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KUJAWSKO – POMORSKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU 

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

działający w imieniu 

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO 

 

WIGK.II.1611.9.2018                    

    

 

 

Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej 

w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim 

 w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

  

 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  

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm., zwana dalej ustawą) oraz wywiązywania się  

z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN, jak również przeprowadzanie procesu bieżącej 

cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych  

i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także stanu 

utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ww. ustawy, pod względem kompletności  

i pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością. 

 

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

oraz 01.01.2014 r. do dnia 14.11.2018 r. 

 

Na podstawie upoważnień z dnia 27 września 2018 r., wydanych przez 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego, w dniach 14, 21 i 30 listopada 2018 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy 

Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 

1. Jolanta Walerych – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej  

– upoważnienie nr 4/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.9.2018, kierownik 

zespołu kontrolnego, 

2. Marcin Tuszyński – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 3/2018 z dnia 27.09.2018 

r., znak WIGK.II.1611.9.2018, członek zespołu kontrolnego, 

3. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 5/2018 z dnia  

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.9.2018, członek zespołu kontrolnego, 
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4. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 6/2018 z dnia 

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.9.2018, członek zespołu kontrolnego, 

5. Joanna Starczewska – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 4/2018 z dnia 

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.9.2018, członek zespołu kontrolnego. 

 

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa 

Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. 

  

W obecności: 

1) Jacka Żbikowskiego – Geodety Powiatowego, Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, 

2) Piotra Hofmana – Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

3) Piotra Ratajczyka – Inspektora w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Podstawa prawna 

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

VII. Zalecenia pokontrolne 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia 

pokontrolnego podpisanym przez Starostę Aleksandrowskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r., 

stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję Panią Starostę do realizacji następujących zaleceń 

pokontrolnych:  

1) Sporządzić upoważnienia dla osób wystawiających licencje oraz osób, które 

uwierzytelniają dokumentację dla zamawiającego. 

2) Uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego projekty modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków. 

3) Dokonywać bieżącej aktualizacji centralnego repozytorium, w powiązaniu  

z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków. 

4) Przetwarzać do postaci elektronicznej w całości operaty techniczne przyjmowane 

do pzgik. 

5) Na udostępnianych do zgłoszenia prac geodezyjnych lub na wniosek dokumentach 

nieelektronicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu oraz 

wygenerowanych dokumentach w postaci elektronicznej stosować odpowiednie 

klauzule. 

6) Planowo zarządzać przeprowadzanie modernizacji gruntów i budynków w celu 

dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa.  

7) Dokonać uzupełnienia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do jej 

pełnej kompletności zgodnie z przepisami prawa. 

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu „Infostrada Kujaw  

i Pomorza 2.0”, odstąpiono od wskazania zaleceń do uchybień o nr 6, 7, 9, 10 i 11, gdyż ich 

wykonanie nastąpi po realizacji niniejszego projektu. Jednakże po zakończeniu wszelkich 

czynności dotyczących realizacji przedmiotowego projektu jako priorytet należy potraktować 

m.in. uzupełnienie baz danych BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa na obszarze 

miasta Nieszawy oraz utworzenie baz danych BDOT500 dla pozostałego obszaru powiatu 

aleksandrowskiego, umieszczenie informacji o utworzeniu baz danych BDOT500 na stronie 

BIP Starostwa, prowadzenie baz danych BDOT500 i GESUT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązującego układu wysokościowego w bazach 

danych BDOT500, jak również prowadzenie w formie zintegrowanej bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków.  

 

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

o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
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Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub 

przyczynach ich niepodjęcia w terminie : 

1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do 

zaleceń numerach 1, 2 i 5  

2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do 

zaleceń numerach 4, 6 i 7 

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerach 3  

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

 

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden przekazano Staroście Aleksandrowskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia  

15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) na wystąpienie 

pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze. 

 

Bydgoszcz, 9 maja 2019 r.  

Kujawsko – Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego 

działający w imieniu 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

Robert Cieszyński 

(podpis) 

 

Wystąpienie pokontrolne podpisano elektronicznie.  


