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KUJAWSKO – POMORSKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU 

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

działający w imieniu 

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO 

 

WIGK.II.1611.10.2018                    

    

 

 

 

Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej 

w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy 

w Wydziale Geodezji i Kartografii  

 

 w zakresie:   

realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie prawidłowości wykonywania zadań w dziedzinie 

geodezji i kartografii przez Starostę, wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  

i magnetycznych oraz stanu tych osnów, a także w zakresie prawidłowości przeprowadzania 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy  

oraz wywiązywania się z obowiązku przekazania zbiorów do Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach 

 

okres objęty kontrolą: okres objęty kontrolą: 22.09.2004 r. do 31.12.2013 r. oraz 01.01.2014 r. 

do dnia rozpoczęcia kontroli. 

 

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

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 

w dniach 26 października 2018 r. i 8 lutego 2019 r., kontrolę przeprowadzili pracownicy 

Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 

 

1. Arkadiusz Warda – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii –– upoważnienie nr 8/2018 

z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.10.2018, kierownik zespołu kontrolnego,  

2. Jolanta Walerych – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej  

i Kartograficznej – upoważnienie nr 9/2018 z dnia 27.09.2017 r., znak 

WIGK.II.1611.10.2018, członek zespołu kontrolnego, 
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3. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 10/2018 z dnia 27.09.2017 r., 

znak WIGK.II.1611.10.2018, członek zespołu kontrolnego 

4. Marcin Tuszyński – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 11/2018 z dnia 

27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.10.2018, członek zespołu kontrolnego, 

 

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

Powiatowego w Bydgoszczy. 

  

W obecności: 

1) Henryka Siudy – Geodety Powiatowego, Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii. 

2) Macieja Lewandowskiego – Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej.  

 

Podstawa prawna 

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

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

i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.).  
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VI. Zalecenia pokontrolne 

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

pokontrolnego podpisanym przez Starostę Bydgoskiego w dniu 18 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 ze zm.), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:  

1) Podjąć działania zmierzające do wypełnienia zapisów uwzględnionych w załączniku 

nr 6 do rozporządzenia w sprawie ZSIN. 

2) Dokonać uzupełnienia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do jej pełnej 

kompletności zgodnie z przepisami prawa. 

3) Określić wewnętrzne procedury współpracy, w przedmiocie ochrony znaków 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, z jednostkami odpowiedzialnymi 

za wykonywanie powiatowych, jak również komunalnych inwestycji oraz przestrzegać 

ich realizacji. 

 

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 

numerze 3,  

6 miesięcy o wykonaniu zaleceń o numerach 1 i 2  

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 Bydgoskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia  

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

wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze. 

 

Bydgoszcz, 10 lipca 2019 r.  

Kujawsko – Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego 

działający w imieniu 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

Robert Cieszyński 

(podpis) 

Wystąpienie pokontrolne podpisano elektronicznie.  


