
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO 

I KARTOGRAFICZNEGO
Wrocław, dnia 5 czerwca 2015r.

GK-NGK.431.1.2015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

i kartograficzne (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 

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

kontrola w trybie zwykłym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, zarządzona przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 

podstawie Okresowego Planu Kontroli na 2015 rok zatwierdzonego przez Wojewodę 

Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2014r.

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

• ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 
ze zm.) -  dalej ustawa ;
• rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U 
z 2013r. poz. 1183) -  dalej rozporządzenie w sprawie organizacji;
• rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 
dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia
0 wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924) - dalej rozporządzenie w sprawie 
formularzy;
• rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
1 wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 201 lr. Nr 263, poz. 1572) -  
dalej rozporządzenie w sprawie standardów;
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 
U. z 2012 r., poz.526) - dalej rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności;
• Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu -  dalej PZK;
• Starostwo Powiatowe we Wrocławiu -  dalej Starostwo;
• Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami -  dalej Wydział;
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• państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny -  dalej pzgik;
• system PZGIK -  równoznaczny z systemem EWID 2007;
• Dokument Obliczenia Opłaty -  DOO;

1. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2. Data przeprowadzenia kontroli:

Czynności związane z przedmiotem kontroli zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa 

w okresie od 16 do 23 lutego 2015r. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce 

kontroli Starostwa pod poz. nr lw  2015 roku.

3. Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Roman Potocki -  Starosta Powiatu Wrocławskiego powołany na mocy Uchwały Nr

XX/173/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyboru 

Starosty Powiatu Wrocławskiego.

Waldemar Szczykutowicz -  Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego powołany na mocy 

Uchwały Nr XX/174/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie 

wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Małgorzata Dreiseitel-Cieślik - Skarbnik Powiatu Wrocławskiego

(pismo Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 16.02.2015r. nr SP-ORP. 1710.1.2015, strona 

1 akt kontroli)

4. Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto:

dostosowanie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do 

przepisów wykonawczych ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez 

organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy.

Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2014r. do 16 lutego 2015r.

5. Skład zespołu kontrolnego:

Kontrolę przeprowadził:

Zbigniew Domagała -  Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie 

upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego z dnia 9 lutego 2015r. nr 1/2015 (str. 7 akt kontroli)
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6. Opis stanu faktycznego.

6.1 Ustalenia formalno -  organizacyjne.

6.1.1 Wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa realizujące zadania z zakresu 

geodezji i kartografii, dokumenty określające organizację i sposób pracy Starostwa.

Zgodnie z art. 7d, ustawy, do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
-  ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. la p k t 2,
-  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 

ust. la  pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
-  gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. la  pkt 7 

i 10 oraz ust. 1 b,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. le  pkt 1 i 2;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) (uchylony);
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie 
map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
7) (uchylony).

Natomiast zgodnie z:
-  art. 6a ust. 1 pkt 2) lit. b ustawy:
„Służbę geodezyjną i kartograficzną stanowią... organy administracji geodezyjnej 
i kartograficznej: ... starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 
wchodzącego w skład starostwa powiatowego. ”,

-  art. 40 ust. 2 ustawy:
„powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny... stanowi własność Skarbu Państwa i jest 

gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ”.

W okresie objętym kontrolą, organizacja i zasady funkcjonowania Starostwa oraz 

Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu uregulowane były w następujących aktach 

prawnych:

1. Statut Powiatu Wrocławskiego -  stanowiący załącznik do uchwały nr XXX/247/14 Rady 

Powiatu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2014 r. (str. 61-78 akt kontroli);

2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - stanowiący załącznik do 

uchwały Nr XXII/202/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2013r. (str. 79-96 

akt kontroli);

3.Statut Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu -  stanowiący załącznik do 

uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. (str. 101-110 akt kontroli);



4. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu - stanowiący 

załącznik do uchwały nr 184 /2014 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 października 

2014 r. (str. 111-148 akt kontroli).

W Statucie Powiatu Wrocławskiego w rozdziale 4 „ Jednostki Organizacyjne Powiatu” 

w § 47 ust. 1 pkt 3) wpisany jest Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

Z postanowień Statutu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu wynika, że 

Powiatowy Zakład Katastralny w skrócie PZK- jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Wrocławskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. W paragrafie 3 tego Statutu 

uściślono, że PZK jest ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w rozumieniu 

art. 40 ust. 2 ustawy.

W statucie PZK wpisano ponadto:

- W § 4 ust. 1 „Przedmiotem działalności zakładu (PZK) jest realizacja części zadań służby 

geodezyjnej i kartograficznej na terenie powiatu wrocławskiego...”

- W § 9 „ Kontrolę i nadzór nad działalnością zakładu oraz pracą Dyrektora sprawuje Zarząd 

Powiatu Wrocławskiego, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.”

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz PZK , określają regulaminy 

wymienione wyżej w punktach 2 i 4.

Regulamin organizacyjny Starostwa, wymieniony w punkcie 2 zawiera między innymi zapisy:

- § 4 ust. 2 „Dyrektorem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami jest Geodeta 

Powiatowy”;

- § 8 ust. 2 pkt 2 „ Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje prace: ... Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami”;

- § 30 pkt 5 i 7 „Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, realizuje w szczególności 

zadania z zakresu:

pkt 5) realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej ; 

pkt 7) nadzoru nad Powiatowym Zakładem Katastralnym”.

Analizując zapisy wyżej cytowanego regulaminu Starostwa nie stwierdzono w nim zapisu 

o przydzielonych zadaniach z zakresu geodezji i kartografii, nałożonych na starostę w części, 

która nie została ujęta w zakresie działania PZK na starostę art. 7d ustawy (statut i regulamin 

PZK).

Jak wynika z powyższych zapisów podział tych zadań pomiędzy Geodetą Powiatowym, 

wchodzącym w struktury starostwa, a ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
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(PZK), będącym odrębną jednostką budżetową, w ww. aktach prawnych, jest niepełny 

i rozmyty, niemający odzwierciedlenia zapisów wyżej cytowanego art. 7d ustawy.

Zapisy w regulaminie organizacyjnym Starostwa wykazane wyżej a dotyczące 

§ 4, 8 i 30 nie spełniają wymogu wynikającego z wyżej cytowanego art. 6a ustawy, tym 

bardziej że Wydział a zatem i Geodeta Powiatowy bezpośrednio nadzorowany jest przez 

Wicestarostę. Z powyższego zapisu w regulaminie wynika również, że to Wydział nadzoruje 

PZK, a nie Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego starosta powinien realizować ustawowe 

zadania, ujęte w art. 7d ustawy.

Ponadto w regulaminie organizacyjnym Starostwa brak jest informacji o powołaniu 

i umiejscowieniu odrębnej instytucji Geodety Powiatowego, przy pomocy którego starosta 

wykonuje nałożone zadania wyszczególnione w art. 7d ustawy. Zapis, że Dyrektorem Wydziału 

jest Geodeta Powiatowy wskazuje tylko na to, że jest on zatrudniony w strukturach starostwa. 

W § 30 regulaminu Starostwa wyszczególniono w punktach 5, 6 i 7 zadania, którymi powinien 

zajmować się Wydział, a mianowicie:

- realizacja zadań służby geodezyjnej i kartograficznej,

- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- nadzór nad Powiatowym Zakładem Katastralnym ”.

W tym ujęciu brak jest precyzyjnego określenia jaką częścią zadań służby geodezyjnej 

i kartograficznej zajmuje się Wydział.

6.1.2. Zakresy czynności, upoważnienia.

Udostępniony zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności, wydany przez Starostę 

Powiatu Wrocławskiego w dniu 7.05.2013 r. dla Pana Zbigniewa Narojczyka -  Geodety 

Powiatowego, nie nakłada zadań przypisanych staroście ww. art. 7d ustawy, ani też nadzoru 

nad ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - tutaj PZK  (str. 561-562 akt 

kontroli).

Pracownicy PZK posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Starostę do:

- poświadczania przyjmowanych i wydawanych dokumentów z zasobu geodezyjnego

i kartograficznego, (str. 263-330 akt kontroli);

- przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik 

prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do powiatowego zasobu, (str. 179

-  194 akt kontroli);

- wydawania licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości 

wykorzystania udostępnionych materiałów z zasobu, (str. 195 - 262 akt kontroli);



Natomiast udzielone pisemne upoważnienia pracownikom PZK przez dyrektora tego Zakładu 

do wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty (DOO), są niezgodne 

z treścią art. 40e ust. 1 pkt 6 ustawy i nie mogą być wykorzystywane przez pracowników. 

Zatem wydanie takich upoważnień przez osobę upoważnioną do ich wydania przez Zarząd 

Powiatu (§ 14 regulaminu organizacyjnego PZK) narusza zapisy ww. art. 40e ustawy. 

(Dokument DOO zawiera datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej 

przez niego osoby).

7. Zasady zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Art. 12. ustawy stanowi:
1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub 
prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:
(...)
3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym rezultatem tych prac jest:
a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. la  pkt 2, 3 i 10 oraz 
ust. Ib,
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie prze-biegu 
granic działek ewidencyjnych,
c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowłanych,
d) wytyczenie budynku łub sieci uzbrojenia terenu,
e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów łub wykazów na potrzeby postępowań 
administracyjnych, postępowań sądowych łub czynności cywilnoprawnych, dotyczących 
w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności 
nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowłanych łub 
ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

2. Zgłoszenie prac geodezyjnych łub prac kartograficznych zawiera:
1) dane identyfikujące:
a) wykonawcę zgłaszanych prac,
b) osobę, której przedsiębiorca łub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samo-dzielne 
wykonanie czynności składających się na te prace łub funkcję kierownika tych prac, a także 
uprawnienia zawodowe tych osób;
2) ceł łub zakładany wynik zgłaszanych prac;
3) dane określające położenie obszaru lub obszarów, które objęte będą zgłaszanymi pracami;
4) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac;
5) listę zbiorów danych łub innych. materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, zwanych dalej „ materiałami zasobu ”, które w ocenie wykonawcy są mu 
potrzebne do wykonania zgłaszanych prac.

Ustaleń w tym zakresie, przedstawionych w niniejszym projekcie wystąpienia, 

dokonano na podstawie 38 dokumentacji z pośród 44 wytypowanych do kontroli w piśmie 

z dnia 16 lutego 2015r. Nr GK-NGK.431.1.2015.ZD skierowanym przez Zbigniewa Domagałę 

do Dyrektora PZK - Pana Marka Stykały.
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Kontrolowane prace geodezyjne dotyczą:

- w 8 przypadkach wznowienia i wyznaczenia znaków i punktów granicznych oraz ustalenia 

granic na potrzeby ewidencji gruntów i budynków (poz. 1, 6, 15, 17, 18, 27, 28, 32, tabeli nr 

1, str. 665 -  672 akt kontroli);

- w 14 przypadkach sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości (poz. 2, 3, 4, 5, 6, 

11, 23, 24, 26, 31, 34, 35, 36, 38 tabeli nr 1, str. 665 -  672 akt kontroli);

- w 9 przypadkach inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych (poz. 8, 12, 13, 16, 

19, 20, 21, 22, 30 tabeli nr 1, str. 665 -  672 akt kontroli);

- w 6 przypadkach prac związanych ze sporządzeniem mapy do celów projektowych (poz. 10, 

14, 25, 29, 33, 37 tabeli nr 1, str. 665 -  672 akt kontroli);

- w 1 przypadku, praca związana jest z aktualizacją danych ewidencji gruntów 

i budynków (poz. 9 tabeli nr 1, str. 665 -  672 akt kontroli).

Kontrola tych opracowań wykazała, że wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszają te prace 

przed ich rozpoczęciem, na wzorach druków, o których mowa w art. 12d ust. 1, pkt 1 ustawy 

(szczegółowo rozpisane w rozporządzeniu w sprawie formularzy.) W jednym przypadku (poz. 

22 tabeli nr 1 str. 665 -  672 akt kontroli) odnotowano datę sporządzenia przez wykonawcę 

mapy z projektem podziału nieruchomości, wcześniejszą niż „uzgodnienie” wydanych 

materiałów.

Formularz zgłoszenia pracy wymusza wpisanie przede wszystkim danych zawierających 

identyfikację wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, a w polu nr 15 

formularza zgłoszenia wymagane jest obligatoryjnie złożenie podpisu wykonawcy pracy 

(przedsiębiorcy). Ponadto na druku zgłoszenia uwidaczniane są również dane identyfikujące 

osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne 

wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję 

kierownika tych prac. Zgłoszenie zawiera również informacje dotyczące celu lub zakładanego 

wyniku zgłaszanych prac, dane określające położenie obszaru objętego pracą, przewidywany 

termin zakończenia pracy a także listę zbiorów danych i materiałów pzgik, które w ocenie 

wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłoszonej pracy.

Zgłoszenia prac geodezyjnych w kontrolowanej jednostce są dokonywane:

- w sposób tradycyjny tj. przez dostarczenie wypełnionego druku zgłoszenia do P Z K ,

- przy pomocy systemu PZGIK -  za pomocą przeglądarki internetowej WebEwid, 

w której następuje logowanie się na konto przy pomocy udostępnionego hasła. Login i hasło 

na wniosek Wykonawcy, po przedłożeniu dokumentów identyfikujących Wykonawcę, 

przyznawany jest przez administratora systemu PZGIK w odrębnym postępowaniu.



Udostępnienie hasła i loginu umożliwia Wykonawcy zgłaszanie prac w zależności od celu 

i rodzaju prac wymienionych w „diagramie PZG_ModelZasobuGiK-słowniki”. Zmianę hasła 

dostępu, system PZGIK wymusza w okresach miesięcznych. System udostępnia materiały 

zasobu do wykonania pracy geodezyjnej i pracy kartograficznej w wersji elektronicznej.

Do zgłoszenia pracy geodezyjnej PZK przygotowuje „Wytyczne do wykonania pracy 

geodezyjnej lub pracy kartograficznej pod numerem....”

Wydrukowany z systemu PZGIK, przyjęty do stosowania w PZK  formularz „Wytyczne 

do wykonania pracy... ” dla TZ.43.2371.2014 (str. 591 -  595 akt kontroli) zawiera w swej treści 

nieprawidłowości dotyczące:

- w części „I. Informacje” : w pkt. 2 i pkt. 3 zawierają nieaktualne informacje w sprawie 

analogowej mapy zasadniczej; w pkt. 5 w zakresie osnów geodezyjnych użyto błędnego 

oznaczenie ich klasy; w pkt. 6 nieczytelny zapis dotyczący uzupełnienia mapy zasadniczej 

„Mapa zasadnicza/syt.-wys. analogowa (uzupełnić)” oraz „szkic przeglądowy numeracji 

punktów granicznych AM:”

- w części „II. Uzgodnienia” zawarte są treści wykraczające poza obowiązujące przepisy prawa 

a nakładające na wykonawców prac różne obowiązki np. „ wszystkie dokumenty wchodzące w 

skład operatu zostaną opisane w lewym górnym narożniku: data, numer KERG i DZ”. 

Uzgodnienia z wykonawcą prac powinny dotyczyć wyłącznie listy materiałów zasobu 

niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej (art. 12 ust. 3 

ustawy.

Pobranie przez wykonawcę pracy materiałów udostępnionych z zasobu pzgik następuje 

z chwilą dokonania opłaty kwot wyszczególnionych w udostępnionym Dokumencie Obliczenia 

Opłaty - DOO.

Kontynuując omawiany formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej ustalono, że zgłoszenia 

prac w 22 przypadkach z 38 wskazanych wyżej do kontroli nie zawierają podpisu wykonawcy 

(zgłaszającego prace). W polu 15 formularza zgłoszenia, system PZGIK nie generuje danych 

identyfikujących Wykonawcę (przedsiębiorcę) z imienia i nazwiska, dane te są zatem 

niewidoczne na wydrukach zgłoszeń prac pochodzących z systemu PZGIK.

Stwierdzono, że w próbce 38 dokumentacji kontrolowanych tylko w 6 przypadkach, 

(tabela nr 1 poz. 3, 4, 9, 18, 36, 38, str. 665 -  672 akt kontroli) dokonano uzgodnienia listy 

materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (na 

uzgodnieniu widnieje podpis wykonawcy prac). Na wydrukach materiałów z zasobu znajduje 

się data oraz nazwisko imię i stanowisko osoby, która materiał przygotowała. Materiał zasobu



odbierany jest osobiście przez wykonawców (dokumentacja papierowa) prac lub w wersji 

elektronicznej poprzez portal WebEwid, po uiszczeniu opłaty w kasie Starostwa.

We wszystkich wybranych do kontroli operatach technicznych (38/38) wykonawcy prac 

w polu nr 8 druku zgłoszenia prac geodezyjnych wskazują osobę, której przedsiębiorca lub 

kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności 

wynikających z zapisów art. 43 ustawy.

Nie odnotowano po 12 lipca 2014r. przypadku sporów wynikających z zakresu 

udostępnianych materiałów zasobu lub sporów dotyczących wysokości należnej opłaty 

wyliczonej w DOO. Tym samym nie zaistniała konieczność wydania decyzji administracyjnej 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu, (str. 665 -  672 akt 

kontroli). We wszystkich badanych 38 przypadkach zachowane zostały 10 dniowe terminy 

udostępnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej 

pracy, (tabela nr 1 str. 665 -  672 akt kontroli)

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwalone są w Dokumencie Obliczenia 

Opłaty -  DOO -, który zawiera:

nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument; 

identyfikator i datę wniosku o udostępnienie materiałów zasobu; 

albo identyfikator i datę zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; 

nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu; 

oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat;

wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz 

współczynników korygujących; 

kwotę opłaty;

datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. 

Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu 

teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk, nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Upoważnienia dla pracowników PZK  (z dnia 8 lipca 2014r. i późniejsze), wydane przez 

Dyrektora PZK, do wystawienia i podpisania DOO nie spełniają wymagań art. 40e ust.l pkt 6 

ustawy o czym wspomniano już w rozdziale 6.1 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wykonawcy prac geodezyjnych (próbka 38/38) zawiadamiają Starostę Powiatu 

Wrocławskiego lub PZK  o zakończeniu prac geodezyjnych oraz o przekazaniu wyników tych 

prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Druk zawiadomienia zawiera 

wymagane informacje dotyczące wykonywanej pracy oraz załącznik w postaci operatu 

technicznego, zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia
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w sprawie formularzy. Należy zauważyć, ze zgodnie z art.l2a ust.l ustawy zawiadomienie 

o zakończeniu prac powinno być kierowane do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 

do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne (tutaj do Starosty). Zawiadomienie do 

wskazanego organu skierowało 12 podmiotów wykazanych w tabeli nr 1 wpoz. 1, 3, 5,11,16, 

18, 25, 26,27, 33, 35, 37 ( str. 665 -  672 akt kontroli).

Na druku zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazaniu wyników 

tych prac w treści dotyczącej zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych 

danych należących do zakresu baz danych prowadzonych przez Starostę wykonawcy 

wymieniają nazwy baz, których modyfikacja i weryfikacja dotyczy. Natomiast do 

przekazywanego operatu nie są dołączane pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, 

o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie standardów. Pliki te powinny być 

zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML, określonymi w przepisach 

wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ,1,9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub 

zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącympzgik. 

Tych informacji brak także w sprawozdaniu technicznym i spisie dokumentów operatu 

technicznego.

Badając wybrane dokumentacje 38 operatów technicznych ustalono, że wykonawcy nie 

dopełniają wymogów wynikających z § 71 rozporządzenia w sprawie standardów i nie 

przekazują plików danych i plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu 

technicznego na nośniku informatycznym zgodnie ze standardem GML.

Według informacji udzielonej kontrolującemu przez Dyrektora PZK w piśmie z dnia 

23 lutego 2015 r. nr T.050.2.3.2015, zbiory nowych zmodyfikowanych lub zweryfikowanych 

danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. la  

pkt 1 do 5 i pkt 8-10 oraz ust. Ib. ustawy, zapisane w formacie uzgodnionym między 

wykonawcą a PZK (format .kcd) oraz wykazy współrzędnych (format .txt) są przekazywane 

przez portal systemu PZGIK (WebEwid) lub na nośniku cyfrowym dostarczanym z operatem 

technicznym.

Należy stwierdzić, że w systemie PZGIK funkcjonującym w PZK, w okresie kontroli, nie 

stosowano standardu wymiany danych GML. Standard wymiany danych ewidencyjnych 

SWDE wykorzystywany jest do tworzenia kopii zabezpieczających bazy egib, przy corocznym 

przekazaniu bazy danych egib do ARiMR a także przy udostępnianiu danych ewidencyjnych 

gminom powiatu wrocławskiego. Wykorzystanie formatu SWDE przy przekazywaniu danych 

ewidencji gruntów i budynków (danych opisowych i danych przestrzennych) wykonawcom 

prac geodezyjnych i innym uprawnionym podmiotom odbywa się sporadycznie.
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Wykorzystywany do uzgadniania między Wykonawcą a PZK (format .kcd) nie jest standardem 

wykazanym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, zatem jego stosowanie należy uzgodnić z wykonawcą pracy geodezyjnej.

Art. 12a ust.2 ustawy
Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazuje właściwemu organowi 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie podmiotów 
publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
0 informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 
235 oraz z 2014 r. poz. 183), lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot 
publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków 
publicznych następujących prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

1) zobrazowań lotniczych;
2) ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do je j opracowania zbiorami danych geodezyjnych

i fotogrametrycznych;
3) numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu 

zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.

W odpowiedzi z dnia 23 lutego znak T.050.2.3.2015 w ad. 9 Dyrektor PZK  oznajmił, 
że w okresie objętym kontrolą, przypadki wskazane wyżej nie występowały (str. 25 - 26 
akt kontroli).

Art. 12b ustawy
1. 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 opracowywania wyników 
tych pomiarów;
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych.
2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia 
publicznego przez Głównego Geodetę Kraju łub organy administracji geodezyjnej
1 kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.
3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole.
4. 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.
5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem 
do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla 
podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje 
prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi,
0 których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.
6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej
1 Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane
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przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis 
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
7. 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.
8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy 
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie 
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych 
materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Do kontroli nie przekazano wskazanych operatów o nr sprawy TZ.43.6590.2014, 

TZ.43.7161.2014, TZ.43.6873.2014 (prace nie zostały zakończone). Ustalono, że wykonawcy 

nie zawiadomili do dnia rozpoczęcia kontroli o zakończeniu prac. Natomiast w przypadku prac 

o nr sprawy TZ.43.7148.2014, TZ.43.7007.2014, TZ.43.6986.2014 ustalono, że prace 

geodezyjne zostały zaniechane. Odstąpienie od wykonania tych prac przez Wykonawców 

nastąpiło poprzez zgłoszenia uzupełniające z prośbą o ich zaniechanie (str. 601-616 akt 

kontroli). Przepis art. 12a ustawy nie przewiduje takiej formy zaniechania pracy geodezyjnej. 

Wyżej opisane przypadki stwierdzono w 65 zgłoszeniach na 4487 prac zgłoszonych od 12 lipca 

2014r. do 16 lutego 2015r. Powyższego ustalenia dokonano na podstawie kopii rejestru 

zgłoszonych prac geodezyjnych (plik kopii rejestru zgłoszeń) z systemu PZGIK 

udostępnionego kontrolującemu przez z-cę Dyrektora PZK.

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzony jest w systemie 

teleinformatycznym - systemie PZGIK. Z udostępnionej kopii rejestru wynika, że nie zawiera 

on identyfikatorów materiałów udostępnionych podmiotowi który zgłosi pracę, czym 

naruszony jest § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji. Ponadto w rejestrze tym, w zakresie 

rodzaju oraz celu zgłoszonych prac, stosowany jest słownik niezgodny z „ Diagramem: 

PZG_ModelZasobuGiK-słowniki”, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie 

organizacji ( np. zapis w rejestrze pod pozycją 19).

Z wykazu statystycznego systemu PZGIK wynika, że przy pomocy przeglądarki 

internetowej i WebEwid zgłoszono 3363 prace geodezyjne, do których pobrano również 

materiały zasobu w postaci elektronicznej. W 1125 przypadkach czynność zgłoszenia odbyła 

się poprzez dostarczenie wypełnionego odręcznie druku zgłoszenia na biuro podawcze PZK. 

W systemie EWID 2007 prowadzona jest ewidencja materiałów zasobu, każdy operat 

ewidencjonowany w tym systemie otrzymuje identyfikator ewidencyjny materiału zasobu (str. 

637-641 akt kontroli). Treść ewidencji materiałów zasobu spełnia wymagania 

§ 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji. Materiały zasobu przetworzone do postaci 

dokumentów elektronicznych i zapisane w bazie systemu PZGIK, powinny posiadać
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identyfikator ewidencyjny taki sam jak oryginały tych materiałów w postaci nieełektronicznej. 

Materiały zasobu (kopie) przekazane wykonawcom do wykonania pracy geodezyjnej lub 

kartograficznej nie posiadają identyfikatora materiału zasobu, co świadczy o tym, że 

oryginałom materiałów nie nadano jeszcze identyfikatora ewidencyjnego -  czym narusza się 

zapisy § 32 ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie organizacji. Ponadto 

stwierdzono iż nr ewidencyjny materiału zasobu wykazany jest tylko w systemie PZG1K, do 

którego wykonawcy nie mają dostępu. Wykonawcy prac geodezyjnych 

w sprawozdaniach technicznych, w zakresie przebiegu prac odwołują się do dokumentów 

zasobu wg. starej nomenklatury - używając oznaczeń „DZ” lub „KERG”. Brak identyfikatora 

na kopii i oryginale materiału zasobu jest naruszeniem § 15 ust. 3 wyżej cytowanego 

rozporządzenia w sprawie organizacji.

W systemie EWID 2007 prowadzony jest rejestr wniosków o udostępnienie 

materiałów zasobu, który spełnia wymagania § 10 wyżej opisanego rozporządzenia w sprawie 

organizacji.

Weryfikacji zbiorów danych i wyników przetworzonych materiałów zasobu

w trybie art. 12b ust. 1, pkt 1 i 2 dokonują pracownicy Działu Weryfikacji Materiałów Zasobu 

PZK:

1) Maria Woźna Moskalik -  Kierownik Działu;

2) Jerzy Borawski -  Starszy Geodeta;

3) Piotr Laskowski -  Starszy Geodeta;

4) Natalia Wolniewicz-Chłopaś -  Starszy Geodeta.

- wszyscy posiadający stosowne upoważnienia Starosty.

Analiza protokołów weryfikacji znajdujących się w 38 operatach wskazuje na niezrozumienie 

pracowników Działu Weryfikacji Materiałów Zasobu PZK  kryteriów dokonywania tejże 

weryfikacji a wynikających wprost z art. 12b ustawy. W 12 protokołach weryfikacji w pozycji 

kompletności przekazywanych wyników prac wpisywane są uchybienia dotyczące naruszenia 

jakości wykonywania tych prac. We wszystkich 38 operatach technicznych zostały 

niezauważone przez weryfikatorów braki kompletności w zakresie zbiorów danych i plików 

zawierających dokumenty elektroniczne z roboczej bazy danych, czym naruszono zapisy § 71 

rozporządzenia w sprawie standardów. Brak tych danych w wersji elektronicznej wymusza na 

prowadzącym państwowy zasób dodatkowe działania w celu ich pozyskania poprzez 

skanowanie tych dokumentów.

Analiza protokołów weryfikacji wykazała również, że tylko w 2 przypadkach na 38 

kontrolowanych operatów technicznych, protokoły weryfikacji zawierają podstawę prawną
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i uzasadnienie występujących uchybień i nieprawidłowości. Przez podanie podstawy prawnej 

należy rozumieć konkretny przepis prawa z podaniem artykułu lub paragrafu dotyczącego 

ustawy lub przepisu wykonawczego.

Stwierdzone przez kontrolującego najczęstsze naruszenia przepisów prawa w badanych 

operatach, a nie zauważone przez weryfikujących w imieniu Starosty, dotyczą rozporządzenia 

w sprawie standardów w zakresie:

1) braku analizy materiałówpzgik wynikaj ącej z zapisów 6 w związku z zapisami 71 ust. 7 

pkt 6 lit. a) cytowanego rozporządzenia (pozycja nr 2, 3, 4, 5, 6,11,23, 24, 26 tabeli nr 

1 str. 665 -  672 akt kontroli),

2) braku identyfikacji w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych 

i porównanie treści materiałów pzgik ze stanem faktycznym w związku z zapisami § 7 

cytowanego rozporządzenia (pozycja nr 2, 3, 4, 5, 6, 11, 23, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 37 

tabeli nr 1 str. 665 -  672 akt kontroli),

3) braku danych obserwacyjnych dotyczących osnowy pomiarowej, wyrównanych 

metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej w związku 

z zapisami § 18 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia (pozycja nr 8, 24, 30, 36 

tabeli nr 1 str. 665 -  672 akt kontroli),

4) wadliwego dowiązania osnowy wysokościowej wyznaczonej w postaci ciągów 

niwelacyjnych (pozycja nr 8, 16, 30 tabeli nr 1 str. 665 -  672 akt kontroli),

5) braku przeprowadzonej analizy dokładnościowej przy pomiarze szczegółów I grupy 

dokładnościowej opartych o punkty stanowiące szczegóły I grupy dokładnościowej na 

podstawie zapisów § 15 w związku z § 29 ust.l pkt 1 cytowanego rozporządzenia 

(pozycja nr 14, 25, 33, 37 tabeli nr 1 str. 665 -  672 akt kontroli).

Protokoły weryfikacji prowadzone są przez weryfikatorów w formie papierowej 

i elektronicznej. W przypadku negatywnej weryfikacji wykonawca prac otrzymuje operat 

techniczny wraz z protokołem weryfikacji w formie papierowej. Zapisy art. 12b ust. 7 ustawy 

wskazują , iż w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych 

ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do 

wyników weryfikacji. W przedłożonej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż nie zawiera 

ona pisemnego ustosunkowania się wykonawców prac do stwierdzonych przez organ 

nieprawidłowości. Zauważono również, że przyjęto w jednostce kontrolowanej zasadę wpisów 

odręcznych na pierwszym protokole weryfikacji, co narusza zapisy cytowanego wyżej art. 12b 

ust. 7 ustawy. Powyższe działania doprowadzają do tego że przyjęta do zasobu dokumentacja
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geodezyjna zawiera w swoim składzie negatywny protokół weryfikacji co narusza zapisy art. 

12b ust. 4 ustawy.

Nie stwierdzono w całym okresie kontrolowanym, aby organ Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej wydał decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez 

wykonawcę prac geodezyjnych.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontroli zauważono również, iż przy 

prowadzonej weryfikacji organ przywołuje przepisy inne niż zapisane w art. 12b ust.l ustawy 

(np. zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami,).

8. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym 

kontroli ocenia się pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Dokonane ustalenia, 

w tym stwierdzone nieprawidłowości, wskazano w treści niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego -  odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

9. Zalecenia pokontrolne.

Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany kierownikowi jednostki 

kontrolowanej -  Staroście Powiatu Wrocławskiego w dniu 7 maja 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.

Mając na względzie stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości zalecam :

1. Dostosować zapisy ujęte w Regulaminie Starostwa a dotyczące podziału zadań z zakresu 

geodezji i kartografii pomiędzy Wydziałem i Geodetą Powiatowym a PZK do zapisów art. 7d 

ustawy.

2. Upoważnić pracowników PZK  do wystawiania i podpisywania DOO zgodne z treścią art. 

40e ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. Spowodować aby druk zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej składany 

w postaci elektronicznej poprzez portal WebEwid jak i w postaci papierowej w zakresie pól nr
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8 i nr 15 zawierał informacje dotyczące wykonawcy pracy geodezyjnej lub pracy 

kartograficznej.

4. Przy weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie kompletności przekazywanych rezultatów 

wykonanych prac geodezyjnych :

® uwzględniać sprawdzenie obowiązku przekazywania przez wykonawców prac 

zbiorów danych i wymaganych plików zawierających dokumenty elektroniczne 

operatu technicznego;

• uwzględniać sprawdzenie obowiązku wykazywania przez wykonawców prac w spisie 

dokumentów operatu technicznego informacji o przekazywanych zbiorach danych 

i plikach zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego.

5. Wskazać pracownikom Działu Weryfikacji Materiałów Zasobu PZK aby w procesie 

weryfikacji szczególną wagę przykładali na realizowanie przez Wykonawców prac 

geodezyjnych obowiązku nałożonego zapisami § 6 rozporządzenia w sprawie standardów 

w zakresie analizy materiałów pzgik, której wyniki powinny być opisane w sprawozdaniu 

technicznym w zakresie :

• identyfikatorów ewidencyjnych materiału zasobu ;

• analizy materiałów pzgik przeprowadzonej przez wykonawców prac geodezyjnych pod 

względem dokładności, aktualności i kompletności, z uwzględnieniem ich przydatności 

do wykonania pomiarów;

6. W systemie PZGIK, w przypadku negatywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych 

materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

zamieszczać protokół z ponownej weryfikacji operatu technicznego wraz z pismem, w którym 

wykonawca ustosunkował się do stwierdzonych uprzednio uchybień i nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczam dzień 8 lipca 2015r. do złożenia informacji 

o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w zakresie punktów 2-6 i do złożenia informacji 

o podjętych działaniach w zakresie zalecenia nr 1.
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Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej w dn iu ................................
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Pouczenie:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

z 201 lr., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.
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