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Bydgoszcz,          maja 2014 r. 

 

KUJAWSKO – POMORSKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU 

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 
 

 

WSPN.I.1611.2.2014 

 

                                                          

        Pani  

Marzena Kempińska     

Starosta Świecki                          

 

 

ZALECENIA POKONTROLNE 

 

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

i kartograficzne (Dz. U z 2010, Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 1 

pkt 2 i § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli 

urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. z 2001, Nr 101, poz. 1090) Kujawsko - Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skontrolował Wydział 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Świeciu z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych Staroście Świeckiemu 

przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego w protokole kontroli znak WSPN.I.0934-3/09 z dnia 16 grudnia 2009 

roku, w przedmiocie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym 

wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów 

i budynków w wyznaczonych przepisami terminach. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 

przez Starostę Świeckiego w dniu 6 maja 2014 r., Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego stosownie do § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady 

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

i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, 

przekazuje Pani Staroście niniejsze zalecenia pokontrolne. 

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego ustalił, że ww. zalecenia przekazane pismem z dnia 16 grudnia 2009 r., 

znak WSPN.I.0932-3/09 zostały wykonane częściowo. 
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Mając na uwadze powyższe tut. Organ z zastrzeżeniami ocenia wykonanie ww. 

zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Świeckiemu. 

 

W związku z powyższym, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego wnosi o podjęcie, w stosunku do pracowników 

podległych Pani Staroście, działań nadzorujących wykonywanie zaleceń pokontrolnych 

przekazanych pismem z dnia 16 grudnia 2009 r., znak WSPN.I.0932-3/09, 

a w szczególności w zakresie: 

 stosowania oznaczeń kancelaryjnych dokumentów zgodnych z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych,  

 podjęcia działań mających na celu umożliwienie wprowadzanie zmian do operatu 

ewidencyjnego w terminie zgodnym z § 47 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

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

i budynków, 

 systematycznego przekazywania kopii baz danych ewidencyjnych, nie rzadziej niż raz na 

pół roku, do Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego, zgodnie z § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

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

 każdorazowego uzgadniania z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektów modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków, 

 kontunuowania działań mających na celu wykonania nałożonych rozporządzeniem 

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

ewidencji gruntów i budynków założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, 

umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 cytowanego 

rozporządzenia, dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku., a dla 

terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2016 roku (nowe terminy) 

Zgodnie z § 14 ustęp 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2001 r. organ zarządzający 

kontrolę, w razie potrzeby, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub 14 dni od 

rozpatrzenia zastrzeżeń, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne, które są 

dla niej wiążące. Natomiast w myśl §14 ustęp 2 kierownik jednostki kontrolowanej, w ciągu 

30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zawiadamia zarządzającego kontrolę  

o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania. 

 

 


