 30 kwietnia 2015r. Kontrola została odnotowana 

w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bolesławcu pod pozycją nr 2/2015. 
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3. Kontroler: 

Kontrolę przeprowadziła: 

Joanna Przybylska – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej  

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego z dnia 22 kwietnia 2015r. nr 3/2015 (str. 1 - 2 akt kontroli). 

 

4. Kierownictwo jednostki kontrolowanej: 

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Bolesławieckiego pełnił Pan Dariusz 

Kwaśniewski, wybrany na to stanowisko: 

- uchwałą nr XXXIX/220/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 13 lutego 2014r.  

w sprawie wyboru Starosty Bolesławieckiego (str. 23 - 24 akt kontroli), 

- uchwałą nr I/4/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie 

wyboru Starosty Bolesławieckiego (str. 25 - 26 akt kontroli). 

 

5. Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą: 

Zakres kontroli: Sprawdzenie prawidłowości i sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych 

skierowanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego do Starosty Bolesławieckiego w wyniku przeprowadzonej w 2012 roku 

kontroli kompleksowej. 

Okres objęty kontrolą -  12 lipca 2014r. – 24 kwietnia 2015r. 

 

6. Opis stanu faktycznego: 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

przeprowadził w maju 2012 roku kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym  

w Bolesławcu (znak sprawy: GK-NGK.431.5.2012). Zakres kontroli obejmował realizację 

przez Starostę Bolesławieckiego zadań z zakresu geodezji i kartografii, określonych  

w przepisach art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze  zm.), wykonywanych jako zadania z zakresu 

administracji rządowej.  

 Kontrola została przeprowadzona w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych  

i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii 

(Dz. U. Nr 101, poz. 1090). 
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 W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów  

i budynków, postępowań administracyjnych oraz spraw organizacyjnych. W związku z tym 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z dnia 

6 lipca 2012r. nr GK-NGK.431.5.2012 skierował do Starosty Bolesławieckiego zalecenia 

pokontrolne (kopia - str. 27 – 30 akt kontroli). Starosta Bolesławiecki pismem z dnia 14 lipca 

2012r. nr WGK.6641.1.2012 powiadomił o podjętych działaniach zmierzających do realizacji 

zaleceń (kopia - str. 31 - 34 akt kontroli).  

 Od momentu zakończenia kontroli kompleksowej w 2012 roku wprowadzono szereg 

zmian w przepisach prawa z zakresu geodezji i kartografii, szczególnie istotne zmiany to: 

nowelizacja z dniem 12 lipca 2014r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wejście  

w życie (8 stycznia 2014r.) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  

5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183) czy zmiany (z dniem 1 stycznia 

2014r.) do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z  2015r. poz. 542).  

W związku z powyższym podczas przedmiotowej kontroli poddano ocenie tylko te zalecenia 

pokontrolne, które są nadal obowiązujące bądź posiadają swoje odzwierciedlenie w nowym, 

zmienionym stanie prawnym. 

 

Poniżej zacytowano wybrane zalecenia pokontrolne z 2012r. i kolejno dokonano 

oceny ich stanu realizacji. 

 

W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

 

 Przeprowadzić w trybie pilnym ustalenie opłat za czynności geodezyjne  

i kartograficzne dla zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, lecz 

nieprzekazanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomimo 

upływu deklarowanego terminu zakończenia pracy. 

 

W trakcie kontroli kompleksowej w 2012 roku udostępniono wykaz „raport 

nierozliczonych prac z przekroczonym terminem” zawierający zestawienie 503 zaległych prac 

geodezyjnych, dla których nie naliczono opłat za czynności geodezyjne zgodnie z wówczas 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie 
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wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także 

za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). 

Zalecenie zostało zrealizowane. Ustalono, że poddano analizie nierozliczone prace 

geodezyjne, dla których upłynął termin zakończenia zadeklarowany w zgłoszeniu i naliczono 

stosowne opłaty za czynności geodezyjne (str. 35 akt kontroli – wykaz z 2012 roku 

uzupełniono o informacje dotyczące numeru faktury i daty jej wystawienia). 

 

 W zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych: 

1) prowadzić kontrole dokumentacji przekazywanej do zasobu w zakresie zgodności 

opracowania ze standardami technicznymi 

 

Z dniem 12 lipca 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne, która wprowadziła znaczące zmiany dotyczące „kontroli dokumentacji 

przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.  

W przepisach art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znalazły się następujące 

zapisy: 

„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: 

1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowania wyników 

tych pomiarów, 

2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych”. 

 W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu czynności weryfikacji zbiorów danych lub 

innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych wykonują: 

- Magdalena Drożdż, Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru, posiadająca upoważnienie 

Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 lipca 2014r. nr ORG.077.1.60.2014 do „czynności 

weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” w zakresach nr 1 i 2 (str. 36 – 39 akt 

kontroli), 

- Anna Demusz, Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru, posiadająca 

upoważnienie Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 sierpnia 2014r. nr ORG.077.1.62.2014 do 

„czynności weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” w zakresach nr 1 i 2  

(str. 40 – 43 akt kontroli), 
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- Daniel Biedrawa, inspektor, posiadający upoważnienie Starosty Bolesławieckiego z dnia  

12 sierpnia 2014r. nr ORG.077.1.63.2014 do „czynności weryfikacji dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej” w zakresie nr 2 (str. 44 – 47 akt kontroli). 

Na podstawie przeprowadzonej wyrywkowo kontroli wybranych losowo  

11. dokumentacji z prac geodezyjnych i kartograficznych, pozytywnie zweryfikowanych  

i przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stwierdzono, że 

czynności weryfikacji są przeprowadzane pobieżnie i nierzetelnie, a dokumentacja 

przyjmowana do zasobu posiada wady i usterki. 

Poniżej zamieszczono przykłady stwierdzonych nieprawidłowości:  

 wykonawcy składają „wnioski o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego dokumentacji technicznej (…)”, co wynika z już nieobowiązującego 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r.  

w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów  

i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów 

o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) (identyfikator zgłoszenie pracy geodezyjnej 

(zwany dalej id): WGK.6640.1296.2014 – operat nr 6 w aktach kontroli), 

 stosowanie w dokumentacji przez wykonawców prac nomenklatury niezgodnej  

z obowiązującymi przepisami prawa, np.: 

- „asortyment pracy”, „inwentaryzacja budynku i przyłączy domowych”  

(id: WGK.6640.1296.2014 – operat nr 6 w aktach kontroli), 

- „asortyment roboty” (id: WGK.6640.1317.2014 – operat nr 5 w aktach kontroli), 

- „okazanie przebiegu granicy” (id: WGK.6640.1343.2014 – operat nr 1 w aktach kontroli),  

 brak spójności w dokumentacji, np.: 

-  rozbieżność między celem pracy a dokumentami, które powinny być jego rezultatem: 

zgłoszony cel pracy: wznowienie znaków granicznych, w spisie dokumentów operatu 

technicznego: „protokół z czynności przyjęcia granic” (id: WGK.6640.1389.2014 – operat  

nr 2 w aktach kontroli), 

- na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego różne identyfikatory 

zgłoszonych prac (id: WGK.6640.1389.2014 – operat nr 2 w aktach kontroli), 

 w zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych brak wskazania, 

jakie bazy danych prowadzone przez starostę zasilają przekazywane zbiory danych operatu 

technicznego (id: WGK.6640.1389.2014 – operat nr 2 w aktach kontroli),  

(id: WGK.6640.1431.2014 – operat nr 9 w aktach kontroli), (id: WGK.6640.1332.2015 – 

operat nr 8 w aktach kontroli), (id: WGK.1686.2014 – operat nr 7 w aktach kontroli), 
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 niepoprawne nazewnictwo wykonywanych czynności, np.: 

- w treści zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych zapis: „zostaną 

przeprowadzone czynności ustalenia granicy działki (…)”) (id: WGK.6640.1389.2014 – 

operat nr 2 w aktach kontroli),  

- zapis w zawiadomieniu „o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia 

granic / ustalenia przebiegu granic”: „zawiadamiamy, zgodnie z art. 29 poz. 1-4 Ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (…) i § 36 Rozporządzenia Ministra Administracji 

 i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (…) zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych 

i okazania przebiegu granic”) (id: WGK.6640.1343.2014 – operat nr 1 w aktach kontroli), 

 w zawiadomieniu o czynnościach wznowienia znaków granicznych wpisana 

informacja dotycząca zasad przyjmowania granic do podziału nieruchomości, nie mająca 

związku z wykonywanymi czynnościami (id: WGK.6640.1389.2014 – operat nr 2 w aktach 

kontroli), 

 błędnie określany rodzaj i cel zgłaszanych prac geodezyjnych, np.: 

- rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych: „mapa do celów projektowych”, cel lub zakładany 

wynik zgłaszanych prac geodezyjnych: „pomiar syt. – wys. i przetwarzanie rezultatów tych 

pomiarów” (id: WGK. 6640.1333.2014 – operat nr 4 w aktach kontroli),  

- rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych: „wytyczenie budynku”, cel lub zakładany wynik 

zgłaszanych prac geodezyjnych: „pomiar syt. – wys. i przetwarzanie rezultatów tych 

pomiarów”  (id: WGK.6640.1332.2014 – operat nr 8 w aktach kontroli), 

 przy negatywnym wyniku weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów 

przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego brak protokołu 

weryfikacji, z którego wynikałoby usunięcie stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości  

(id: WGK. 6640.1885.2014 – operat nr 3 w aktach kontroli), (id: WGK.6640.1389.2014 – 

operat nr 2 w aktach kontroli), (id: WGK.6640.1343.2014 – operat nr 1 w aktach kontroli), 

(id: WGK.6640.1431.2014 – operat nr 9 w aktach kontroli), 

 w protokołach weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego brak wskazania konkretnych 

artykułów i paragrafów naruszonych przepisów prawa dotyczących stwierdzonych 

nieprawidłowości (id: WGK. 6640.1885.2014 – operat nr 3 w aktach kontroli),  

(id: WGK.6640.1389.2014 – operat nr 2 w aktach kontroli), (id: WGK.6640.1343.2014 – 

operat nr 1 w aktach kontroli), (id: WGK.6640.1431.2014 – operat nr 9 w aktach kontroli), 
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 wykonywanie prac geodezyjnych niezgodnie ze zgłoszeniem pracy, np.: 

- z dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

wynika, że przeprowadzano czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

natomiast w zgłoszeniu pracy geodezyjnej nie został wskazany taki cel pracy (id: 

WGK.6640.1431.2014 – operat nr 9 w aktach kontroli), 

 niewłaściwy adresat zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych – 

„Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Geodezji i Katastru”  

(id: WGK.6640.1431.2014 – operat nr 9 w aktach kontroli), (id: WGK.6640.1389.2014 – 

operat nr 2 w aktach kontroli), (id: WGK.6640.1343.2014 – operat nr 1 w aktach kontroli). 

 

 Podsumowując należy stwierdzić, że weryfikacja dokumentacji przekazywanej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wymaga ciągłego doskonalenia  

i większej wnikliwości w celu poprawy jakości dokumentacji przyjmowanej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

2) sprawdzać zgłoszenia prac geodezyjnych w części dotyczącej rodzaju i celu pracy pod 

względem zgodności z obowiązującymi asortymentami prac. 

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r.  

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183) wprowadziły nową nomenklaturę w zakresie 

rodzaju i celu zgłaszanych prac geodezyjnych. Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania 

prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 

przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

(Dz. U. z 2014r. poz. 924) zamieszczono wzór zgłoszenia prac geodezyjnych. 

W związku z powyższym poddano sprawdzeniu 25 losowo wybranych zgłoszeń prac 

geodezyjnych z 2015 roku pod kątem określania przez wykonawców prac rodzaju i celu  

zgłaszanych prac geodezyjnych zgodnie z ww. przepisami prawa.  

Stwierdzono, że zalecenie jest realizowane poprawnie. W wybranej losowo próbce 

wskazano tylko pojedyncze uchybienia w tym zakresie, np.: 

 zamiana rodzaju z celem pracy (id: WGK.6640.661.2015, WGK.6640.572.2015, 

WGK.6640.554.2015, WGK.6640.546.2015)  
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 błędnie określony cel pracy (id: WGK.6640.671.2015 – cel pracy: „opracowanie 

mapy do celów projektowych (BDOT500)”)  

(str. 48 – 51 akt kontroli). 

 

W zakresie zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych: 

 

 Przeprowadzić modernizację istniejącej osnowy poziomej III klasy dla terenów 

zurbanizowanych oraz zagęścić osnowę dla terenów gmin wiejskich. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane. 

 

Z dniem 14 kwietnia 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych  

i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352). Rozporządzenie wprowadziło nowy podział 

osnów geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej na klasy, oznaczane cyframi arabskimi, 

w których osnowa podstawowa fundamentalna jest osnową 1. klasy, osnowa podstawowa 

bazowa jest osnową 2. klasy, a osnowa szczegółowa jest osnową 3. klasy. Podstawowym 

kryterium zaliczenia punktu osnowy do odpowiedniej klasy jest dokładność wyznaczenia 

wielkości właściwych dla danego rodzaju osnowy, określona przez wartość błędu średniego 

wyznaczonej wielkości. 

 

Prace polegające na modernizacji i założeniu szczegółowej poziomej osnowy 

geodezyjnej na terenie powiatu bolesławieckiego zostały podzielone na 3 etapy: 

 

1) Dnia 6 września 2012r. między Powiatem Bolesławieckim a mgr inż. Andrzejem 

Kudłacikiem, Usługi Geodezyjne podpisano umowę na wykonanie następujących usług: 

„sporządzenie inwentaryzacji punktów, opracowanie projektu modernizacji szczegółowej 

osnowy poziomej 3 klasy oraz jego realizacja na terenie powiatu bolesławieckiego w ramach 

zadania pn. „Modernizacja zasobu geodezyjnego – zakup i rozbudowa  oprogramowania, 

założenie osnowy geodezyjnej i ewidencji budynków” ” (str. 52 – 57 akt kontroli) 

Praca geodezyjna „inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej, 

modernizacja osnowy” została zgłoszona w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu pod 

numerem DZ 5420/2012 i KERG 01_1.0009/055/2012 (str. 58 – 59 akt kontroli).  

W ramach przedmiotowej pracy geodezyjnej: 

- opracowano „projekt techniczny szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu 

bolesławieckiego” (str. 60 – 77 akt kontroli), 
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- założono 206 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy. 

 Projekt został opracowany w oparciu o wykonany przegląd wszystkich punktów 

szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. Analiza istniejących osnów wykazała, że 

„średnie zagęszczenie punktów osnowy poziomej I, II i III klasy wynosi 1 punkt / 62.0 ha przy 

czym wahania średnie są bardzo duże i zależne od urbanizacji terenu”. Na terenie powiatu 

bolesławieckiego są też gminy prawie bez szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej  

(np. gmina Osiecznica i Warta Bolesławiecka). Projekt został opracowany w taki sposób, aby 

punkty pokrywały tereny siedliskowe w miarę równomiernie, tworząc jednolitą sieć. 

Zaprojektowano 2439 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy, z czego 

1292 punkty stanowią dotychczasową osnowę III klasy, natomiast nowoprojektowanych jest 

1147 punktów (z czego część stanowią punkty dawnej drugiej klasy). 

 W drugiej części przedmiotowej pracy założono 206 punktów szczegółowej poziomej 

osnowy geodezyjnej: 

- w gminie Osiecznica dla obrębów: Ławszowa, Przejęsław, Osiecznica, Tomisław  

i Osieczów, 

- w gminie Nowogrodziec dla obrębów:  Nowa Wieś i Czerna, 

- w mieście Bolesławiec: Osiedle Kwiatowe, 

- w gminie Warta Bolesławiecka dla obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Warta 

Bolesławiecka, Wartowice i Raciborowice Górne. 

Dla wszystkich zakładanych i modernizowanych punktów osnowy wykonano nowe opisy 

topograficzne. 

 

2) Dnia 7 lipca 2014r. między Powiatem Bolesławieckim a firmą Usługi Geodezyjne Andrzej 

Kudłacik podpisano umowę nr ORG 142/14 na wykonanie usługi polegającej na 

„zagęszczeniu osnowy poziomej w związku z realizacją projektu „Inwentaryzacja punktów, 

opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy oraz jego 

realizacja na terenie Powiatu Bolesławieckiego”” (str. 104 – 107 akt kontroli). Praca ta 

stanowiła kolejny etap realizacji wyżej opisanego, opracowanego w 2012 roku projektu 

szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla powiatu bolesławieckiego.   

W związku z powyższym dnia 10 października 2014r. firma Usługi Geodezyjne 

Andrzej Kudłacik zgłosiła w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu pracę geodezyjną, 

wskazując jako cel pracy: „aktualizację bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

(BDSOG) – modernizację punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej”  

(id: WGK.6640.2088.2014) (str. 110 – 111 akt kontroli).  



10 

 

Przedmiotowa praca geodezyjna swoim zasięgiem objęła obręby: Zebrzydowa, 

Parzyce, Kierżno, Zabłocie, Czerna, Gierałtów w gminie Nowogrodziec oraz obręb 

Świętoszów w gminie Osiecznica. Łącznie zrealizowano 204 punkty szczegółowej poziomej 

osnowy geodezyjnej.  

  

3) Dnia 8 kwietnia 2015r. między Powiatem Bolesławieckim a Andrzejem Kudłacikiem, 

prowadzącym firmę Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik zawarto umowę nr ORG 91/15 na 

wykonanie usługi polegającej na „modernizacji osnowy poziomej na terenie powiatu 

bolesławieckiego w związku z realizacją projektu pn. „Inwentaryzacja punktów, opracowanie 

projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy oraz jego realizacja na terenie 

powiatu bolesławieckiego” zarejestrowanego w PODGiK w Bolesławcu pod nr KERG 

01_1.0009/055/2012” (str. 142 – 147 akt kontroli) 

 W związku z powyższym dnia 8 kwietnia 2015r. firma Usługi Geodezyjne Andrzej 

Kudłacik zgłosiła w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu pracę geodezyjną, wskazując jako 

cel pracy: „aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) – 

modernizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej usystematyzowanie systemu wysokości 

osnów” (id: WGK.6640.815.2015) (str. 148 – 149 akt kontroli). 

 Praca ta została podzielona na 2 etapy: 

- „etap I: usystematyzowanie systemu wysokości na terenie powiatu bolesławieckiego około 

600 punktów – termin wykonania do 30.04.2015r., 

- etap II: założenie około 260 punktów osnowy we wskazanych przez zleceniodawcę miejscach 

wraz z przenumerowaniem całej osnowy poziomej na terenie powiatu bolesławieckiego (około 

2200 punktów) – termin wykonania do 30.09.2015r.”. 

 

 Przeprowadzić modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej. 

 

Zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane. 

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu firma Usługi Geodezyjne Andrzej 

Kudłacik w październiku 2009r. opracowała „Założenia do projektu technicznego 

szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu bolesławieckiego” (w ramach pracy 

geodezyjnej: KERG 01_1/1/09) (str. 160 - 185 akt kontroli). 

Do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli projekt ten nie został zrealizowany i nie 

przeprowadzono modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej pomimo tego, iż stan 

osnów i pokrycie powiatu bolesławieckiego osnową wysokościową jest bardzo słabe  

i wymaga przeprowadzenia pilnych prac w tym zakresie. 
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 Prowadzić okresowe przeglądy znaków szczegółowych osnów geodezyjnych – 

poziomych i wysokościowych. 

 

Zalecenie w zakresie osnowy poziomej zostało zrealizowane (działania opisane 

powyżej), natomiast w zakresie osnowy wysokościowej nie prowadzi się okresowych 

przeglądów znaków. Ostatni przegląd osnowy wysokościowej został wykonany w 2009r., 

dlatego ośrodek dokumentacji nie posiada aktualnych danych o faktycznej jej ilości i stanie. 

 

W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków: 

 

 Podjąć czynności modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia rejestru 

budynków i nieruchomości lokalowych na obszarach wiejskich, gdyż zgodnie 

 z § 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38,  

poz. 454) termin założenia rejestrów upłynął z dniem 31 grudnia 2010r. 

 

Podczas ostatniej nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dokonano 

zmiany zapisów § 80, wprowadzając m. in. nowe terminy przeprowadzenia modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków. Nowe zapisy stanowią, że modernizację ewidencji 

przeprowadza się w sposób planowy zapewniający utworzenie komputerowej bazy danych 

ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do 

tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy w postaci numerycznej: 

- dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014r., 

- dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016r. 

Zalecenie zostało zrealizowane, gdyż wszystkie obręby powiatu bolesławieckiego 

posiadają założone kartoteki budynków oraz ujawnione graficznie kontury budynków. Miasta 

powiatu bolesławieckiego (tj. Bolesławiec i Nowogrodziec) oraz 4 obręby wiejskie (Nowa 

Wieś, Lipiany, Kruszyn i Łaziska w gminie Bolesławiec) podlegały modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków w zakresie założenia baz danych ewidencyjnych umożliwiających 

tworzenie raportów dotyczących budynków i lokali, o których mowa w § 22 rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów i  budynków (str. 19 akt kontroli). Pozostałe obręby posiadają 

jedynie kartoteki budynków o niekompletnych atrybutach, stworzone na podstawie informacji 

pozyskanych z mapy zasadniczej i wymagają przeprowadzenia kompleksowej modernizacji  
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w celu ich dostosowania do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków. 

 

 Prowadzić stałą kontrolę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków w celu 

aktualizacji lub usunięcia z niej nieprawidłowych zapisów, a w szczególności: 

1)  sporządzać okresowe raporty (na podstawie dostępnych narzędzi), 

 

Zalecenie nie jest realizowane. 

Z wyjaśnień uzyskanych od Geodety Powiatowego wynika, że kontrola jakości bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest tylko i wyłącznie podczas bieżącej 

pracy (przy wprowadzaniu zmian i wydawaniu dokumentów z operatu ewidencyjnego). Nie 

prowadzi się cyklicznej samokontroli zapisów w bazie danych (str. 21 akt kontroli). 

 

2) wykonać z urzędu aktualizację bazy ewidencji gruntów i budynków pod względem 

zgodności istniejących danych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: nazw 

jednostek ewidencyjnych, nazw miejscowości, ulic, placów itp. 

 

Zalecenie nie zostało zrealizowane. 

Dokonano wyrywkowej kontroli wpisów w bazie danych ewidencji gruntów  

i budynków w zakresie nazw jednostek ewidencyjnych, miejscowości, ulic, itd. W bazie 

danych znajdują się nadal niepoprawne zapisy w tym zakresie, wskazane podczas kontroli 

kompleksowej w 2012 roku, np.: 

- niepoprawne nazwy własne jednostek ewidencyjnych („Gmina Bolesławiec” i „Miasto 

Bolesławiec”), niezgodne z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 

1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków 

organów administracji rządowej i jednostek samorządowego podziału terytorialnego  

(Dz. U. z 1998r. Nr 157, poz. 1031 ze zm.) (str. 188 akt kontroli); 

- nazwy ulic niezgodne z centralnym katalogiem ulic, znajdującym się w Krajowym Rejestrze 

Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, kilkukrotne występowanie w słowniku 

tych samych ulic pod różnymi nazwami (str. 188 – 195 akt kontroli), np.: 
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Nazwa ulicy w słowniku bazy danych 

ewidencyjnych 

Nazwa ulicy w Krajowym Rejestrze 

Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT 

Bolesławiec 

1000 LECIA 

1000-LECIA  

AL. TYSIĄCLECIA 

AL.1000 LECIA 

Aleja Tysiąclecia 

al. Tysiąclecia 

1-GO MAJA ul. 1 Maja 

Aleja Partyzantów 

AL. PARTYZANTÓW 
al. Partyzantów 

B.PRUSA ul. Bolesława Prusa 

Braci Śniadeckich ul. Śniadeckich 

KARKONOWSKA ul. Karkonoska 

KAZIMIERZA WLK ul. Kazimierza Wielkiego 

K.I. Gałczyńskiego ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

Nowogrodziec 

1-GO MAJA ul. 1 Maja 

A.ASNYKA ul. Adama Asnyka 

B. CHROBREGO 

B.CHROBREGO 

BOLESŁAWA CHROBREGO 

CHROBREGO 

ul. Bolesława Chrobrego 

 

- w słowniku powielone miejscowości z tymi samymi bądź różnymi nazwami z przypisanymi 

różnymi katalogami ulic (str. 192 akt kontroli); 

- w części opisowej ewidencji gruntów i budynków zapisy niezgodne z zasadami języka 

polskiego (wielkie litery) (str. 188 – 195 akt kontroli). 

 

3) dostosować słownik form władania oraz dokonać aktualizacji nazw podmiotów 

władających do zgodności z obowiązującymi przepisami. 

 

Zalecenie nie zostało zrealizowane. 

 Dokonano wyrywkowej oceny 15. wypisów z rejestru gruntów pod kątem 

prawidłowości zapisów podstawowych prawnych form władania i nazw podmiotów 

władających nieruchomościami. W próbce poddanej ocenie znajdują się dokumenty  

z następującymi nieprawidłowościami (część stanowią również powielone przykłady 

wykazane przy kontroli kompleksowej w 2012 roku): 

 

- obręb nr 0005 Raciborowice Górne, jednostka rejestrowa G.197 (str. 264 akt kontroli): 

Właściciel: GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 

Gosp. zasobem nieruch.: WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 
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Użyta forma władania jest niepoprawna. Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) w miejscu 

„gospodarującego” powinien znaleźć się wpis „zarządca”. 

 

- obręb nr 0002 Bolesławiec-2, jednostka rejestrowa G.500 (str. 228 akt kontroli): 

Właściciel: SKARB PAŃSTWA-AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ 

TERENOWY WE WROCŁAWIU 

 

Jednostka rejestrowa jest prowadzona dla nieruchomości Skarbu Państwa, gdzie 

wykonywanie prawa własności przypisane jest Agencji Nieruchomości Rolnych (siedziba  

w Warszawie). Nazwa podmiotu powinna być wpisywana w takiej formie, jak wynika to  

z przepisów prawa, tzn. bez oddziałów terenowych. Nazwy oddziałów terenowych można 

dopisać przy adresie do korespondencji. 

 

- obręb nr 0001 Bolesławiec-1, jednostka rejestrowa G.9 (str. 204 akt kontroli): 

Właściciel: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC 

Gosp. zasobem nieruch.: PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC 

 

Użyta forma władania jest niepoprawna. Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) w miejscu 

„gospodarującego” powinien znaleźć się wpis „zarządca”. 

 

- obręb nr 0002 Gromadka, jednostka rejestrowa G.415 (str. 202 akt kontroli): 

Właściciel: GMINA GROMADKA 

Gosp. zasobem nieruch.: WÓJT GMINY GROMADKA 

 

Użyta forma władania jest niepoprawna. Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) w miejscu 

„gospodarującego” powinien znaleźć się wpis „zarządca”. 

 

 

- obręb nr 0005 Dąbrowa Bolesławiecka, jednostka rejestrowa G.182 (str. 218 akt kontroli): 

Właściciel: SKARB PAŃSTWA 

Trwały zarządca: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

W badanej jednostce rejestrowej wpisane nazwy podmiotów i form władania są poprawne, 

natomiast brak jest wpisu odnośnie gospodarującego gruntami pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi (Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu) oraz adresu jego siedziby. 
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 W oprogramowaniu do prowadzenia operatu ewidencyjnego wprowadzić odpowiednie 

zmiany celem właściwego tworzenia punktów adresowych. 

 

Zalecenie nie zostało zrealizowane. 

W bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie poprawiono błędnie 

wprowadzonych punktów adresowych. Nadal w bazie funkcjonują nieprawidłowe punkty 

adresowe zakładane grupowo (np. „BUCZKA 1-5, BUCZKA 6-9, HUSARSKA 8A-E”)  

(str. 265 – 272 akt kontroli). Każdy adres powinien funkcjonować jako niezależny obiekt, aby 

wykorzystywać go w relacjach z innymi obiektami takimi jak np. „działka”, „budynek”, 

„osoba fizyczna”, „lokal samodzielny”, itd. 

Ustalono, że nowozakładane punkty adresowe są wprowadzane poprawnie (str. 273 -

276 akt kontroli), nie dokonano tylko poprawy tych już istniejących. 

 

 Do zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych, przesyłanych do Wydziału 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu, dołączać dokumenty wymagane 

przepisami prawa oraz umieszczać na nich odpowiednią klauzulę. 

 

Zalecenie nie zostało zrealizowane. 

 Dokonano oceny 5. „zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów  

i budynków” z dnia 27, 28 i 29 kwietnia 2015r., przygotowanych do przekazania do Wydziału 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu (str. 277 – 294 akt kontroli)  

i stwierdzono: 

- załącznik do zawiadomień stanowią „wykazy zmian w rejestrze gruntów”, niewłaściwie 

opatrzone następującą klauzulą: „Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych 

ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej”. 

Zgodnie z przepisami § 52 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

(Dz. U. z 2015r. poz. 542) klauzulę o treści „Dokument niniejszy jest przeznaczony do 

dokonywania wpisu w księdze wieczystej” zamieszcza się tylko na: wypisach z rejestru 

gruntów, z rejestru budynków, z rejestru lokali, z kartoteki budynków, kartoteki lokali oraz 

wyrysach z mapy ewidencyjnej. 

- do zawiadomień tych nie zostały dołączone wypisy z rejestru gruntów. 
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 Dostosować numerację działek należących do Lasów Państwowych do zgodności  

z przepisami § 9 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

 

Zalecenie nie zostało zrealizowane. 

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z dnia 29 kwietnia 2015r.  

nr WGK.6642.1.10.2015r.) wynika, że nie wykonano kompleksowego dostosowania 

numeracji działek należących do Lasów Państwowych do obowiązujących przepisów prawa. 

Zmiany te są wprowadzane tylko i wyłącznie podczas bieżącej aktualizacji operatu 

ewidencyjnego (str. 21 akt kontroli). 

 

 Mapy ewidencji gruntów i budynków dostosować do wymogów § 28 i 80 

rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane. 

 W wyniku oceny wydruków mapy ewidencyjnej stwierdzono, że treść mapy zawiera 

elementy wymagane przepisami § 28 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków poza małymi wyjątkami: 

- na niektórych wydrukach brak jest numerów porządkowych budynków, 

- wydruki opatrzone są niewłaściwą nazwą dokumentu: „Kopia mapy ewidencyjnej”, 

- nazwy ulic na mapie oraz część pozaramkowych danych opisowo-informacyjnych jest 

pisana błędnie dużymi literami, niezgodnie zasadami pisowni języka polskiego  

(str. 295 - 302 akt kontroli). 

 

 Włączyć do systemu Kataster OnLine część graficzną jednostki ewidencyjnej 

Nowogrodziec – miasto, w celu uzyskania pełnej integracji bazy danych 

ewidencyjnych oraz ujednolicenia systemu na terenie całego powiatu. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane. 

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z dnia 29 kwietnia 2015r.  

nr WGK.6642.1.10.2015r.) ustalono, że część graficzną jednostki ewidencyjnej 

Nowogrodziec – miasto zintegrowano z częścią opisową i włączono do systemu Kataster 

OnLine (str. 21 akt kontroli). 
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W zakresie postępowań administracyjnych i spraw kancelaryjnych: 

 

 Postępowania administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzić zgodnie z przepisami art. 10 i art. 61 

 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane.  

Dokonano oceny 8. losowo wybranych postępowań administracyjnych prowadzonych 

przez Starostę Bolesławieckiego z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Stwierdzono, że Starosta Bolesławiecki wypełnia 

obowiązki wynikające z przepisów art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiając 

strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zapewniając stronom czynny udział 

w każdym stadium postępowania (wysyłając odpowiednie zawiadomienia w tej sprawie)  

(str. 315, 329, 351, 375, 402, 432, 450, 464, 478 akt kontroli). 

 

 Wprowadzić procedurę wydawania przez starostę upoważnień dla klasyfikatorów do 

przeprowadzenia terenowych czynności klasyfikacyjnych i sporządzenia projektu 

klasyfikacji. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane.  

Ustalono, że w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów są wydawane przez Starostę Bolesławieckiego 

upoważnienia dla klasyfikatorów w formie postanowienia (str. 327 – 328 akt kontroli). 

 

W zakresie koordynacji uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 

 

 Prowadzić ewidencję wniosków o wydanie opinii według zasad instrukcji 

kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw 

powiatowych. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane.  

Wnioski o wydanie opinii są ewidencjonowane według zasad instrukcji kancelaryjnej  

i jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych (symbol 

klasyfikacyjny: 6630, hasło klasyfikacyjne: koordynacja usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu) (str. 486 – 489 akt kontroli). 
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 Formularze opinii w sprawie uzgodnienia projektu sieci dostosować do aktualnego 

stanu prawnego ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadziła nowe zasady 

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Z przepisów art. 28b ust. 6 

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520  

ze zm.) wynika, że rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, który zawiera: 

- określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny  

z instrukcją kancelaryjną, 

- opis przedmiotu narady, 

- imię nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę, 

- imię nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego, 

- imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub 

informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie, 

- stanowiska uczestników narady, 

- informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli  

w niej, 

- podpisy uczestników narady. 

Zalecenie zostało zrealizowane, gdyż w wyniku oceny losowo wybranych 

protokołów z narad koordynacyjnych stwierdzono, że protokoły te zawierają wszystkie 

wymagane elementy wynikające z zacytowanych powyżej przepisów prawa (str. 492 – 497, 

506 – 511 akt kontroli). 

W stosowanym wzorze „protokołu z narady koordynacyjnej” w polu „dodatkowe 

uwagi i zalecenia” znajdują się zapisy, które odbiegają od obowiązujących przepisów prawa 

w tym zakresie, np.: 

- powołanie się na nieobowiązujące „instrukcje techniczne” oraz rozporządzenie Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej  

(Dz. U. Nr 38, poz. 455), 

- informacje dotyczące ważności uzgodnienia, 

- nazywanie uzgodnienia „opinią”  

(str. 492 – 497, 506 – 511 akt kontroli). 
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W zakresie spraw organizacyjnych: 

 

 Regulamin Wydziału Geodezji i Katastru dostosować do przepisów art. 7d ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane.  

Dnia 20 kwietnia 2015r. Starosta Bolesławiecki zatwierdził nowy Regulamin 

Organizacyjny Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (str. 564 

– 577 akt kontroli).  

W załączniku nr 2 do Regulaminu określono zakres działań Wydziału Geodezji  

i Katastru w podziale na konkretne przepisy prawa i wynikające z nich zadania. W jednym  

z punktów znalazły się zadania wynikające z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (str. 572 - 573 akt kontroli). 

 

 Zadania starosty z zakresu art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach 

(Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) nie powinny być realizowane przez Wydział 

Geodezji i Katastru. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane.  

W Regulaminie Organizacyjnym Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa 

Powiatowego w Bolesławcu w części dotyczącej zakresu działań Wydziału nie znajdują się 

zadania starosty z zakresu art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach  

(Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.) (str. 564 – 577 akt kontroli). Z pisma Wicestarosty 

Bolesławieckiego z dnia 14 lipca 2012r. nr WGK.6641.1.2012 informującego o wykonaniu 

zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Bolesławieckiego w wyniku kontroli 

kompleksowej wynika, że zadania te zostały powierzone Wydziałowi Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Bolesławcu (str. 31 – 34 akt kontroli). 

 

 Zwiększyć powierzchnię biurową dla pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

oraz wydzielić odrębne pomieszczenie dla obsługi wykonawców prac geodezyjnych  

i kartograficznych. 

 

Zalecenie zostało zrealizowane.  

Na przełomie marca i kwietnia 2015r. dokonano zmiany siedziby Starostwa 

Powiatowego w Bolesławcu. Adres nowej siedziby to: ul. Armii Krajowej 12,  

59-700 Bolesławiec. Wydział Geodezji i Katastru zajmuje 12 pomieszczeń na II piętrze 
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budynku o łącznej powierzchni 285 m² oraz 3 pomieszczenia w piwnicy, przystosowane do 

przechowywania akt, o łącznej powierzchni 113 m². Dla wykonawców prac geodezyjnych  

i kartograficznych wygospodarowano specjalne stanowisko w pomieszczeniu, gdzie 

przygotowywane są materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych (str. 21 akt kontroli). 

Opisane zmiany znacznie poprawiły warunki pracy, obsługi klientów oraz 

przechowywania dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

7. Ocena skontrolowanej działalności. 

 

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie 

podlegającym realizacji zaleceń pokontrolnych ocenia się pozytywnie mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

Z grupy 22. zaleceń pokontrolnych skierowanych do realizacji Staroście 

Bolesławieckiemu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego pismem z dnia 6 lipca 2012r. nr GK-NGK.431.5.2012 zrealizowano  

14 zaleceń. Do wykonania pozostają nadal zagadnienia dotyczące modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków dla terenów wiejskich, modernizacji szczegółowej osnowy 

wysokościowej, podnoszenia jakości informacji gromadzonych w bazie danych ewidencji 

gruntów i budynków. 

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości, wskazano w treści 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego - odpowiednio w każdym z kontrolowanych 

zagadnień. 

 

8. Zalecenia pokontrolne. 

 Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany kierownikowi jednostki 

kontrolowanej – Staroście Bolesławieckiemu w dniu 23 lipca 2015r. Kierownik jednostki 

kontrolowanej nie zgłosił w terminie ustawowym (7 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu) pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego ani też nie złożył 

wniosku, przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, o przedłużenie terminu do zgłaszania 

zastrzeżeń. 
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Mając na względzie stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości zalecam: 

 

1. Przeprowadzić modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.  

2. Podjąć działania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach 

wiejskich zmierzające do spełnienia standardów schematu aplikacyjnego wynikającego  

z  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 542). 

3. Prowadzić stałą kontrolę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków w celu 

aktualizacji lub usunięcia z niej nieprawidłowych zapisów. 

4. Weryfikację przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik 

prac geodezyjnych prowadzić z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w celu poprawy jakości dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (podjąć działania zmierzające do wyeliminowania 

nieprawidłowości wskazanych w tym zakresie w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym  

(str. 4 – 7)). 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczam dzień 30 września 2015r. do złożenia 

informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.  

 

     

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 28 sierpnia 2015r. 

 

 

 

                                                                        Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 
       Nadzoru Geodezyjnego  
          i Kartograficznego 

24.08.2015r.   
            Alicja Meusz 

(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej  

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 


