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KUJAWSKO – POMORSKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU 

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

działający w imieniu 

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO 

 

WIGK.II.1611.15.2020                    

    

 

 

Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej 

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu 

 w Wydziale Geodezji i Nieruchomości  

  

 w zakresie:   

prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem  

zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2052 ze zmianami) oraz przeprowadzania procesu bieżącej cyfryzacji 

zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, automatyzacji jego 

funkcjonowania, jak również analizy zgłoszonych prac geodezyjnych będących w trakcie 

realizacji co do zadeklarowanych terminów ich wykonania. 

 

okres objęty kontrolą: od 22.09.2004 r. do 31.12.2013 r.  

oraz 01.01.2014 r. do dnia 31.05.2021 r. 

 

Na podstawie upoważnień z dnia 30 września 2020 r., wydanych przez 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego, w dniach od 19 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. kontrolę 

przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 

1. Jolanta Walerych – kierownik w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Bydgoszczy –upoważnienie nr 18/2020 z dnia 30 września 2020 r. 

znak WIGK.II.1611.15.2020, kierownik zespołu kontrolnego, 

2. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 19/2020 z dnia  

30 września 2020 r., znak WIGK.II.1611.15.2020, członek zespołu kontrolnego, 

3. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 5/2020 z dnia  

30 września 2020 r., znak WIGK.II.1611.15.2020, członek zespołu kontrolnego – 

ważne do dnia 29.01.2021 r. 
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Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

 

 

Podstawa prawna 

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 224 ze zm.) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).  
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VI. Zalecenia pokontrolne 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione Staroście Grudziądzkiemu  

w projekcie wystąpienia pokontrolnego w dniu 31 sierpnia 2021 r., stosownie do art. 46 ust. 3 

ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej, zobowiązuję Pana Starostę 

do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:  

1) Powołać osobę pełniącą funkcję kierownika wyodrębnionego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

2) Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzać zgodnie z zapisami  

art. 24a ustawy Pgik. 

3) Dokonać analizy w bazie danych egib w zakresie występowania powierzchni 

graficznej różniącej się od powierzchni ewidencyjnej działek ewidencyjnych  

i przeprowadzić czynności aktualizacyjne w bazie danych egib celem 

wyeliminowania rozbieżności. 

4) Przeprowadzić analizę i dokonać zmian atrybutów dla wszystkich punktów 

granicznych w bazie danych egib. 

5) Podjąć działania w zakresie zgłoszeń prac geodezyjnych o długich terminach 

realizacji, aby dokonać ich ewentualnego zamknięcia w systemie do prowadzenia 

rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych. 

 

 

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

o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub 

przyczynach ich niepodjęcia w terminie : 

2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do 

zalecenia numer 2 i 5 

6 miesięcy o wykonaniu zaleceń o numerach 1 i 3-4 

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

niepodjęcia. 

 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

Nr 2020, poz. 224 ze zmianami) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki 

odwoławcze. 
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Bydgoszcz, 15 września 2021 r.  

 

 

        Kujawsko – Pomorski 

       Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

       Geodezyjnego i Kartograficznego 

        działający w imieniu 

       Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

     Robert Cieszyński 

 

       .................................................. 

           (podpis) 

 

 

 

 


