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Informacja o wynikach kontroli problemowej 

w Starostwie Powiatowym we Włocławku. 

 

sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej. 

 

1.  Temat kontroli: Realizacja, przez Starostę Włocławskiego, zadań z dziedziny geodezji  

i kartografii z uwzględnieniem wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w powiecie włocławskim  

w okresie od dnia 1.01.2009 r. do 16.09.2010 r. 

2. Cel kontroli: Sprawdzenie stopnia wykonania zleconych zadań rządowych zleconych  

w dziedzinie geodezji i kartografii realizowanych przez starostów na podstawie art. 6a  

ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne. 

 

3. Czas przeprowadzenia kontroli: 16.09.2010 r. – 26.10.2010 r., 

 

4. Ustalenia kontroli. 

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że: 

- obszar, dla którego nie jest prowadzony operat ewidencji gruntów i budynków o pełnej 

treści tzn. nie są prowadzone kartoteki budynków i lokali stanowi 50 % całej 

powierzchni powiatu, natomiast zgodnie z § 87 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków należy do dnia 31 grudnia 2010 r. dla terenów wiejskich założyć 

komputerowe bazy danych ewidencyjnych, które umożliwiłyby wygenerowanie 

raportów, o których mowa w § 22 przedmiotowego rozporządzenia m.in.: rejestr 

budynków i lokali, kartotekę budynków i lokali. W związku z powyższym ww. termin 

nie zostanie dotrzymany. 

- dla 33 % obszaru powiatu, prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci analogowej, 

stosownie do przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej należy wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. przekształcenie 

mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci numerycznej, 

- osnowa szczegółowa III klasy i osnowa pomiarowa PUWG „1965” dla terenu powiatu 

włocławskiego została przeliczona na Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 
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„2000” w 2006 roku. Obecnie mapa zasadnicza prowadzona jest w PUWG „1965”  

w postaci analogowej oraz w PUWG „2000” w postaci numerycznej. Dla całego 

obszaru powiatu włocławskiego, zarówno w przypadku prowadzenia mapy zasadniczej 

w formie analogowej jak i numerycznej, obowiązującym układem wysokości jest układ 

„Kronsztad 60”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000 r. w 

sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – termin zmiany układu 

współrzędnych upłynął dnia 31 grudnia 2009 r., zatem przedmiotowy wymóg nie został 

wypełniony w całości, 

- nie założono geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a zatem wymóg ten nie 

został również zrealizowany, stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju 

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

uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnień dokumentacji  projektowej, określa – termin 

wykonania zadania w zakresie założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

do 31 grudnia 2007 r. 

- w 2009 r. wydatkowano jedynie 29 %  środków zgromadzonych na Powiatowym 

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z czego  23 % 

przeznaczone zostały na prace geodezyjne i kartograficzne. Jednocześnie stwierdzono, 

że w 2010 r. stopień zaangażowania środków z PFGZGiK zdecydowanie wzrósł, koszt 

prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków oraz założeniu ewidencji lokali miał stanowić 40 % planowanych 

przychodów, 

- pomimo posiadanych w 2010 r. wolnych środków zgromadzonych na PFGZGiK 

(ok.785.000 zł), obowiązek realizacji przez starostę zadań rządowych zleconych w 

dziedzinie geodezji i kartografii, który terminy zostały określone  

w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287) nie są zachowane, 

- nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie wydatkowania środków z PFGZGiK, 

jednakże zbyt niski stopień ich wykorzystania miał wpływ na nieterminową realizację 

zadań zleconych w dziedzinie geodezji i kartografii wynikających z ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

 

 

Zalecono: 

− podjęcie działań mających na celu wykonanie nałożonych rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków, w zakresie założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, 

umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 cytowanego 

rozporządzenia, dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2010 r. - przeprowadzenie 

modernizacji ewidencji gruntów i uzupełnienie baz danych o dane dotyczące budynków 
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dla maksymalnej ilości obrębów ewidencyjnych z uwagi na skalę zaległości (dotyczy to 

50 % obszaru powiatu włocławskiego), 

− rozważenie możliwości zwiększenia kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania 

z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności maksymalne wykorzystanie wpływów 

z opłat pobieranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 

2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz 

udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu 

ewidencyjnego oraz wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy 

zasadniczej, zakładania osnów geodezyjnych, oraz uzgadniania usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jak również dodatkowych środków 

wynikających z ustania obowiązku przekazywania 20% wymienionych wpływów  

do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  

i Kartograficznym, 

− zintensyfikowanie prac polegających na przekształceniu mapy zasadniczej z postaci 

analogowej do postaci numerycznej  w związku z ustawą z dnia 4 marca 2010 r.  

o infrastrukturze informacji przestrzennej prace te należy wykonać w terminie do dnia  

31 grudnia 2013 r., 

− podjęcia działań mających na celu przejście na układ wysokościowy tzw.  

Kronsztadt „86”, 

− podjęcie działań mających na celu utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu  

oraz zespołów uzgodnień dokumentacji  projektowej, które określa – termin wykonania 

ww. zadania do 31 grudnia 2007 r.. 

 

 

Kontrolujący Zatwierdzam 

 

1. Starszy inspektor 

w Nadzorze Geodezyjnym  

i Kartograficznym  

2. Starszy inspektor wojewódzki 

w Nadzorze Geodezyjnym  

i Kartograficznym 

 

 

Kujawsko – Pomorski  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego 

 


