WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
Gorzów Wlkp., 24 września 2018r.
GK.431.3.2018.AByl

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z kontroli problemowej w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji
i kartografii, przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia 2018r. do 27 kwietnia 2018r.
w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim
Kontrola została przeprowadzona na podstawie przepisów:
- Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101, ze zm.), a w szczególności art. 7b ust.1 pkt 2, art. 9 ust. 2,
3 i 5,
- Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.
1092), w zakresie artykułów 11 - 57 tej ustawy,
a także w oparciu o okresowy plan kontroli na rok 2018 przewidzianych do przeprowadzenia
przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 listopada 2017r. nr GK-VII.430.1.2017.AByl, wykonującego
z upoważnienia Wojewody Lubuskiego zadania kontrolne w zakresie geodezji i kartografii.

I. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp..
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Kierownik jednostki kontrolowanej –
w okresie kontrolowanym, tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli:
- od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 17 listopada 2014r. – Tadeusz Jędrzejczak,
- od dnia 17 listopada 2014r. oraz aktualnie - Jacek Wójcicki.

II. Kontrolerzy – pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzkiej
Inspekcji Geodezyjnej
ul. Jagiellończyka 8:

i

Kartograficznej

w Gorzowie

Wlkp.,

1. Przewodniczący zespołu kontrolerów – Andrzej Bylica - inspektor wojewódzki,
posiadający upoważnienie nr 5/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.,
2. Członek zespołu kontrolerów – Waldemar Surma - inspektor wojewódzki, posiadający
upoważnienie nr 6/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:
- data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 kwietnia 2018r.,
- data zakończenia czynności kontrolnych: 27 kwietnia 2018r.
Wpisu określającego powyższe daty oraz informację o zakresie kontroli, a także
o osobach upoważnionych do jej przeprowadzenia, dokonano w Księdze kontroli Urzędu pod
numerem 13 w roku 2018.

IV. Zakres kontroli
1. Przedmiot kontroli:
1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów
i budynków pod względem zgodności z art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN (Zintegrowany
System Informacji o Nieruchomościach).
2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac
geodezyjnych
i kartograficznych do państwowego
zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Pgik pod względem
kompletności
i pokrycia
obszarowego i zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością.
2. Cel kontroli: ustalenie i ocena działalności w zakresie określonym w przedmiocie
kontroli.
3. Okres objęty kontrolą:
 dla tematu 1a - od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r., ustalenie czy były
przeprowadzane modernizacje i w jakim zakresie oraz czy były uzgodnione z WINGiK
i wykonane w zakresie uzgodnionym; od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli
(powyższe ustalenia oraz pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a
Pgik),
 dla tematu 1b - od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
 dla tematu 2 - od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz zbadanie stanu
cyfryzacji dokumentów archiwalnych wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli,
 dla tematu 3 - wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli.

V. Przepisy prawne stanowiące podstawę przeprowadzenia kontroli:
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185,
poz. 1092), zwana dalej ustawą o kontroli,
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101, ze zm.) – zwana dalej ustawą Pgik,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r., poz. 897) zwana dalej ustawą o zm. Pgik,
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
z 2017r., poz. 1382, ze zm.), zwana dalej ustawą o IIP,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1527, ze zm.) - zwana dalej ustawą Kpa,
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- Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada z dnia 5 września 2013r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2013, poz. 1183) – zwane dalej jako rozp. o zasobie,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r.,
poz. 917, ze zm.) – zwane dalej jako rozp. w sprawie udostępniania,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924) –
zwane dalej jako rozp. w sprawie formularzy,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914) – zwane dalej jako rozp. w sprawie
uwierzytelniania,
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - zwane dalej jako rozp.
w sprawie standardów.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352) zwane dalej jako rozp. w sprawie osnów,
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247) - zwane dalej jako rozp.
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 542) - zwane dalej
jako rozporządzenie w sprawie egib,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1551) - zwane dalej jako rozp. zmieniające EGiB z 2013r.,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2109) - zwane dalej jako rozp. zmieniające EGiB z 2015r.,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1938) - zwane dalej jako rozp. w sprawie GESUT,
- Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2028) - zwane dalej jako rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas.,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U.
Nr 249, poz. 2498) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań
geodetów powiatowych),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249) - zwane dalej
rozporządzeniem w sprawie ZSIN.
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VI. Zagadnienia wymagające oceny
1) Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib).
Sprawdzenie, czy w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. organ
w związku z podejmowaniem działań dotyczących modernizacji ewidencji gruntów
i budynków uzgadniał projekty modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego (§ 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib).
1a) Procedura modernizacji egib w okresie od 1 stycznia 2014 r. (art. 24a ustawy Pgik
w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia w sprawie egib), bądź przeprowadzonych działań
modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib.
1. Sprawdzenie, czy wszystkie obręby ewidencyjne objęto modernizacją oraz czy
w odpowiednim zakresie (§ 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib).
2. Sprawdzenie, czy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK,
a jeżeli tak, to czy w odpowiednim terminie (§33 ust.1, §56 ust.1, §57 rozporządzenia
w sprawie egib).
3. Sprawdzenie, czy zakres modernizacji (obszar, termin i zakres rzeczowy modernizacji) był
zgodny z uzgodnionym projektem (§ 55 rozporządzenia w sprawie egib, w zw. art. 24a
ustawy Pgik).
4. Ustalenie, czy modernizacja była wykonywana etapami (§ 57 rozporządzenia w sprawie
egib), czy zakładano ewidencję budynków, lokali, czy przeprowadzano jednocześnie
klasyfikację gruntów, ustalanie linii brzegu, jeśli tak, to w jakim terminie się zakończyły
te postępowania, ile ich było.
5. Sprawdzenie, czy starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac
geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez
wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni (art. 24a ust. 2
i 3 ustawy Pgik).
6. Sprawdzenie, czy starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu
projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem,
poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy
oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (art. 24a ust. 5 ustawy Pgik).
7. Sprawdzenie, czy zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu operatu opisowo
– kartograficznego, czy został wyłożony do wglądu w siedzibie starostwa powiatowego
na okres 15 dni roboczych (art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia
w sprawie egib).
8. Sprawdzenie, czy odnotowywano fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem
w postaci adnotacji? (§ 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, art. 24a ust. 6 ustawy
Pgik).
9. Sprawdzenie poprawności trybu rozpatrywania uwag:
- czy uwagi rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa, posiadający uprawnienia
zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania
dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych,
- czy uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu
wyłożenia do wglądu projektu operatu,
- czy i w jaki sposób informowano zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu,
- czy sporządzono wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole
(art. 24a ust.7 ustawy Pgik).
10. Sprawdzenie, czy w terminie 30 dni ujawniono w bazie egib dane zawarte w projekcie
operatu opisowo – kartograficznego (§ 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib).
11. Sprawdzenie, czy po upływie terminu rozpatrzenia uwag starosta ogłosił w dzienniku
urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa
informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu
stały się danymi egib (art. 24a ust. 8 ustawy Pgik).
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12. Ewentualne ustalenie:
- ilości zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo –
kartograficznym zgłoszonych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku
urzędowym województwa powyższej informacji i jak je rozpatrzono,
- ilości zarzutów, które uwzględniono i odrzucono w drodze decyzji (art. 24a ust. 9 i 10
ustawy Pgik).
13. Sprawdzenie, czy i kiedy zawiadomiono o zmianach danych ewidencyjnych
wynikających z modernizacji organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo
jednostki statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów (§ 49 rozporządzenia
w sprawie egib, art. 24a ust. 11 ustawy Pgik).
Ad. 1a) 1-13 z wyłączeniem 4 i 12: ogólną ocenę zadania formułuje się przez dokonanie
podsumowania ocen cząstkowych.
1b) Przekazywanie zbiorów do ZSIN.
1. Sprawdzenie:
a) czy system dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego EGiB (§3 ust. 1
rozporządzenia zm. egib),
b) czy dane w egib są dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego EGiB (§3 ust. 1
rozporządzenia zm. egib).
2. Sprawdzenie, czy organ wywiązuje się na bieżąco z obowiązku przekazania zbiorów do
CR ZSIN, w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib (§ 7 ust.1 i ust. 2
rozporządzenia w sprawie ZSIN).
Ad. 1b) 1-2: ogólną ocenę zadania formułuje się przez dokonanie podsumowania ocen
cząstkowych.
2) Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik).
1. Sprawdzenie, czy stopnień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pzgik jest odpowiedni
mając na uwadze perspektywy dochowania terminu do dnia 31 grudnia 2020 r. (§ 32
ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
2. Sprawdzenie, czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik (§ 7, ust.1
rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
3. Sprawdzenie, czy stosowany system teleinformatyczny spełnienia minimalne wymagania,
o których mowa w § 7, ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
4. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu
rejestrowanych danych (§ 7 i § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
5. Sprawdzenie poprawności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu
(§ 9 ust. 3 i § 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
6. Sprawdzenie poprawności stosowanej klauzuli na materiałach zasobu (§ 21 ust. 1, 4 i 5
oraz zał. 3 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
7. Sprawdzenie stopnia funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych
przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik.
Ad. 2) 1-7: ogólną ocenę zadania formułuje się przez dokonanie podsumowania ocen
cząstkowych.
3) Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3
(GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Pgik pod
względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością.
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3.1.EGiB. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
a) Sprawdzenie, czy system do prowadzenia EGiB spełnia aktualne wymogi
rozporządzenia egib (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik, § 3 rozporządzenia zm. egib),
b) Sprawdzenie, czy w terminie do 31 grudnia 2016 roku dostosowano bazy danych do
obowiązującego modelu pojęciowego bazy danych EGiB (§ 3 rozporządzenia zm.
egib) ,
c) Sprawdzenie, czy wykonywane są kopie bezpieczeństwa baz egib, ich częstotliwości
oraz sposobu ich przechowywania, a także przekazywania do WINGiK (§ 17
rozporządzenia o prowadzeniu zasobu ).
3.2.EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych z modelem pojęciowym bazy
EGiB (Zał. nr 1a do rozporządzenia w sprawie egib),
b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie EGiB (Zał. nr 1a
do rozporządzenia w sprawie egib),
3.3.EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia baz danych EGiB oraz RCiWN,
z przekazywaną sprawozdawczością do GUGiK za rok 2017.
a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK 3.0.
b) Sprawdzenie poprawności plików GML z baz danych EGiB (Zał. nr 4a
rozporządzenia w sprawie egib).
3.1.GESUT. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
a) Sprawdzenie procedury założenia bazy oraz czy zgłoszono bazę do ewidencji (art. 13
ust. 3 ustawy o IIP),
b) Sprawdzenie formy i sposobu prowadzenia bazy: czy jako baza danych GESUT, czy
zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, mając na uwadze perspektywy do 2023 r. (53b
ustawy Pgik),
c) Sprawdzenie dostosowania prowadzonej bazy danych do aktualnie obowiązującego
modelu pojęciowego bazy GESUT (Zał. Nr 2 do rozp. w sprawie GESUT),
d) Sprawdzenie, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu do
prowadzenia bazy GESUT (§ 9 ust. 1 rozp. w sprawie GESUT),
e) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwości oraz
sposobu ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
3.2.GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami
pojęciowymi danych bazy GESUT (Zał. Nr 2 do rozp. sprawie GESUT ),
b) zakres gromadzonych danych w bazie GESUT (Zał. Nr 2 do rozporządzenia
w sprawie GESUT).
3.3.GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną
sprawozdawczością za rok 2017.
a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK
-2.0.
b) Sprawdzenie poprawności pliku GML z bazy danych GESUT przy pomocy
programu (Zał. Nr 4 do rozp. w sprawie GESUT).
3.RCWiN.
a) Sprawdzenie, czy bazę RCiWN zgłoszono do ewidencji (art. 13 ust. 3 ustawy o IIP),
b) Sprawdzenie, czy dostosowano bazy danych RCiWN do modelów pojęciowych
określonych w obowiązujących przepisach (Zał nr 7 do rozporządzenia egib) ,
c) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu
ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
3.1.BDSOG. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
a) Sprawdzenie procedury założenia baz oraz czy zgłoszono bazę do ewidencji (art. 13
ust. 3 ustawy o IIP),
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b) Sprawdzenie dostosowania prowadzonej bazy danych BDSOG do obowiązującego
modelu pojęciowego oraz określić perspektywy do 2023 r. (Zał. nr 2 rozporządzenia
o osnowach),
c) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu
ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
3.2.BDSOG. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych BDSOG z obowiązującym
modelem pojęciowym (Zał. nr 2 rozporządzenia o osnowach),
b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie BDSOG (Zał. nr 3
rozporządzenia o osnowach).
3.3.BDSOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną
sprawozdawczością za rok 2017.
a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK 4.0.
b) Sprawdzenie poprawności pliku GML z bazy danych (Zał. nr 4 rozporządzenia
o osnowach).
3.1.BDOT500. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
a) Sprawdzenie procedury założenia bazy oraz czy zgłoszono bazę do ewidencji (art. 13
ust. 3 ustawy o IIP),
b) Sprawdzenie formy prowadzenia bazy: czy jako baza danych BDOT500, czy zgodnie
z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik (art. 4 ust. 1b oraz 53b ustawy Pgik),
c) Sprawdzenie, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu do
prowadzenia bazy BDOT500 (§ 8 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
d) Sprawdzenie, czy baza BDOT500 jest dostosowana do obowiązujących modelów
pojęciowych (Zał. nr 2 rozporządzenia w sprawie BDOT500), a jeśli nie to, jakie są
w tym zakresie perspektywy do 2023 r.
e) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu
ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu),
f) Sprawdzenie zharmonizowania bazy BDOT500 z bazami EGiB, GESUT, RCWiN,
BDSOG (art. 4 ust. 1b ustawy Pgik).
3.2.BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych BDOT500 z obowiązującymi
modelami pojęciowymi określonymi (Zał. nr 2 rozporządzenia w sprawie
BDOT500),
b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie BDOT500 (Zał. nr
2 rozporządzenia w sprawie BDOT500).
3.3.BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną
sprawozdawczością za 2017 rok.
a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK 5.0.
b) Sprawdzenie poprawności pliku GML z bazy danych BDOT500 (Zał. nr 4
rozporządzenia w sprawie BDOT500).
4) Stan prowadzenia mapy zasadniczej ustawy Pgik pod względem jej formy,
kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością.
4.1.MZ. Ogólna kontrola stanu mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2
ustawy Pgik.
a) Sprawdzenie sposobu i obszaru założenia mapy zasadniczej o której mowa
w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik,
b) Sprawdzenie, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu do
tworzenia mapy zasadniczej (§ 18 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
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c) Sprawdzenie, w perspektywie końca 2023 r., sposobu dostosowania prowadzonej
mapy zasadniczej do modelów pojęciowych mapy zasadniczej (Zał. nr 6
rozporządzenia w sprawie BDOT500),
d) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu
ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).
4.2.MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej.
a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej mapy zasadniczej z przepisami prawa
w oparciu o które została utworzona.
b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej mapie zasadniczej.
c) Sprawdzenie pokrycia obszarowego prowadzonej mapy zasadniczej (art. 4 ust. 1a
i ust. 1b ustawy Pgik).
4.3.MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa
w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością za rok
2017.
a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem –
GUGiK 1.00.
Ad. 3 i 4) w zakresie baz danych i mapy zasadniczej: ogólną ocenę zadania formułuje się
przez dokonanie podsumowania ocen cząstkowych.
5) Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych
z wykorzystaniem dotacji.
a) Sprawdzenie w celu potwierdzenia zgodności przekazywanych przez organ informacji
w sprawozdaniach z rozliczenia dotacji przekazywanych do WINGiK.

VII. Ustalenia formalno – organizacyjne
1. Pełnienie funkcji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. – aktualnie oraz w okresie
od 1 stycznia 2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.
Obecnym Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. jest Pan Jacek Wójcicki, na co wskazuje
zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014r.
o wyborze Jacka Piotra Wójcickiego na Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Natomiast do dnia 17 listopada 2014r. Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. był Pan Tadeusz
Jędrzejczak, co wynika z zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
z dnia 22 listopada 2010r. o wyborze Tadeusza Jędrzejczaka na Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp.
2.

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety
powiatowego:
a) usytuowanie w niej geodety powiatowego (art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b),
b) czy geodeta powiatowy spełnia warunki formalne niezbędne do pełnienia swojej
funkcji (§ 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych).
Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej określały kolejne wersje
Regulaminu Organizacyjnego.
Pierwszym obowiązującym w okresie objętym kontrolą Regulaminem organizacyjnym
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. był ustanowiony Zarządzeniem Nr 475/W/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., który następnie podlegał zmianom
w drodze zarządzeń Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp..

8

W § 14 pkt 16 ww. Regulaminu określono, że w skład urzędu wchodzi m.in. Wydział
Geodezji i Katastru (symbol literowy „WKG”), natomiast w § 22 ust. 16 określono zakres
działania Wydziału Geodezji i Katastru.
Z kolei w Załączniku nr 1 do ww. Regulaminu określono Schemat Organizacyjny Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp., z którego wynika, że Wydział Geodezji i Katastru podlega
Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju.
Kolejne postaci Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. były
określone Zarządzeniami Prezydenta:
- nr 38/W/I/2015, z dnia 11 lutego 2015r.
- nr 88/W/I/2015, z dnia 1 czerwca 2015r.
- nr 109/W/I/2015, z dnia 24 czerwca 2015r.
- nr 30/W/I/2016, z dnia 29 lutego 2016r.
- nr 123/W/I/2016, z dnia 1 lipca 2016r.
- nr 301/W/I/2016, z dnia 27 września 2016r.
We wszystkich powyższych Regulaminach § 14 pkt 11 określał, że w skład urzędu
wchodzi m.in. Wydział Geodezji i Katastru (symbol literowy „WKG”), natomiast w § 22
ust. 11 określał zakres działania Wydziału Geodezji i Katastru.
Z kolei w Załącznikach nr 1 do ww. Regulaminów określono Schemat Organizacyjny
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., z których wynika, że nadal Wydział Geodezji i Katastru
podlegał Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju.
Aktualnie obowiązująca postać Regulaminu organizacyjnego została wprowadzona
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 101/W/I/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
który podlegał zmianom w drodze Zarządzeń:
- nr 178/W/I/2017 z dnia 01 września 2017 r.,
- nr 269/W/I/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.,
- nr 12/W/I/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r..
Powyższe wersje Regulaminu nie wprowadzały żadnych zmian w zakresie dotyczącym
Wydziału Geodezji i Kartografii.
W sposób szczegółowy organizację administracji geodezyjnej i kartograficznej
określały kolejne wersje Regulaminów Wewnętrznych.
Poprzednio obowiązujący Regulamin wewnętrzny Wydziału Geodezji i Katastru został
ustanowiony Zarządzeniem Nr 182/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
23 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji
i Katastru. Następnie Zarządzeniem Nr 392/W/III/2012 z dnia 26 października 2012r.
zmieniono zapisy Rozdziału IV „Struktura wewnętrzna Wydziału, obsada i oznaczenia
komórek organizacyjnych”. W § 3 ust. 1 określono, iż „Wydziałem kieruje Dyrektor
Wydziału przy pomocy Geodety Miejskiego i kierowników komórek organizacyjnych”.
W § 5 zamieszczono podział Wydziału na poszczególne komórki organizacyjne
i stanowiska pracy. Jedną z części składowych tego regulaminu wewnętrznego jest
„Schemat Organizacyjny Wydziału Geodezji i Katastru”, który wskazuje m.in., że Geodeta
Miejski podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wydziału.
Aktualnie obowiązująca postać Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru
została ustanowiona Zarządzeniem Nr 306/W/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału
Geodezji i Katastru. Zgodnie z § 3 Wydziałem kieruje dyrektor, a w § 4 ust. 1 określono,
że w czasie jego nieobecności w zakresie spraw PZGiK zastępuje go Geodeta Miejski,
a w zakresie spraw pozostałych Kierownik Referatu Geodezji.
W § 8 określono funkcjonujące w strukturze wydziału następujące stanowiska i referaty:
1. Dyrektor
2. Geodeta Miejski
3. Referat Katastru
a) wieloosobowe stanowisko ds. katastru nieruchomości,
b) stanowisko ds. obsługi zasobu ewidencyjnego,
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4. Referat – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
a) Kierownik ODGiK,
b) wieloosobowe stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
5. Referat Geodezji
a) Kierownik Referatu,
b) Stanowisko ds. geodezji,
c) Stanowisko ds. EMUiA oraz ochrony gruntów rolnych,
6. Referat – Miejski System Informacji Przestrzennych,
a) Kierownik Referatu,
b) wieloosobowe stanowisko ds. tworzenia i aktualizacji MSIP,
c) stanowisko ds. przetwarzania baz danych IIP,
7. Stanowisko ds. organizacyjnych.
Zakresy działań na poszczególnych stanowiskach pracy określa rozdział V ww.
Regulaminu, a w tym w § 10 ust. 2 określa zadania Geodety Miejskiego.
Natomiast podległość poszczególnych stanowisk i referatów określono w Załączniku nr 1
pn. „Schemat Organizacyjny Wydziału Geodezji i Katastru”, z którego wynika m.in.,
że Geodeta Miejski podlega Dyrektorowi Wydziału, ale również podlega bezpośrednio
Prezydentowi Miasta pod względem merytorycznym w zakresie administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
Przez większość okresu kontrolowanego Geodetą Miejskim był Pan Stanisław Mach,
który pełnił tę funkcję na podstawie pisma Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. znak
O.U.II.1111/38/2001 z dnia 23 listopada 2001r., stanowiącym o przeniesieniu
na stanowisko Geodety Miejskiego, który posiadał uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii ( … ) nadane w dniu 19.03.1986r., w zakresach 1, 2 i 3, a także –
jak wynika z informacji zebranych w ramach poprzednich kontroli – posiadał wieloletnie
doświadczenie pracy w geodezji, w tym administracji geodezyjnej i kartograficznej,
a także wyższe wykształcenie geodezyjne.
Aktualnie, od dnia 15.02.2018r., na podstawie pisma Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. znak WOR-II.2122.144.2018.JK, z dnia 08 lutego 2018r., stanowisko Geodety
Miejskiego pełni Pani Katarzyna Kostycewicz, która posiada wykształcenie wyższe ( … ) (
… ), uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach nr 1 i 2 –
świadectwo nr ( … ) z 17.12.1994r., a także ponad 20 letnie doświadczenie pracy w
geodezji, w tym głównie w administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Powyższe ustalenia wskazują, że:
Ad. a) w aktualnie obowiązujących od dnia 30 grudnia 2016r. uregulowaniach
dotyczących usytuowania geodety powiatowego w strukturze Urzędu Miejskiego,
pełniącego również funkcje starostwa w myśl przepisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, są one
zgodne z wymogami wskazanego przepisu prawa, ale w okresie poprzednim nie
wskazywały prawidłowego umiejscowienia, czyli bezpośredniej podległości Geodety
Miejskiego wobec Prezydenta Miasta, wykonującego zadania starosty.
(ocena pozytywna z uchybieniami).
Ad. b) obie ww. osoby, które w okresie objętym kontrola pełniły funkcję geodety
powiatowego, spełniały wymagania określone w tym zakresie w przepisach § 4
rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych.
(ocena pozytywna).
3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, w tym:
a) ustalenie, czy stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości
w realizacji kontrolowanych zadań.
Zasoby pracownicze, w zakresie stanu kadrowego i jej kwalifikacji, ustalono m.in.
w oparciu o wgląd do zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, pracowników
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Wydziału realizującego zadania objęte ww. kontrolą, a także w oparciu o przekazane
zestawienie określające kwalifikacje zawodowe tych osób, co przedstawia poniższa tabela:
Imię i nazwisko

L.p.

1

Nazwa Referatu

Stanowisko

Data przyjęcia
Zakresy
zakresu czynności,
Wykształcenie uprawnień
uprawnień i
geod.
odpowiedzialności

Jerzy Oleksiewicz

WKG

Dyrektor

wyższe

-

2016-02-02

Katarzyna Kostycewicz

WKG

Geodeta Miejski,
p.o. Kierownika
ODG

wyższe

1, 2

2018-02-28

3

(…)

WKG

Podinspektor

wyższe

-

2017-01-19

4

(…)

Kierownik

wyższe

-

2017-01-05

Inspektor

wyższe

-

2017-01-19

Podinspektor

wyższe

-

2017-01-19

2

5

6

(…)
(…)

Referat
Miejskiego
Systemu
Informacji
Przestrzennych

7

(…)

Podinspektor

Wyższe

-

2017-01-19

8

(…)

Kierownik

wyższe

1, 2,5

2017-03-03

9

(…)

Podinspektor

Wyższe

-

2017-01-19

10

(…)

Inspektor

Wyższe

-

2017-01-19

11

(…)

Podinspektor

średnie

-

2015-11-09

12

(…)

Inspektor

wyższe

2

2015-11-09

13

(…)

Referat Katastru Inspektor

wyższe

-

2015-11-09

14

(…)

Inspektor

wyższe

1, 2

2015-11-12

15

(…)

Podinspektor

średnie

1

2015-11-09

(…)

Inspektor

wyższe

-

2015-11-12

(…)

Inspektor

Wyższe

1

2015-11-12

Inspektor

Wyższe

-

2015-11-12

Podinspektor

średnie

-

2017-12-18

16

17

Referat
Geodezji

Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej

18

(…)

19

(…)

20

(…)

Podinspektor

średnie

1, 2

2017-12-05

21

(…)

Podinspektor

średnie

1

2015-11-16

Ad. a) Z powyższych ustaleń wynika, że 8 osób posiada uprawnienia geodezyjne, w tym 5
osób w zakresie nr 2, a większość osób zatrudnionych w kontrolowanym Wydziale
posiada wykształcenie wyższe. Z kolei, na podstawie analizy treści zakresów
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ww. osób ustalono, że tylko jedna z nich
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Pani ( … ) nie ma w zakresie obowiązków wykonywania zadań z zakresu geodezji i
kartografii, które wskazano w ustawie Pgik.
Powyższe ustalenia pozwalają stwierdzić, że zasoby pracownicze w Urzędzie Miasta Gorzów
Wlkp. nie powinny być przyczyną występowania nieprawidłowości w obszarze
kontrolowanych zadań.
(ocena pozytywna).
4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej
do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym:
a) poprawność podstawy prawnej ich wydania, ważność i adekwatność zakresów
upoważnień w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika/opisach
stanowisk pracy.
W oparciu o wgląd do akt osobowych pracowników ustalono, że ww. osoby przyjęły
od Prezydenta Miasta następujące upoważnienia do działania w jego imieniu:
1.Przyjmowanie
zgłoszeń
2.Uzgadnianie
listy materiałów
Imię
i nazwisko
pracownika

3. Przyjmowanie
zawiadomień o
wykonaniu prac

1.Udostępnianie
materiałów i
wydawanie
licencji
2. Udostępnianie
informacji z
operatu ewid.
3. Udostępnianie
RCiWN oraz wyst.
licencji

Jerzy
Oleksiewicz

1-817/2014 z
04.09.2014,

1.Wydawanie
decyzji o
opłacie

Weryfikacja
dokumentacji

3. Wydawanie
decyzji ws egib
i klasyfikacji
gruntów

3. Uwierzytelnianie
dokumentacji

1,2-818/2014 z
04.09.2014
-------------

2- 110/2018, z
24.01.2018

3-108/2018 z
24.01.2018

1-545/2014

1-554/2014 z
18.07.2014

Przetwarzanie
danych
osobowych

2. Wydawanie
decyzji o odmowie
przyjęcia

2. Wystawianie
DOO

-------------

1.Przyjmowanie do
zasobu

1,2,3-816/2014 z
04.09.2014

536/2014 z
18.07.2014

97/2016 z
19.04.2016

104/2016 z
19.04.2016

Katarzyna
Kostycewicz

1,2,3-566/2014 z
18.07.2014

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

13/2017 z
13.01.2017

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

7/2017 z
10.01.2017

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

930/2014 z
05.09.2016

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

311/2016 z
01.12.2016

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

2-100/2018 z
24.01.2018

1,3-536/2014 z
18.07.2014

3-104/2018 z
24.01.2018

1,2-555/2014 z
18.07.2014

(…)

-------------

2-106/2018 z
24.01.2018

(…)

-------------

-------------

3WOU.I.0113/64
7/06 z
22.12.2006

-------------

111/2016 z
29.04.2016
539/2014 z
18.07.2014

-------------

-------------

-------------

14/2017 z

12

13.01.2017

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

12/2017 z
13.01.2017

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

103/2016 z
19.04.2016

(…)

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

102/2016 z
20.04.2016

(…)

-------------

3-550/2014 z
18.07.2014

-------------

-------------

-------------

100/2016 z
19.04.2016

(…)

-------------

3-549/2014 z
18.07.2014

2-662/2016 z
21.06.2016

-------------

-------------

99/2016 z
19.04.2016

(…)

-------------

2-111/2018 z
24.01.2018

-------------

-------------

-------------

101/2016 z
19.04.2016

(…)

1,2,3-7/2015 z
12.01.2015

1-5/2015 z
12.01.2015

2-6/2015 z
12.01.2015

-------------

1,3-4/2015 z
12.01.2015

107/2016 z
19.04.2016

(…)

1,2,3-569/2014 z
18.07.2014

-------------

-------------

538/2014 z
18.07.2014

1,3-538/2014 z
18.07.2014

105/2016 z
19.04.2016

(…)

1,2,3-567/2014 z
18.07.2014

1-547/2014 z
18.07.2014r.

2-148/2016 z
23.02.2016

-------------

1,3-541/2014 z
18.07.2014

109/2016 z
22.04.2016

(…)

1,2,3-570/2014 z
18.07.2014

1-814/2014 z
04.09.2014

2-150/2016 z
23.02.2016

-------------

1,3-540/2014 z
18.07.2014

110/2016 z
25.04.2016

(…)

1,2,3-1338/2017 z
14.12.2017

1-1337/2017 z
14.12.2017

2-1335/2017 z
14.12.2017

1336/2017 z
14.12.2017

1,3-1336/2017 z
14.12.2017

200/2017 z
07.12.2017

(…)

-------------

1-815/2014 z
04.09.2014

2-149/2016 z
23.02.2016

-------------

-------------

106/2016 z
19.04.2016

Ad. a) Na podstawie analizy treści ww. upoważnień ustalono, że:
- upoważnienia dotyczące bezpośrednio zadań organu służby geodezyjnej
i kartograficznej we wszystkich przypadkach zostały wydane na podstawie art. 268a
ustawy Kpa w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy Pgik.
- zakres upoważnień jest adekwatny w stosunku do zapisów w zakresach czynności
pracownika/opisach stanowisk pracy
(ocena pozytywna).
5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę
aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji,
w tym:
a) sposób postępowania organu w przypadku stwierdzenia braku wniosku strony
o wprowadzenie zmiany (dotyczy bazy egib).
W powyższym zakresie Geodeta Miejski nie przedstawił żadnych pisemnych
regulacji, wobec czego uznano, że takie nie zostały określone w kontrolowanej jednostce,
a także nie przyjmowano wyjaśnień w tym zakresie, gdyż przepisy prawa nie zobowiązują
organu prowadzącego bazy PZGiK do pisemnego określenia regulacji w powyższym
zakresie.
(brak oceny)
6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych, w tym:
a) układy współrzędnych płaskich i wysokościowych, w jakim prowadzone są bazy
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy Pgik
– czy są zgodne z obowiązującymi.
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W wyniku dokonanych ustaleń, m.in. w oparciu o informacje generowane przez
oprogramowanie stosowane do prowadzenia ww. baz danych, a także zawartość tych baz
(pliki .gml), stwierdzono, że w prowadzonych bazach danych, a mianowicie:
- w bazie EGiB oraz bazach BDSOG, stosowany jest układ współrzędnych „2000/15” (PL2000) - co jest zgodne z §15 ust. 1 pkt 4 rozp. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych,
- w bazie BDSOG stosowany jest układ wysokościowy „Kronsztadt 86” (PL-KRON86NH) - co jest zgodne z §3 ust. 1 pkt 2 oraz §24 ust. 1 rozp. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych.
(ocena pozytywna)
7. Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 10 (BDSOG)
oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji
oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych, w tym:
a) czy z prowadzonych baz danych istnieje możliwość importu i eksportu w postaci .gml.
W oparciu o zrzuty ekranu z oprogramowań stosowanych do prowadzenia ww. baz
danych ustalono, że:
- bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) prowadzi się w zakresie jej
części opisowej w programie EWOPIS wersja 6.28 - firmy GEOBID Sp. z o.o.,
- bazę danych EGiB prowadzi się w zakresie jej części graficznej w programie
EWMAPA FB wersja 11.25- firmy GEOBID Sp. z o.o.,
- bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) prowadzi się
w programie BANK OSNÓW wersja 3.05 - firmy GEOBID Sp. z o.o.,
- do prowadzenia baz danych GESUT oraz BDOT500 może być wykorzystywany
ww. program EWMAPA FB wersja 11.25- firmy GEOBID Sp. z o.o., przy czym
bazy te nie zostały założone i nie są prowadzone.
Ponadto na podstawie zrzutów ekranu ww. programów w zakresie dostępnych w nim
opcji ustalono, że wszystkie umożliwiają eksport wszystkich ww. baz danych
w postaci plików w formacie .gml, a także import: baz danych EGiB (części opisowej
oraz części graficznej); bazy danych GESUT; bazy danych BDOT500, a jedynie nie
posiadają możliwości importu bazy BDSOG z pliku .gml, przy czym ww. program
BANK OSNÓW wersja 3.05 posiada możliwość importu „z EWMAPY”; „z formatu
GEOS (SWING)”, „z formatu XYH”, oraz „Import opisów topograficznych”.
Z §14 ust. 2 pkt 3 w zw. z §21 rozp. w sprawie osnów wynika, że bazy danych
BDSOG należy prowadzić w systemie teleinformatycznym, który umożliwia m.in.
funkcje importu i eksportu danych w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym
GML, a określonym w załączniku 4 do rozporządzenia, co oznacza, że stosowane
w Urzędzie Miasta oprogramowanie nie w pełni spełnia wskazane wymogi prawa.
(ocena pozytywna z uchybieniem)
Ogólna ocena w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych (ocena realizacji
zadania pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa): pozytywna
z uchybieniami.
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VIII. Ocena skontrolowanej działalności
na których została oparta

ze

wskazaniem

ustaleń,

Przedstawiona poniżej ocena została sformułowana na podstawie ustaleń dotyczących
przedmiotowego zakresu kontroli, dokonanych w oparciu o zbadaną dokumentację w postaci:
- plików w formacie .gml wydanych z prowadzonych baz danych,
- akt postępowań modernizacyjnych ewidencji gruntów i budynków, a także operatu
geodezyjnego oraz dowodów zmian w ewidencji gruntów,
- akt dotyczących działań związanych z zasilaniem CR ZSIN,
- losowo wybranej dokumentacji operatów technicznych oraz licencji na materiały
udostępnione wykonawcom (po 30 sztuk), które zostały przyjęte do zasobu w okresie od
1 stycznia 2017r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
- sprawozdania GUGiK wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- kopii wybranej losowo sekcji mapy zasadniczej w skali1:500.
Przedmiotową ocenę odniesiono do części VI niniejszego wystąpienia pokontrolnego
pn. „Zagadnienia wymagające oceny”.
1) Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib).
a) W zakresie sprawdzenia, czy w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r.
organ w związku z podejmowaniem działań dotyczących modernizacji ewidencji
gruntów i budynków uzgadniał projekty modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (§ 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib)
w oparciu o przedłożone akta postępowań modernizacyjnych z ww. okresu ustalono,
że na lata 2002-2005 zaplanowano przeprowadzenie modernizacji obejmującej
wszystkie obręby miasta w zakresie uzupełnienia bazy danych o informacje dotyczące
budynków i lokali. Projekt modernizacji, pn. Projekt założenia ewidencji budynków
i lokali m. Gorzowa Wielkopolskiego, został uzgodniony z LWINGiK w dniu
24.06.2002r., co oznacza, że został spełniony warunek o którym mowa w § 33 ust. 1
rozporządzenia w sprawie egib.
(ocena pozytywna)
Ad. 1) Ogólna ocena zadania (ocena realizacji zadania pod względem legalności, czyli
zgodności z przepisami prawa): pozytywna.
1a) Procedura modernizacji egib w okresie od 1 stycznia 2014 r. (art. 24a ustawy Pgik
w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia w sprawie egib), bądź przeprowadzonych działań
modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib.
W powyższym zakresie ustaleń dokonano na podstawie przedłożonych następujących akt
postępowań modernizacyjnych:
- Zarządzenie Nr 117/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia
2016r.
- Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gorzów Wielkopolski z dnia
11 maja 2016r., z którego wynika, że celem modernizacji było dostosowanie zakresu
informacyjnego bazy danych EGiB do wymogów zmienionego rozporządzenia egib, a także
ujawnienie granic działek między gruntami rzeki Kłodawka a gruntami przyległymi
na podstawie ustalenia linii brzegu,
- INFORMACJA Prezydenta w piśmie znak WKG.661.2.2016.JO z dnia 16 maja 2016r.,
o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
- Pismo Dyrektora WKG do Wydziału Administracyjnego znak WKG-II.661.2.2016.MS,
z dnia 20.05.2016r., przesyłające w załączeniu ww. pismo znak WKG.661.2.2016.JO, z dnia
16 maja 2016r., celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, a także kopia
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przekazanego w załączeniu pisma z adnotacją podpisaną przez Prezydenta Miasta,
że „WYWIESZONO od dnia 20.05.2016 do dnia 03.06.2016”,
- Kopia z Gazety wyborczej z dnia 7 października 2016 r. zawierająca OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp..
- INFORMACJA Prezydenta w piśmie znak WKG.661.2.2016.JM, z dnia 15 listopada 2016r.,
„o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów
i budynków miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie ujawnienia przebiegu granic
działek ewidencyjnych rzeki Kłodawka z działkami ewidencyjnymi przyległych do rzeki,
w zakresie obr. 5-Śródmieście, to jest na odcinku od Al. Ks. Witolda Andrzejewskiego do
ujścia do Warty”,
- Pismo Wydziału Administracyjnego znak WAD-V.1431.1.854.2016.EF, z dnia 30.11.2016r.
do Wydziału Geodezji i Katastru,
- Kopia z Gazety wyborczej z dnia 17 listopada 2016r. zawierająca INFORMACJĘ
„o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów
i budynków miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie ujawnienia przebiegu granic
działek ewidencyjnych rzeki Kłodawka z działkami ewidencyjnych przyległych do rzeki,
w zakresie obr. 5-Śródmieście, to jest na odcinku od Al. Ks. Witolda Andrzejewskiego
do ujścia do Warty”. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp..
- Protokół z dnia 09 listopada 2016r. z wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu
operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego dla całej
jednostki ewidencyjnej m. Gorzowa Wlkp..
- Protokół z dnia 15 listopada 2016r. rozpatrzenia uwag zgłoszonych podczas wyłożenia
do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków sporządzonego w 2016 roku w wyniku modernizacji ewidencji
na obszarze całej jednostki ewidencyjnej m. Gorzowa Wlkp..
- Protokół z dnia 23 grudnia 2016r. z wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu
operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego dla
działek rzeki Kłodawka oraz działek sąsiednich z obrębie 5-Śródmieście, m. Gorzów
Wielkopolski”.
- Protokół z dnia 27 grudnia 2016r. rozpatrzenia uwag zgłoszonych podczas wyłożenia
do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków w zakresie działek rzeki Kłodawka i działek sąsiednich w obrębie 5Śródmieście miasta Gorzów Wielkopolski”..
- Wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. Poz.
2669 - Ogłoszenia Nr 75/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia
2 grudnia 2016 r.
- Wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego z dnia 13 lutego 2017 r. Poz.
359 - Ogłoszenia Nr 19/I/2017Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z dnia 9 lutego
2017r.
- Zawiadomienia o zmianie w bazie danych ewidencyjnych EGiB z dnia 02.03.2017
dot. dowodów zmiany nr „WKG-III.6620.0001.45/2017” i „WKG-III.6620.0001.48/2017”,
Podstawa zmian: „WKG-IV.6640.547.2016 z dnia 2016-11-28”.
- Wydruk wiadomości z poczty e-mail z dnia 13.04.2017r., w której Główny Urząd
Statystyczny potwierdza przekazanie danych. Z adnotacji pracownika Wydziału WKG
wynika, że przekazany został „plik różnicowy” dotyczący budynków.
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Ponadto badaniem objęto dokumentację Operatu technicznego nr P.0861.2016.1164, z prac
dotyczących powyższej modernizacji, który został wpisany do ewidencji materiałów zasobu
w dniu 14.12.2016r., a zawierał m.in.:
- wydruki raportów z projektu operatu opisowo-kartograficznego z adnotacjami, w tym
uwagami osób zainteresowanych,
- protokół z dnia 09 listopada 2016r. z wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu
operatu opisowo-kartograficznego (..) opracowanego dla całej jednostki ewidencyjnej
m. Gorzów Wlkp.,
- protokół z dnia 15 listopada 2016r. rozpatrzenia uwag zgłoszonych podczas wyłożenia
do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego (..)
na obszarze całej jednostki ewidencyjnej m. Gorzów Wlkp.,
- protokół z dnia 23 grudnia 2016r. z wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu
operatu opisowo-kartograficznego (..) opracowanego dla działek rzeki Kłodawka oraz
działek sąsiednich z obrębu 5-Śródmieście m. Gorzów Wielkopolski,
- pisma Geodety Miasta z dnia 22.11.2018r. z odpowiedziami na zgłoszone uwagi.
Ad. 1. W wyniku sprawdzenia, czy wszystkie obręby ewidencyjne objęto modernizacją oraz
czy w odpowiednim zakresie, ustalono, że wszystkie obręby miasta na prawach powiatu
zostały objęte modernizacją wynikającą z ww. dokumentów, przy czym stwierdzono
jednocześnie, że termin jej przeprowadzenia to 2016 rok, czyli późniejszy niż wskazano
w § 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib, który stanowi, że utworzenie komputerowej
bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4,
w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy
ewidencyjnej w postaci numerycznej, winna być przeprowadzona dla obszarów miast
w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Jednocześnie mając na uwadze, że wskazany
termin jest niespójny z terminem określonym w § 3 rozp. zmieniające EGiB z 2013r.,
w którym wskazano, że dostosowanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do
zmienionych przepisów rozporządzenia, w tym m.in. zawartych w rozdziale 4, ma
nastąpić w terminie 36 m-cy, czyli do dnia 31 grudnia 2016 roku, a bez dostosowania
tych zbiorów nie jest możliwe zmodernizowanie ewidencji, tut. organ uznaje,
że Prezydent przeprowadził modernizacje w wymaganym terminie.
(ocena pozytywna)
Ad. 2. W zakresie sprawdzenia, czy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane
przez WINGiK, a jeżeli tak to czy w odpowiednim terminie ustalono, że powyższy
Projekt modernizacji został uzgodniony z LWINGiK w dniu 12.05.2016r., a Informacja
Prezydenta o rozpoczęciu prac geodezyjnych została podana do publicznej wiadomości
pismem z dnia 16 maja 2016r., czyli po dokonaniu uzgodnienia. Wskazane ustalenia
potwierdzają prawidłową realizację w stosunku do wymogów wskazanych w 33 ust.1
rozporządzenia w sprawie egib.
(ocena pozytywna)
Ad. 3. W zakresie sprawdzenia, czy zakres modernizacji (obszar, termin i zakres rzeczowy
modernizacji) był zgodny z uzgodnionym projektem (§ 55 rozporządzenia w sprawie
egib, w zw. art. 24a ustawy Pgik) ustalono, że zakres zrealizowanej modernizacji był
zgodny z określonym z ww. uzgodnionym Projekcie modernizacji.
(ocena pozytywna)
Ad. 4. Projekt modernizacji nie przewidywał jej realizacji etapami, lecz jak wynika z ww.
dokumentacji całość prac geodezyjnych została rozpoczęta jednocześnie, ale czynności
wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz stosowne ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym było realizowane w dwóch etapach. Etap pierwszy dotyczył
głównie uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków, a etap drugi
obejmował dokumentację dotyczącą ustalania linii brzegu.
(nie podlega ocenie)
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Ad. 5. W zakresie sprawdzenia, czy starosta podał do publicznej wiadomości informację
o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją,
poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni
ustalono, że informacja Prezydenta w piśmie z dnia 16 maja 2016r. zawierała informację
o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizację, a także część informacji
dot. trybu postępowania modernizacyjnego, a informacja ta była wywieszona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 14 dni.
Jednocześnie stwierdzono, że we wskazanej Informacji Prezydent nie poinformował o tej
części trybu modernizacji, która została określona w art. 24a ust. 8-12 ustawy Pgik,
a mianowicie o tym, że:
- informacja o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowokartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają
ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków zostanie ogłoszona
w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej starostwa (Urzędu),
- każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa ww. informacji, zgłaszać
zarzuty do tych danych,
- o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji,
- do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków
lub lokali, których dotyczą ww. zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowokartograficznym nie są wiążące,
- zarzuty zgłoszone po terminie ww. ogłoszenia traktuje się jak wnioski o zmianę danych
objętych ewidencją gruntów i budynków.
Nie przekazanie w ww. piśmie Prezydenta powyższych informacji świadczy o nie w pełni
prawidłowej realizacji wymogu art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Mając na uwadze wątpliwości wskazane przez kontrolującego dotyczące nie wskazania
w pełnym zakresie informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków, czego wymaga art. 24a ust. 2 ustawy Pgik, informujemy,
że sporządzając powyższą informację, uznaliśmy że w pełni został przekazany,
w niezbędnym zakresie, tryb postępowania zainteresowanym właścicielom nieruchomości
w przedmiocie przeprowadzanej modernizacji.
Tut. organ nie może uznać powyższych wyjaśnień za usprawiedliwienie wskazanej
nieprawidłowości, gdyż w przedmiotowej informacji organ nie tylko nie wskazał
uwarunkowań określonych w art. 24a ust. 8-12 ustawy Pgik, które to stanowią o trybie
modernizacji, ale także nie wskazał tych przepisów jako mających zastosowanie
w zakresie uzgodnionej z LWINGiK modernizacji.
(ocena pozytywna z uchybieniami)
Ad. 6. W zakresie sprawdzenia, czy starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożeniu do
wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed
wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego
urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym ustalono, że w zakresie obu
wskazanych powyżej etapów Prezydent zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy Pgik z dopełnił
wskazanego wymogu.
(ocena pozytywna)
Ad. 7. W zakresie sprawdzenia, czy zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu
operatu opisowo–kartograficznego, czy został wyłożony do wglądu w siedzibie starostwa
powiatowego na okres 15 dni roboczych, w oparciu o dokumenty zawarte w ww.
18

operacie technicznym ustalono, że zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik wyłożenie było
realizowane w tym terminie.
(ocena pozytywna)
Ad. 8. W zakresie sprawdzenia, czy odnotowywano fakt zapoznania się zainteresowanych
z projektem w postaci adnotacji w oparciu o dokumenty zawarte w www. Operacie
ustalono, że fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowokartograficznego, w tym zgłaszanie uwag, było dokumentowane w formie adnotacji
zamieszczonych na wydrukach odpowiednich raportów z operatu, czym spełniono
wymogi określone w art. 24a ust. 6 ustawy Pgik oraz § 56 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie egib.
(ocena pozytywna)
Ad. 9. W wyniku sprawdzenia poprawności trybu rozpatrywania uwag w oparciu
o dokumenty zawarte w www. Operacie ustalono, że:
- uwagi rozpatrywał Geodeta Miasta, czyli upoważniony pracownik starostwa,
posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów
nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, lecz brak
udokumentowania udziału wykonawcy prac geodezyjnych w ich rozpatrzeniu,
- uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia
do wglądu projektu operatu,
- wszystkich zgłaszających uwagi poinformowano o przyjęciu uwag w formie pisemnej,
- z rozpatrzenia uwag został sporządzony protokół ze wskazaniem treści uwag i sposobie
ich rozpatrzenia,
co oznacza, że zostały spełnione wymagania określono w art. 24a ust.7 ustawy Pgik.
(ocena pozytywna)
Ad. 10. W zakresie sprawdzenia, czy w terminie 30 dni ujawniono w bazie EGiB dane
zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, czego wymóg wynika z § 47
ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib stwierdzono, że większość zmian wynikających
z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w 2016 roku dla obszaru
całego Miasta dokonano w tym terminie, ale część zmian wprowadzono do części
opisowej ewidencji gruntów i budynków w terminie dłuższym niż miesiąc.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Część zmian wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
przeprowadzonej w 2016 roku dla obszaru całego Miasta wprowadzono do części
opisowej ewidencji gruntów i budynków w terminie dłuższym niż miesiąc z powodu dużej
ilości zmian i braku możliwości ich technicznego wprowadzenia przy tym samym
zatrudnieniu, przy jednoczesnym wprowadzaniu zmian bieżących wynikających
z dostarczonych innych dokumentów. Ponadto część zmian wynikająca z dostarczonych
dokumentów podlegała sprawdzeniu z uwagi na ich wadliwość, co też wydłużało termin
ich wprowadzenia.
(ocena pozytywna z uchybieniami)
Ad. 11. W zakresie sprawdzenia, czy po upływie terminu rozpatrzenia uwag starosta ogłosił
w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie starostwa informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte
w projekcie operatu stały się danymi egib ustalono, że czynności te zostały dokonane
w procesie ww. modernizacji, a więc zostały spełnione wymogi określone w art. 24a
ust. 8 ustawy Pgik.
(ocena pozytywna)
Ad. 12. W zakresie innych ustaleń dotyczących procesu modernizacji ustalono, że w terminie
30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji
nie wpłynęły żadne zarzuty do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie
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opisowo-kartograficznym, wobec czego nie było przypadku podjęcia postępowania
administracyjnego i wydania decyzji w myśl art. 24a 10 ustawy Pgik.
(nie podlega ocenie)
Ad. 13. W zakresie sprawdzenia, czy i kiedy zawiadomiono o zmianach danych
ewidencyjnych wynikających z modernizacji organy podatkowe, księgi wieczyste,
właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów,
czego wymóg wynika z § 49 rozporządzenia w sprawie egib w zw. z art. 24a ust. 11
ustawy Pgik, w oparciu o losowo wybrane dowody w tym zakresie zmian ustalono,
że w okresie do marca 2017 r. zostały zawiadomione wskazane organy i jednostki,
za wyjątkiem starostów sąsiednich powiatów, gdyż zmiany nie dotyczyły granic powiatu.
(ocena pozytywna)
Ad. 1a) Ogólna ocena zadania:
pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa: pozytywna
z uchybieniami,
- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań: pozytywna
z uchybieniami.
-

1b) Przekazywanie zbiorów do ZSIN.
Ad. 1. W zakresie ustaleń dotyczących systemu do prowadzenia bazy danych EGiB
stwierdzono, że do prowadzenia części graficznej bazy danych EGIB jest
wykorzystywany system EWMAPA FB wersja 11.25 (obecnie dostępna jest wersja
12.19), a do prowadzenia części opisowej tej bazy wykorzystywany jest program
EWOPIS wersja 6.28 (obecnie dostępna jest wersja 7.05).
a) W zakresie sprawdzenia, czy wykorzystywany w Urzędzie system dostosowany jest
do aktualnego modelu pojęciowego EGiB, czego wymóg wynika z §3 ust. 1
rozporządzenia zm. egib, na podstawie informacji zawartych w udostępnionej bazie
danych zapisanej w formacie GML ustalono, że wykorzystywany system dostosowany
jest do aktualnego modelu pojęciowego EGiB.
(ocena pozytywna)
b) W zakresie sprawdzenia, czy dane w egib są dostosowane do aktualnego modelu
pojęciowego EGiB czego wymóg wynika z §3 ust. 1 rozporządzenia zm. egib, na
podstawie informacji zawartych w udostępnionej bazie danych zapisanej w formacie
GML w zakresie podstawowych obiektów tej bazy ustalono, że w zakresie wszystkich
klas obiektów dane zawarte w bazie są dostosowane do aktualnego modelu
pojęciowego EGiB.
(ocena pozytywna)
Ad. 2. W zakresie sprawdzenia, czy organ wywiązuje się na bieżąco z obowiązku przekazania
zbiorów do CR ZSIN, w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib (§ 7 ust.1
i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN) ustalono, że na dzień rozpoczęcia kontroli
Prezydent nie rozpoczął przekazywania na bieżąco zmodyfikowanych danych ewidencji
gruntów i budynków w żadnej postaci, w tym samym w postaci plików sformatowanych
zgodnie ze schematem określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie egib.
Jednocześnie ustalono, że czterech pracowników kontrolowanego Wydziału posiada
wydane przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 2 lutego 2018 r. Upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych w zbiorze ZSIN – zarejestrowanym pod nr 115421
w rejestrze zbiorów danych centralnego repozytorium zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach, a piąty pracownik posiada analogiczne Upoważnienie
wydane przez Dyrektora CODGiK w Warszawie w dniu 25 marca 2013r.
Ponadto ustalono, że Prezydent w dniu 16 kwietnia 2018 roku przekazał do CR ZSIN
bazę inicjalną EGiB w postaci pliku GML, a w dniu 25 kwietnia otrzymał informację,
że „Zasilania różnicowe mogą być przekazywane dopiero po dokonaniu importu
inicjalnego”.
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Jak wynika z załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie ZSIN rozpoczęcie zasilania
danymi bazy EGiB powinno nastąpić nie później niż w dniu 16 lipca 2016 roku, dlatego
tut. organ stwierdza, że do dnia rozpoczęcia kontroli Prezydent nie wywiązywał się
z obowiązku określonego w § 7 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN, który
nakłada taki obowiązek.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Prezydent do dnia dzisiejszego nie rozpoczął przekazywania na bieżąco zbiorów do CR
ZSIN, gdyż Miasto Gorzów Wlkp. w dniu 16 kwietnia 2018 roku po raz pierwszy
przekazało do ZSIN kopie zbioru ewidencji gruntów i budynków w postaci pliku GML
za pomocą wskazanej platformy wymiany danych. Przyczyną późniejszego przekazania
danych były błędnie wydane certyfikaty ZSIN wystawiane przez CODGiK. Obecnie
przeprowadzana jest ocena przekazanego pliku i po usunięciu błędów krytycznych
w zakresie udziałów powstanie możliwość zasilania różnicowego.
(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami)
Ad. 1b) Ogólna ocena zadania:
- pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa: pozytywna,
- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań: pozytywna
z istotnymi uchybieniami.
2) Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik).
W powyższym zakresie Geodeta Miasta przekazała następujące pisemne informacje.
Proces cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych
do powiatowego zasobu gik miasta Gorzowa Wlkp. rozpoczęty został w roku 2011r., w którym
to firma zewnętrzna wykonała skanowanie, a następnie implementację wykonanych skanów
do systemu Ośrodek w zakresie wszystkich przyjętych do zasobu operatów prawnych
(oznaczonych jako typ E). Natomiast w okresie od 2011 r. do końca 2013r. r. własnymi siłami
wykonywaliśmy bieżącą cyfryzację przyjmowanych do zasobu operatów prawnych.
Do momentu wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013 r., poz.1183), tj. do 8 stycznia 2014r.
zeskanowanych i zaimplementowanych do systemu Ośrodek było ok. 8.300 operatów
zakresem obejmujących obszar całego miasta, czyli 8.572 ha.
Dnia 8 stycznia 2014 r. wszystkim operatom przyjętym do zasobu od połowy 2001r.
(od czasu prowadzenia systemu Ośrodek i ewidencjonowania przyjmowanych operatów
na dotychczasowych zasadach) nadany został identyfikator materiału zasobu zgodny z ww.
rozporządzeniem, a cyfrowe wersje operatów prawnych dostały kolejny nr danego materiału
zasobu. Od dnia 8 stycznia 2014 r. dalszą cyfryzację wszystkich operatów przyjmowanych
do zasobu wykonujemy na bieżąco własnymi siłami i do dnia 23 kwietnia 2018 r. zostało
zcyfryzowanych i zaimplementowanych do systemu Ośrodek 10.211 szt. dokumentów
przyjętych do pzgik. W międzyczasie, w miarę posiadanych możliwości czasowych
i personalnych była wykonywana cyfryzacja pozostałych operatów przyjętych do pzgik przed
2014 r. (oznaczona w systemie Ośrodek jako typ B) i obejmowała pozostałe operaty
z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Wynikiem tego zeskanowano i zaimplementowano
419 operatów tzw. archiwalnych.
W 2017 r. firma zewnętrzna wykonała skanowanie pozostałych archiwalnych operatów
sytuacyjno-wysokościowych, operatów wielotomowych z założenia mapy zasadniczej,
odnowienia ewidencji gruntów i budynków, modernizacji egib itp. W sumie przekształcono
do postaci cyfrowej 19.629 operatów jednak bez implementacji do systemu Ośrodek. Operaty
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te są zgromadzone na serwerze w strukturze katalogowej, dostępne dla wszystkich
pracowników ośrodka. W miarę potrzeb są odszukiwane i na bieżąco importowane do
systemu Ośrodek.
Reasumując, na dzień dzisiejszy należy uznać, że zostało zcyfryzowanych 100%
wszystkich przyjętych do zasobu operatów, tj. 38.559 sztuk materiałów zasobu obejmujących
100% powierzchni miasta, tj. 8.572 ha.
Ponadto m.in. dla potrzeb weryfikacji opisanego powyżej stopnia przetworzenia
dokumentacji do postaci elektronicznej losowo wybrano 30 operatów technicznych
wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, wraz
z licencjami na materiały zasobu udostępnione wykonawcom prac geodezyjnych.
Ad.1. W zakresie sprawdzenia, czy stopnień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pzgik jest
odpowiedni mając na uwadze perspektywy dochowania terminu do dnia 31 grudnia
2020 r., czego wymóg określono w § 32 ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu
stwierdzono, że ze względu na zakres prac jaki pozostał do wykonania, tzn. włączenie
przetworzonej dokumentacji do systemu PZGiK, istnieją realne możliwości zachowania
wskazanego terminu.
(ocena pozytywna)
Ad.2. W zakresie sprawdzenia, czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia
pzgik, o którym mowa w § 7 ust.1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, ustalono,
że system taki system realizowany jest przede wszystkim poprzez program OŚRODEK
ver. 8.50 firmy GEOBID oraz zintegrowany z nim portal internetowy firmy GEOBID,
pn. Geoportal Gorzowa Wielkopolskiego.
Ustalona w oparciu o wgląd do aktywnych opcji ww. systemu jego funkcjonalność,
a także widniejące w nim wpisy, świadczą o tym, że został wdrożony system, który
umożliwia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz
zabezpieczanie materiałów powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zasobu, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 7 ust. 1
rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad.3. W zakresie sprawdzenia, czy stosowany system teleinformatyczny spełnienia
minimalne wymagania, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu
zasobu, w oparciu o wgląd do aktywnych opcji ww. systemu uznano, że jego
funkcjonalność świadczy o tym, że zapewnia on:
- spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac
geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym weryfikacji („kontroli”),
materiałów i zbiorów danych do zasobu,
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących
materiałów,
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną,
a w szczególności za pomocą usług sieciowych,
co oznacza, że stosowany system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik może
spełniać wymogi wskazane w § 7 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad.4. Sprawdzenia poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu
rejestrowanych danych w odniesieniu do wymogów § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia
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o prowadzeniu zasobu dokonano na podstawie przekazanej do akt kontroli kopii bazy
ww. systemu Ośrodek. W zakresie zapisanych w tej bazie informacji dotyczących
ewidencji materiałów zasobu ustaleń dokonano w oparciu o 30 losowo wybranych
operatów technicznych, które zostały przyjęte do zasobu w okresie od dnia 1 stycznia
2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.
W wyniku badania zakresu informacji wprowadzonych do ewidencji materiałów
stwierdzono, że w zakresie wszystkich objętych badaniem operatów dokonano ich
wpisu do ewidencji, a ponadto w zakresie wszystkich wprowadzono większość
wymaganych informacji.
Jednocześnie ustalono, że w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu w żadnym
przypadku nie były wprowadzane:
- informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu,
- informacje o dostępie do materiału zasobu,
- informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu,
- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości,
a w części przypadków (7/30) nie wprowadzono oznaczenia podstawowego typu
materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, co oznacza,
że w tym zakresie prowadzona ewidencja nie spełnia wymogów §9 ust. 1 pkt 6, 11, 12,
13 oraz 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
W prowadzonej Ewidencji materiałów zasobu były wprowadzane informacje o położeniu
obszaru, którego dotyczy materiał zasobu (§ 9 ust. 1 pkt 6 rozp.), a mianowicie opcją
Zakresu obszarowego i w części przypadków Zakresu działkowego.
Natomiast w żadnym przypadku nie wprowadzano informacji o dostępie do materiału
zasobu (§ 9 ust. 1 pkt 11 rozp.), gdyż do tej pory nie zlokalizowaliśmy miejsca
do umieszczenia takiej informacji w programie Ośrodek (zakładka „Ograniczenia”).
Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu (§ 9 ust. 1 pkt 13 rozp.) nie była
wprowadzona, gdyż zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania
i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2001r, Nr 74, poz.796) materiały wyłączane z pzgik
kwalifikuje się do kategorii archiwalnych, a takich przypadków w kontrolowanych
operatach nie było.
Nie były wprowadzane streszczenia, spisy treści lub krótkie opisy zawartości (§9 ust. 1
pkt 15 rozp.), gdyż uznaliśmy, że te informacje zawarte są bezpośrednio w umieszczonym
skanie operatu. W części przypadków (7/30) nie wprowadzono oznaczenia podstawowego
typu materiałów zasobu, gdyż zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tzn.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów
elektronicznych. (Dz.U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1517) wprowadzenie oznaczenia typu
materiału dotyczy tylko dokumentów elektronicznych.
W odniesieniu do powyższych wyjaśnień tut. organ uznaje dotyczące informacji
o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu, a także w zakresie oznaczenia
podstawowego typu materiałów zasobu, a nie może uznać wyjaśnień dotyczących
informacji o dostępie do materiału zasobu, a także w zakresie streszczenia, spisu treści
lub krótkiego opisu zawartości.
Ponadto tut. organ nie zgadza się z argumentacją, że o braku wymogu wpisywania
informacji o kategorii archiwalnej stanowi § 3 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2001r.
w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gdyż wymóg wprowadzania
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takiej informacji wszystkim materiałom przyjętym do zasobu wynika z definicji takiego
atrybutu materiału zasobu, wskazanej w zakresie klasy obiektu PZG_MaterialZasobu,
przedstawionego w części pn. Katalog obiektów Załącznika nr 1 do rozporządzenia
o prowadzeniu zasobu, w której to definicji wskazano: „Kwalifikacja - kategoria
archiwalna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 2
ustawy”. Wskazana delegacja ustawowa była podstawą do wydania powyższego
rozporządzenia z dnia 2 lipca 2001 r., co oznacza, że przy kwalifikowaniu materiału
przyjmowanego do zasobu w zakresie kategorii archiwalnej należy stosować takie same
zasady jakie dotyczą materiałów wyłączanych z zasobu.
(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami)
Ad.5. W zakresie sprawdzenia poprawności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych
materiałom zasobu w odniesieniu do wymogów wynikających z § 9 ust. 3 i § 15
rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, ustaleń dokonano w oparciu o 30 losowo
wybranych operatów technicznych, które zostały przyjęte do zasobu w okresie od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, a których kopie w postaci
dokumentów elektronicznych włączono do akt kontroli.
Na podstawie powyższej próbki operatów stwierdzono, że we wszystkich przypadkach
na klauzuli umieszczonej na okładce tych operatów widnieje identyfikator materiału
zasobu wpisany wg schematu: P.0861.2017.liczba całkowita – w przypadku operatów
przyjętych w 2017 roku oraz P.0861.2018.liczba całkowita – w przypadku operatów
przyjętych w 2018 roku, co oznacza, że wszystkie części składowe nadanych
identyfikatorów zostały określone poprawnie, gdyż człon „P”- oznacza zasób
powiatowy, człon „0861” – nr Teryt miasta Gorzowa na prawach powiatu.
Powyższe ustalenia kontroli prowadzą do wniosku, że identyfikatory ewidencyjne
materiałom zasobu były nadawane zgodnie z wymogami wynikającymi z § 9 ust. 3
i § 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu
(ocena pozytywna)
Ad.6. W zakresie sprawdzenia poprawności stosowanej klauzuli na materiałach zasobu
w odniesieniu do wymogów określonych w § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz zał. 3 rozporządzenia
o prowadzeniu zasobu, ustaleń dokonano w oparciu o 30 losowo wybranych operatów
technicznych, które zostały przyjęte do zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku
do dnia rozpoczęcia kontroli, a których kopie w postaci dokumentów elektronicznych
włączono do akt kontroli.
Po dokonaniu porównania klauzul umieszczonych na okładkach operatów
z obowiązującym wzorem klauzuli określonym stwierdzono, że we wszystkich
przypadkach zastosowana klauzula ma postać dwukolumnowej tabeli, w której lewa
kolumna w poszczególnych wierszach zawiera kolejno następujące określenia:
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

a prawa kolumna w wierszach odpowiednich do lewej kolumny jest wypełniona
zapisami odpowiadającymi jej wskazaniom.
Powyższe ustalenia prowadza do wniosku, że klauzule stosowane na materiałach zasobu
są zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz zał. 3 rozporządzenia
o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad.7. Sprawdzenia stopnia funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych
przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik dokonano w oparciu
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o 30 z 60 (po 30 z 2017 i 2018 roku) losowo wybranych operatów technicznych, które
zostały przyjęte do zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia
kontroli, a których kopie w postaci dokumentów elektronicznych włączono do akt
kontroli.
Na wstępie ustalono, że w zasobie w zakresie wszystkich wytypowanych do kontroli
operatów znajdują się zarchiwizowane pliki dokumentów cyfrowych, zapisanych
w formacie PDF, odpowiadających treści przyjętych do zasobu operatów technicznych.
W wyniku porównania daty przyjęcia ww. operatów do zasobu, widniejącej na klauzuli
zamieszczonej na okładce operatu, z datą zapisania ww. plików ustalono, że przeciętnie
operat był zcyfryzowany w terminie 22 dni kalendarzowych, przy czym w części
przypadków (10/30) termin ten był dłuższy niż miesiąc i wynosił maksymalnie 50
dni kalendarzowych.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
W części przypadków w okresie od 1 stycznia 2017 roku operaty przyjmowane
do zasobu nie zostały zcyfryzowane w ciągu miesiąca od wpisania do ewidencji
materiałów zasobu z powodu okresowych braków kadrowych spowodowanych
chorobami oraz urlopami pracowników. Przy czym należy zwrócić uwagę,
że z przekazanych do kontroli 29 operatów z 2017 roku, tylko 1 operat (I tom operatu
P.0861.2017.530) nie spełnił ww. wymogu (zcyfryzowany w 32 dniu). Pozostałe
pochodzą z 2018 r. i nie zostały zcyfryzowane z powodów jak wyżej. Poza tym żadne
przepisy szczególne nie definiują pojęcia „bieżąca cyfryzacja” w konkretnych ramach
czasowych, więc przyjęcie 30 dni na dokonanie cyfryzacji jako wyznacznika realizacji
ww. czynności jest bezpodstawne. W naszej ocenie cyfryzacja realizowana jest
na bieżąco.
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy po części przyznać rację, gdyż
obowiązek przetwarzania operatów przyjmowanych do zasobu do postaci elektronicznej
wynika wprost z § 14 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, lecz przepis ten ani
żaden inny przepis powołanego rozporządzenia nie wskazuje konkretnego ani nawet
ogólnego terminu wykonania tej czynności. Natomiast odczytując całościowo
rozporządzenie należy mieć na uwadze, że w § 7 ust. 1 pkt 3 wskazano obowiązek
prowadzenia systemu teleinformatycznego, który ma m.in. zapewniać wsparcie
procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym
przekazywanych drogą elektroniczną, wobec czego należy uznać, że przyjęte do zasobu
operaty powinny być niezwłocznie przetwarzane do postaci dokumentów
elektronicznych i włączane do systemu PZGiK, aby zgłaszający prace drogą
elektroniczną mogli zapoznać się treścią tych operatów. Przez pojęcie niezwłocznie,
w rozumieniu art. 35 Kpa, należy przyjąć okres nie dłuższy niż miesiąc.
Wobec powyższego tut. organ stwierdza, że nie zawsze operaty techniczne przyjęte
do zasobu zostały przetworzone na bieżąco do postaci dokumentów elektronicznych,
co stanowi naruszenie § 14 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna z uchybieniami)
Ad. 2) Ogólna ocena zadania:
- pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa: pozytywna z istotnymi
uchybieniami,
- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań: pozytywna z
uchybieniami.
3) Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3
(GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (BDSOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Pgik
pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością.
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W powyższym zakresie Geodeta Miasta przekazała następujące pisemne informacje.
Na dzień rozpoczęcia kontroli miasto Gorzów Wlkp. nie przystąpiło do utworzenia baz
danych GESUT i BDOT500 i w związku z powyższym ich nie prowadzimy.
Baza danych RCiWN prowadzona jest w programie REJ-CEN firmy Geobid z Katowic.
W grudniu 2004 r. zakupiono licencję oprogramowania, w 2005 roku założono bazę
danych, do której własnymi siłami wprowadzane są dane transakcyjne od 2004 roku.
Baza danych BDSOG prowadzona jest w programie Bank Osnów firmy Geobid
z Katowic. Bank Osnów prowadzony jest od wersji DOS od końca lat 90-tych ubiegłego
stulecia. Od roku 2002 w wersji Windows.
Po wejściu przepisów rozporządzenia MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. Osnowy geodezyjne,
grawimetryczne i magnetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 352) zakupiono wersję 3.0 Banku
Osnów, która według informacji na stronie producenta, jest zgodna z wymogami
ww. rozporządzenia.
W roku 2013 wykonano modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy wraz z jej
przystosowaniem do wymogów obowiązującego rozporządzenia (umowa, warunki
techniczne, protokół odbioru itp. w załączeniu).
Ad. 3.1.EGiB. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
Jak wskazano powyżej - bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) prowadzi
się w zakresie jej części opisowej w programie EWOPIS wersja 6.28, a w zakresie jej
części graficznej w programie EWMAPA FB wersja 11.25 - firmy GEOBID Sp. z o.o.
a) Sprawdzenia, czy system do prowadzenia EGiB spełnia aktualne wymogi
rozporządzenia egib dokonano w oparciu o wgląd do aktywnych opcji i narzędzi ww.
programów oraz informacji zapisanych w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie
z bazy EGiB dla obszaru całego powiatu (Miasta) w formacie GML.
W oparciu o powyższe informacje ustalono, że stosowane oprogramowanie spełnia
wymogi określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik, gdyż zapewnia:
- odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
- udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych
w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
- wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy
ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów,
kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej.
(ocena pozytywna)
b) Sprawdzenia, czy w terminie do 31 grudnia 2016 roku dostosowano bazy danych
do obowiązującego modelu pojęciowego bazy danych EGiB dokonano w oparciu
o informacje zapisane w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy EGiB dla
obszaru całego powiatu (Miasta) w formacie GML.
Na podstawie ww. informacji ustalono, że przed dniem grudnia 2016 roku
prowadzoną bazę EGiB dostosowano do obowiązującego modelu pojęciowego.
(ocena pozytywna)
c) W zakresie sprawdzenia, czy wykonywane są kopie bezpieczeństwa baz egib, ich
częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania, a także przekazywania
do WINGiK, m.in. przyjęto od Geodety Miasta pisemną informację, w której
wskazała, że:
Pełne kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są codziennie i zapisywane
na dwóch różnych serwerach znajdującym się poza budynkiem, w którym znajduje
się główny serwer bazodanowy. Ponadto na serwerze bazodanowym na odrębnej
partycji zapisywane są kopie dzienne z ostatnich 14 dni. Dodatkowo raz w miesiącu
wykonywane są kopie baz danych zapisywane na nośnikach DVD i przechowywane
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgodnie z pismem
LWINGiK GK-N.7212.2.2018.AMas z dnia 19.01.2018 r. (oraz wcześniejszymi), raz
na kwartał przekazywane są kopie baz danych dla LWINGiK.
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Ponadto w zakresie przekazywania kopii baz do LWINGiK ustaleń dokonano
w oparciu przedłożony Protokół z ostatniego przekazania, które powinno dotyczyć I
kwartału 2018 roku, po czym stwierdzono, że odpowiedzi Protokół, pn. Protokół
przekazania kopii baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz kopii innych baz
danych i numerycznych opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, został spisany w dniu
10 kwietnia 2018 r., a ze złożonego pod nim podpisu wynika, że odbierającym
przekazywane kopie był LWINGiK.
Powyższe ustalenia prowadza do wniosku, że organ działał prawidłowo
w stosunku do wymogów § 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad. 3.2.EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenia zgodności prowadzonej bazy danych z modelem pojęciowym bazy
EGiB dokonano w oparciu o informacje zapisane w wydanym na potrzeby kontroli
eksporcie z bazy EGiB dla obszaru całego powiatu (Miasta) w formacie GML.
Przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy Softline, na podstawie powyższych
danych ustalono, że w zakresie wszystkich podstawowych obiektów bazy EGiB,
kontrolowana baza jest prowadzona zgodnie z modelem pojęciowym bazy EGiB
określonym w Zał. nr 1a do rozporządzenia w sprawie egib.
(ocena pozytywna)
b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie EGiB dokonano
w oparciu o informacje zapisane w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy
EGiB dla obszaru całego powiatu (Miasta) w formacie GML.
Na podstawie powyższych danych, przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy
Softline ustalono, że do bazy EGiB wprowadzono niemal wszystkie dane, które
wynikają z obowiązującego modelu pojęciowego tej bazy.
Natomiast o nie pełnym zakresie wprowadzonych danych do bazy EGiB
w stosunku do aktualnego modelu pojęciowego świadczą m.in. zapisy dotyczące
punktów granicznych, gdyż na 101479 punktów granicznych dla części punktów nie
zostały określone wartości obligatoryjnych atrybutów: STB - 463 punkty; RZG - 440
punktów; BPP – 583 punkty; ZRD - 3571 punktów; OZR - 97443 („missing”);
czyPunktNalezyDoSpornejGranicy – 101479 punktów (wszystkie punkty w bazie „missing”).
Zgodnie z wymogami wynikającymi z części Katalog EGiB Załącznika Nr 1a
do rozporządzenia egib, w zakresie klasy obiektu EGB_PunktGraniczny, dla
powyższych atrybutów ich Liczność wynosi „1”, a Stereotypy: „Voidable”,
co oznacza, że bezwzględnie w ich zakresie należy wprowadzić do bazy jedną
wartość merytoryczną, a w przypadku braku takich informacji w zasobie - jedną
z wartości atrybutu specjalnego Voidable, dlatego wskazane braki informacji
merytorycznej zaliczono do nieprawidłowości prowadzonej bazy danych EGiB
w stosunku do wymogów Zał. nr 1a do rozporządzenia egib.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Brak w bazie EGiB określenia wartości obligatoryjnych atrybutów: STB - 463
punkty; RZG - 440 punktów; BPP – 583 punktu; ZRD - 3571 punktów na 101479
wszystkich punktów w bazie wynika najprawdopodobniej z błędu operatora, który
tych danych nie wprowadził przez nieuwagę, w chwili obecnej atrybuty te są
weryfikowane i uzupełniane; OZR- 97443 – oznaczenie w materiale źródłowym jest
wprowadzane tylko w przypadkach zmiany tego oznaczenia w bazie egib, np.
przenumerowane punkty należące do granicy obrębów ewid. i powiatu;
w pozostałych przypadkach oznaczenie w materiale źródłowym jest takie samo jak
bazie, więc uznaliśmy, że nie zachodzi potrzeba dublowania ww. informacji;
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czyPunktNalezyDoSpornejGranicy – 101479 punktów – nie wprowadzono, gdyż
w wykorzystywanym produkcyjnie do prowadzenia części graficznej bazy danych
egib programie EWMAPA FB v. 11 nie przewidziano takiego rekordu.
Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia dotyczącego atrybutu OZR
(oznaczenie w materiale źródłowym) tut. organ przyjmuje, że wyjaśniający
wskazując na oznaczenie punktów w bazie ma na myśli ich identyfikatory (atrybut
idPunktu), tym niemniej nie może uznać wyjaśnienia za zasadne. W kontrolowanej
bazie EGiB w zakresie wskazanych 97443 punktów w miejscu atrybutu OZR zamiast
wartości merytorycznej podano wartość „missing”, co w języku polskim oznacza
wartość – „brak danych”, dlatego nie można zaakceptować sytuacji, w której
w bazie wykazuje się, że dla ponad 95 % przypadków brak w materiałach zasobu
danych określających oznaczenie tych punktów, skoro wyjaśniający sam stwierdza,
że „oznaczenie w materiale źródłowym jest takie samo jak w bazie”.
Natomiast w zakresie braku czyPunktNalezyDoSpornejGranicy, w zakresie
którego tut. organ nie można uznać przekazanego wyjaśnienia, gdyż zgodnie z § 3
rozporządzenia zmieniającego egib - system teleinformatyczny do prowadzenia bazy
EGiB powinien być dostoswany do wymogów zmienianego rozporządzenia
w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, a więc stosowana w dniu rozpoczęcia
kontroli wersja oprogramowania EWMAPA powinna umożliwiać wprowadzanie
oraz edycję również wskazanego atrybutu.
(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami)
Ad. 3.3.EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych EGiB oraz RCiWN, z
przekazywaną sprawozdawczością do GUGiK za rok 2017.
a) Sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK 3.0 w zakresie stanu bazy EGiB oraz RCiWN dokonano w oparciu o informacje
zapisane w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy EGiB oraz RCiWN dla
obszaru całego powiatu (Miasta) w formacie GML w stosunku do treści przekazanej
na potrzeby kontroli kopii wskazanego Sprawozdania.
W wyniku dokonanego porównania ilościowego obiektów znajdujących się
w przekazanej bazie EGiB z ilościami wskazanymi wg stanu na dzień 31 grudnia
2017r. stwierdzono, że informacje podane w Sprawozdaniu GUGiK 3.0 w zakresie
dotyczącym bazy EGiB były prawidłowe.
Natomiast w zakresie liczby cen transakcyjnych oraz liczby wyciągów z operatów
szacunkowych ujawnionych w bazie RCiWN ustalono, że w sprawozdaniu podano
liczbę cen transakcyjnych – 33001, a liczbę wyciągów z operatów szacunkowych 209, które są niezgodne ze stanem faktycznym wynikającym z przekazanej bazy,
w której występuje 27487 cen transakcyjnych (mniej o ok. 2500 – ok. 10%) i 144
wyciągów z operatów szacunkowych (mniej o 65 – ok. 30%).
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości prowadzony dla Miasta Gorzowa Wlkp. został
założony w 2005 roku z włączeniem do niego transakcji z okresu od 1 stycznia 2004
roku. Stosowane oprogramowania przy założeniu rejestru aż do zainstalowania RejCen 3 Firmy Geobid Sp. z o.o. z Katowic nie dawały bezpośrednio możliwości kontroli
wprowadzanych zmian jak też ilości rekordów. Powstała różnica była wynikiem
sporządzenia błędnego pierwszego zestawienia po wyfiltrowaniu danych poprzez
niewłaściwie technicznie złożone zapytanie do systemu. W następnych latach
do wartości podanych w pierwszym sprawozdaniu doliczano transakcje za dany rok.
W 2014 roku w sprawozdaniu na koniec 2013 roku podjęto próbę weryfikacji danych,
jednakże Geodeta Miejski po ustaleniach z odbierającym sprawozdanie odstąpił
od zmiany podanych wartości. Powstająca różnica powielana co roku nie ma wpływu
na ilość wprowadzanych transakcji i ich udostępnianie dla rzeczoznawców
majątkowych. Dla operatora wprowadzającego zmiany nieznane są przyczyny
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powstania pustych pozycji w rekordach. Po ewentualnych ustaleniach z LWINGiK
dane zostaną na koniec 2018 roku zweryfikowane a baza danych zostanie przekazana
do Firmy Geobid celem usunięcia pustych rekordów.
Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że przekazane Sprawozdanie GUGiK
3.0 nie zostało sporządzone w pełni poprawnie, tzn. zgodnie ze stanem faktycznym,
dlatego stwierdza się, że opracowano je z naruszeniem zasad wynikających
z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2016r.
poz. 1426, ze zm.), które wskazane sprawozdanie wprowadziło w pkt 7 części 1.02 –
ORGANY PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY
Załącznika to tego
rozporządzenia.
(ocena pozytywna z nieprawidłowościami)
b) Sprawdzenia poprawności plików GML z baz danych EGiB (Zał. nr 4a
rozporządzenia w sprawie egib) dokonano w oparciu o plik zapisane w tym
formacie, a wydany na potrzeby kontroli dla obszaru całego powiatu (Miasta).
Weryfikacji zapisu w pliku z bazy EGiB dokonano Aplikacją do walidacji plików
XML i GML wer. 1.0 udostępniona na stronie GUGiK.
W wyniku weryfikacji ustalono:
1. w zakresie weryfikacji składniowej wykryto jeden błąd krytyczny polegający na
tym, że dla ponad 20 wartości udziałów licznik ułamka nie jest liczbą całkowitą,
2. w zakresie weryfikacji atrybutowych:
- struktury zapisu relacji,
- zastosowania atrybutu specjalnego dla relacji,
- zdefiniowania relacji,
- powiązania aktualnych obiektów,
- wymagalności relacji dla obiektu,
- wymagalności wypełnienia atrybutów,
- unikalności identyfikatorów ewidencyjnych,
- unikalności identyfikatorów lokalnych obiektów oraz przestrzeni nazw w danych
aktualnych,
błędów nie wykryto, przy czym w stosunku do 937 obiektów nie można było
przeprowadzić weryfikacji ze względu na błędy składniowe.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Błąd polegający na wpisaniu udziału w formie ułamka dziesiętnego wynika
z ograniczeń systemu w momencie wprowadzania zmian. W poprzednich wersjach
programu EWOPIS pole przeznaczone do zapisu udziału miało zbyt małą liczbę
znaków i przy niektórych udziałach nie było możliwości wprowadzenia poprawnego
zapisu. Dlatego wpisywano ułamek dziesiętny. Obecnie mamy już zainstalowaną
wersję EWOPIS 7 i błąd ten niezwłocznie zostanie usunięty.
(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami)
Ad. 3.1.GESUT. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
Jak wskazano powyżej – Urząd nie przystąpił do prowadzenia bazy danych GESUT.
a) Sprawdzenia procedury założenia bazy oraz czy zgłoszono bazę do ewidencji
z uwagi na powyższy fakt nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
b) W zakresie sprawdzenia formy i sposobu prowadzenia bazy GESUT w oparciu
o wgląd do systemu komputerowego, w którym została wczytana aktualna mapa
zasadnicza ustalono, że część informacji należących do zbiorów bazy GESUT jest
gromadzona na warstwach numerycznej mapy zasadniczej w postaci mapy
wektorowej na warstwach systemu EWMAPA.
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Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się przetworzenie
prowadzonej mapy zasadniczej m.in. do postaci bazy danych GESUT, przyjęto
do Protokółu ustne wyjaśnienie Geodety Miasta, która wskazała, że „Przewidujemy
przekształcić mapę zasadniczą z postaci mapy wektorowej do postaci baz danych
do końca 2023 roku”.
Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że zadania związane z założeniem
bazy GESUT realizowane są zgodnie z wymami określonymi w art. 53b ust. 2
ustawy Pgik.
(ocena pozytywna)
c) Sprawdzenia dostosowania prowadzonej bazy danych do aktualnie obowiązującego
modelu pojęciowego bazy GESUT z uwagi na nie prowadzenie takiej bazy nie
dokonywano.
(nie podlega ocenie)
d) Sprawdzenia, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu
do prowadzenia bazy GESUT z uwagi na nie prowadzenie takiej bazy nie
dokonywano.
(nie podlega ocenie)
e) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwości
oraz sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu o przedstawiona
powyżej informację pisemną przekazaną przez Geodetę Miasta, z której wynika,
że m.in. kopie zbiorów mapy zasadniczej, które zawierają m.in. dane należące
do zbiorów baz danych GESUT są odpowiednio zabezpieczane, dlatego stwierdza
się prawidłowa realizacje wymogów określonych w § 17 rozporządzenia
o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad. 3.2.GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenia zgodności prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami
pojęciowymi danych bazy GESUT z uwagi na nie prowadzenie takiej bazy nie
dokonywano.
(nie podlega ocenie)
b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w bazie GESUT z uwagi na nie
prowadzenie takiej bazy nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
Ad. 3.3.GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną
sprawozdawczością za rok 2017.
a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem
GUGiK -2.0, czyli dotyczącego geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia, na podstawie
przekazanych przez Geodetę Miasta pisemnych informacji o stanie utworzenia bazy
GESUT ustalono, że podane w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017
roku dane ilościowe są zgodne ze stanem faktycznym.
(ocena pozytywna)
b) Sprawdzenia poprawności pliku GML z bazy danych GESUT z uwagi na nie
prowadzenie takiej bazy nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
Ad. 3.RCiWN.
a) W zakresie sprawdzenia, czy bazę RCiWN zgłoszono do ewidencji przyjęto
od Geodety Miasta pisemną informację, w której wskazała, że „baz danych BDSOG
i RCiWN nie zgłoszono do ewidencji baz danych PZGiK”.
Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. nie
wywiązał się z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy RCiWN do ewidencji zbiorów
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oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, który wynika z art. 13
ust. 3 ustawy o IIP.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Brak zgłoszenia do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych
prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju założone bazy danych BDSOG oraz
RCiWN wynikało z niewłaściwej interpretacji załącznika do ustawy IIP.
Informujemy, że w trakcie prowadzonej obecnie kontroli zgłoszono do ewidencji
zbiorów oraz usług danych przestrzennych założone bazy danych BDSOG oraz
RCiWN.
(ocena negatywna)
b) Sprawdzenia, czy dostosowano bazy danych RCiWN do modelów pojęciowych
określonych w obowiązujących przepisach dokonano w oparciu o informacje
zawarte w przekazanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy danych RCiWN
wydanym w formacie GML.
Przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy Softline, na podstawie powyższych
danych ustalono, że w zakresie wszystkich obiektów bazy RCiWN, kontrolowana
baza jest prowadzona zgodnie z modelem pojęciowym określonym w Zał. nr 7
do rozporządzenia egib.
(ocena pozytywna)
c) W zakresie sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz
sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu o przedstawiona powyżej
informację pisemną przekazaną przez Geodetę Miasta, z której wynika, że m.in.
kopie bazy RCiWN są odpowiednio zabezpieczane, dlatego stwierdza się
prawidłowa realizacje wymogów określonych w § 17 rozporządzenia
o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad. 3.1.BDSOG. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
a) W zakresie sprawdzenia procedury założenia baz BDSOG Geodeta Miasta
przedłożył do wglądu następujące dokumenty:
- Umowę nr WKG-II.272.6.2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. na wykonanie
modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy m. Gorzowa Wlkp.
- Ramowe Warunki techniczne wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy
poziomej III klasy wraz z adaptacją trwale stabilizowanej osnowy pomiarowej
oraz jej przystosowanie do przepisów rozporządzenia z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- Protokół odbioru robót z dnia 29.11.2013r. dot. realizacji ww. umowę nr WKGII.272.6.2013 z dnia 06 czerwca 2013 r..
Z kolei w zakresie punktów szczegółowej osnowy wysokościowej ustaleń dokonano
w oparciu o przekazane przez Geodetę Miasta pisemne informacje przedstawione na
wstępie pkt Ad.3).
Z powyższych dokumentów i przekazanych informacji wynika, że zlecone przez
Prezydenta i zrealizowane prace obejmowały min. opracowanie i przekazanie pliku
wsadowego do systemu BANK OSNÓW w zakresie całej zmodernizowanej
szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obszaru miasta Gorzowa Wlkp., a baza
punktów szczegółowej osnowy wysokościowej powstała w wyniku kolejnych
konwersji zbiorów danych założonych pierwotnie własnymi siłami w programie
BANK OSNÓW pod DOS.
Przedstawiony sposób działania świadczy o prawidłowej realizacji zadań nałożonych
na starostę przepisami art. 7d pkt 1 lit. d oraz pkt 3 ustawy Pgik.
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Natomiast w zakresie sprawdzenia czy bazę BDSOG zgłoszono do ewidencji
przyjęto od Geodety Miasta pisemną informację, w której wskazała, że „baz danych
BDSOG i RCiWN nie zgłoszono do ewidencji baz danych PZGiK”.
Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. nie
wywiązał się z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy BDSOG do ewidencji zbiorów
oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, który wynika
z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Brak zgłoszenia do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych
prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju założone bazy danych BDSOG oraz
RCiWN wynikało z niewłaściwej interpretacji załącznika do ustawy IIP.
Informujemy, że w trakcie prowadzonej obecnie kontroli zgłoszono do ewidencji
zbiorów oraz usług danych przestrzennych założone bazy danych BDSOG oraz
RCiWN.
(ocena pozytywna z nieprawidłowościami)
b) Sprawdzenia dostosowania prowadzonej bazy danych BDSOG do obowiązującego
modelu pojęciowego określonego w Zał. nr 2 rozporządzenia o osnowach, z uwagi
na brak oficjalnie wskazanego przez GUGiK oprogramowania do walidacji plików
baz danych BDSOG nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
c) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości
oraz sposobu ich przechowywania w odniesieniu do zbiorów baz danych BDSOG
ustaleń dokonano w oparciu o przedstawioną powyżej informację pisemną
przekazaną przez Geodetę Miasta, z której wynika, że m.in. kopie bazy BDSOG są
odpowiednio zabezpieczane, dlatego stwierdza się prawidłowa realizacje wymogów
określonych w § 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad. 3.2.BDSOG. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenia zgodności prowadzonej bazy danych BDSOG z obowiązującym
modelem pojęciowym, określonym w Zał. nr 2 rozporządzenia o osnowach, z uwagi
na brak oficjalnie wskazanego przez GUGiK oprogramowania do walidacji plików
baz danych BDSOG nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
b) W zakresie sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie
BDSOG wykorzystano przekazane do akt kontroli eksporty zbiorów baz BDSOG
zapisane w formacie GML, które wczytano do programu GML Factory 2.0 firmy
Softline.
Na podstawie powyższych danych ustalono, że w zakresie obiektów obejmujących
punkty osnów szczegółowych kontrolowane bazy obejmują większość informacji
wskazanych w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach.
Jednocześnie ustalono, że do informacji, które nie są wprowadzane do baz BDSOG
należą:
- obserwacje na poszczególnych punktach osnowy,
- szkice lokalizujące położenie punktu,
- szkice zespołu stabilizacyjnego.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
W zakresie gromadzonych danych baz BDSOG nie są wprowadzane: obserwacje
na poszczególnych punktach osnowy, szkice lokalizujące położenie punktu, szkice
zespołu stabilizacyjnego, gdyż program w którym prowadzimy bazę danych BDSOG,
32

tj. Bank Osnów firmy Geobid z Katowic nie przewiduje takich rekordów. Poza tym
ww. szkice są elementem wprowadzonych do bazy opisów topograficznych.
(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami)
Ad. 3.3.BDSOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną
sprawozdawczością za rok 2017.
a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem
GUGiK-4.0, czyli dotyczącego szczegółowej osnowy geodezyjnej, na podstawie
przekazanej do akt kontroli kopii tego sprawozdania oraz eksportów z baz danych
BDSOG ustalono, że podane w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
dane ilościowe są zgodne ze stanem faktycznym.
(ocena pozytywna)
b) Sprawdzenia poprawności pliku GML z baz danych BDSOG w stosunku
do wymogów określonych w Zał. nr 4 rozporządzenia o osnowach) z uwagi brak
oficjalnie wskazanego przez GUGiK oprogramowania do walidacji plików baz danych
BDSOG nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
Ad. 3.1.BDOT500. Ogólna kontrola stanu bazy danych.
a) Sprawdzenia procedury założenia bazy oraz ustalenia czy zgłoszono bazę
do ewidencji nie dokonywano z powodu przekazania przez Geodetę Miasta
pisemnej informacji , że takiej bazy nie założono.
(nie podlega ocenie)
b) W zakresie sprawdzenia formy i sposobu prowadzenia bazy BDOT500 w oparciu
o wgląd do systemu komputerowego, w którym została wczytana aktualna mapa
zasadnicza ustalono, że część informacji należących do zbiorów bazy BDOT500 jest
gromadzona na warstwach numerycznej mapy zasadniczej w postaci mapy
wektorowej na warstwach systemu EWMAPA.
Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się przetworzenie
prowadzonej mapy zasadniczej m.in. do postaci bazy danych BDOT500, przyjęto
do Protokółu ustne wyjaśnienie Geodety Miasta, która wskazała, że „Przewidujemy
przekształcić mapę zasadniczą z postaci mapy wektorowej do postaci baz danych
do końca 2023 roku”.
Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że zadania związane z założeniem
bazy BDOT500 realizowane są zgodnie z wymami określonymi w art. 53b ust. 2
ustawy Pgik.
(ocena pozytywna)
c) Sprawdzenia dostosowania prowadzonej bazy danych do aktualnie obowiązującego
modelu pojęciowego bazy BDOT500 z uwagi na nie prowadzenie takiej bazy nie
dokonywano.
(nie podlega ocenie)
d) Sprawdzenia, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu
do prowadzenia baz BDOT500 z uwagi na nie prowadzenie takiej bazy nie
dokonywano.
(nie podlega ocenie)
e) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwości
oraz sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu o przedstawiona
powyżej informację pisemną przekazaną przez Geodetę Miasta, z której wynika,
że m.in. kopie zbiorów mapy zasadniczej, które zawierają m.in. dane należące
do zbiorów baz danych BDOT500 są odpowiednio zabezpieczane, dlatego stwierdza
się prawidłowa realizacje wymogów określonych w § 17 rozporządzenia
o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
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f) Sprawdzenia zharmonizowania bazy BDOT500 z bazami EGiB, GESUT, BDSOG
z powodu nie założenia bazy BDOT500 nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
Ad. 3.2.BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych.
a) Sprawdzenia zgodności prowadzonej bazy danych BDOT500 z obowiązującymi
modelami pojęciowymi określonymi w Zał. nr 2 rozporządzenia w sprawie
BDOT500, z powodu nie założenia takiej bazy danych - nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie BDOT500
w stosunku do wymogów wynikających z Zał. nr 2 rozporządzenia w sprawie
BDOT500, z powodu nie założenia takiej bazy danych - nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
Ad. 3.3.BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną
sprawozdawczością za 2017 rok.
a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem
GUGiK-5.0, czyli dotyczącego bazy obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500-1:5000, na podstawie przekazanej do akt kontroli kopii tego sprawozdania oraz
informacji pisemnej Geodety Miasta, która wskazała, że taka baza nie została
założona, ustalono, że podane w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017
roku dane ilościowe są zgodne ze stanem faktycznym.
(ocena pozytywna)
b) Sprawdzenia poprawności pliku GML z baz danych BDOT500 w stosunku do
wymogów określonych w Zał. nr 4 rozporządzenia w sprawie BDOT500, z uwagi na
brak takiej bazy - nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
4) Stan prowadzenia mapy zasadniczej ustawy Pgik pod względem jej formy,
kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością.
W powyższym zakresie Geodeta Miasta przekazała następujące pisemne informacje.
Mapę zasadniczą prowadzimy w postaci mapy wektorowej w programie EWMAPA
FB. Do tworzenia mapy wektorowej przystąpiono w 1995 roku zakładając ją sukcesywnie
dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Na tamten czas EWMAPA dostępna była
w wersji DOS i umożliwiała prowadzenie odrębnych baz dla poszczególnych obrębów
ewidencyjnych. Pierwsze obręby zakładane były zgodnie z instrukcją K-1 w wersji z 1995
roku, następnie dostosowane zostały do instrukcji K-1 w wersji z 1998 roku. Dla części
obrębów ewidencyjnych założenie mapy wektorowej następowało równolegle
do założenia mapy zasadniczej w układzie współrzędnych prostokątnych „1965” w strefie
4 (do tego czasu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. prowadzona była mapa w układzie
lokalnym sporządzona wg. instrukcji D-II). Dla tworzonej mapy zasadniczej przyjęto
zasadę wprowadzania danych ewidencyjnych oraz sytuacji powierzchniowej z pomiaru
bezpośredniego, natomiast przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nanoszony był
na podstawie digitalizacji i wektoryzacji map w układzie lokalnym. Do 2000 r. założono
14 baz obejmujących 14 obrębów ewidencyjnych miasta Gorzowa Wlkp.
W roku 2000 r. w momencie pojawienia się EWMAPY w wersji Windows,
przekształcono i połączono bazy poszczególnych obrębów ewidencyjnych do jednej bazy
obejmującej obszar całego miasta.
W 2002 r. na skutek powiększenia miasta o część obrębu ewid. Santocko
gm. Kłodawa, a co za tym idzie zmiany granic miasta i utworzeniu 15 obrębu
ewidencyjnego Santocko, na podstawie danych i materiałów otrzymanych ze Starostwa
Powiatowego w Gorzowie Wlkp. uzupełniono mapę wektorową miasta o nowo utworzony
obręb ewidencyjny.
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W 2004 r. Zarządzeniem Nr 910/I/2004 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
12 sierpnia 2004 r. (kopia w załączeniu) wprowadzono standard prowadzenia mapy
zasadniczej wyłącznie w postaci numerycznej (wektorowej).
Od 2006 r. zasadnicza mapa wektorowa prowadzona jest w programie EMAPA FB,
a baza w części ewidencyjnej graficznej zintegrowana jest z częścią opisową prowadzoną
w programie EWOPIS FB.
W 2009 r. przekształcono mapę wektorową z układu współrzędnych 1965(4)
do układu współrzędnych prostokątnych 2000(5) i w takiej postaci prowadzona jest do
dnia dzisiejszego.
Ad. 4.1.MZ. Ogólna kontrola stanu mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2
ustawy Pgik.
a) W zakresie sprawdzenia sposobu i obszaru założenia mapy zasadniczej, o której
mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, na podstawie wskazanych powyżej pisemnych
informacji przekazanych przez Geodetę Miasta stwierdzono, że prowadzona postać
mapy zasadniczej odpowiada wskazanej w tym przepisie prawa.
(ocena pozytywna)
b) Sprawdzenia, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu
do tworzenia mapy zasadniczej, określone w § 18 rozporządzenia w sprawie
BDOT500), z uwagi na prowadzenie mapy w postaci wektorowej – nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
c) Sprawdzenia sposobu dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do modelów
pojęciowych mapy zasadniczej, określonych w Zał. nr 6 rozporządzenia w sprawie
BDOT500, z uwagi na prowadzenie mapy w postaci wektorowej – nie dokonywano.
(nie podlega ocenie)
g) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa zbiorów baz danych,
ich częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu
o przedstawioną powyżej informację pisemną przekazaną przez Geodetę Miasta,
z której wynika, że m.in. kopie zbiorów mapy zasadniczej są odpowiednio
zabezpieczane, dlatego stwierdza się prawidłową realizacje wymogów określonych
w § 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
(ocena pozytywna)
Ad. 4.2.MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej.
a) W zakresie sprawdzenia zgodności prowadzonej mapy zasadniczej z przepisami
prawa w oparciu o które została utworzona przyjęto do akt kontroli wydruk losowo
wybranej sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 z obszaru silnie zainwestowanego.
Z uwagi na prowadzenie mapy w postaci numerycznej mapy wektorowej
sprawdzenia zgodności jej prowadzenia dokonano w odniesieniu do przepisów
Instrukcji technicznej K-1 MAPA ZASADNICZA, wydanie trzecie z 1998 roku.
Czynności kontroli ograniczono do sprawdzenia zgodności zastosowanych
na mapie znaków kartograficznych i symboli, w tym wymiarów symboli, grubości
linii, a także kroju i wysokości opisów, po czym stwierdzono, że niemal wszystkie
elementy treści mapy zasadniczej zostały wykazane prawidłowo.
Jednocześnie ustalono, że nie wszystkie stosowane symbole graficzne
(np. ogrodzenia trwałe, opisy funkcji i ilości kondygnacji budynków) są zgodne
z Instrukcją techniczną K-1 Mapa zasadnicza wydanie trzecie z 1998 roku, a opisy
budynków zawierają ich numery ewidencyjne, które nie są treścią takiej mapy.
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Na mapie zasadniczej prowadzonej w postaci wektorowej wszystkie stosowane
symbole graficzne są zgodne z Instrukcją techniczną K-1 Mapa zasadnicza wydanie
trzecie z 1998 roku, gdyż wynika to z opracowanej przez firmę Geobid sp. z o.o.
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z Katowic i stosowanej przez nas biblioteki linii i symboli. Natomiast
skontrolowane wysokości opisów funkcji budynków i liczby kondygnacji są większe
niż przewiduje to ww. instrukcja K-1, gdyż doraźnie, w celu lepszej czytelności
zmieniono wysokości, a później przez zapomnienie nie powrócono do właściwych
wartości. Usterka ta została skorygowana. W kwestii wprowadzonego błędnego
oznaczenia typu linii na niektórych ogrodzeniach, przypadki takie są na bieżąco
wychwytywane i poprawiane. Błąd ten powstał w wyniku przeprowadzonej
konwersji baz z wersji DOS do wersji Windows oraz zmiany rozwarstwienia w 2006
roku.
(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami)
b) W zakresie sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej mapie
zasadniczej ustaleń dokonano w oparciu o przyjęty do akt kontroli wydruk losowo
wybranej sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 z obszaru silnie zainwestowanego.
Z zakresu treści pobranej próbki mapy wynika, że zakres gromadzonych informacji
odpowiada definicji mapy zasadniczej określonej w art. 2 pkt 7 ustawy Pgik, w tym
obejmuje dane w postaci obiektowej lub graficznej (wektorowej) należące
do wszystkich baz danych składowych mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4
ust. 1e pkt 2 ustawy Pgik.
(ocena pozytywna)
c) W zakresie sprawdzenia pokrycia obszarowego prowadzonej mapy zasadniczej,
w odniesieniu do wymogów wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pgik,
ustaleń dokonano na podstawie przedstawionej powyżej pisemnej informacji
przekazanej przez Geodetę Miasta. Z przekazanych informacji wynika, że mapa
zasadnicza jest prowadzona dla całego obszaru miasta, co jest zgodne z wymogami
wynikającymi ze wskazanych przepisów.
(ocena pozytywna)
Ad. 4.3.MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa
w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością za rok 2017.
a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym
Sprawozdaniem GUGiK-1.0, czyli dotyczącego mapy zasadniczej, na podstawie
przekazanej do akt kontroli kopii tego sprawozdania oraz przedstawionej powyżej
informacji pisemnej Geodety Miasta, ustalono, że podane w sprawozdaniu wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku dane ilościowe są zgodne ze stanem faktycznym.
(ocena pozytywna)
Ad. 3 i 4) Ogólna ocena zadania:
- pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa: pozytywna z istotnymi
uchybieniami i nieprawidłowościami,
- pod względem rzetelności w zakresie dokumentowania działań zgodnie
z rzeczywistością: pozytywna z nieprawidłowościami.
5) Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych
z wykorzystaniem dotacji.
a) Sprawdzenia w celu potwierdzenia zgodności przekazywanych przez organ informacji
w sprawozdaniach z rozliczenia dotacji przekazywanych do WINGiK dokonano
w zakresie Rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii), w odniesieniu
do informacji zawartych w piśmie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. znak WKGVII.3032.1.2018.EK, z dnia 17.01.2018r., przy którym przesłał informację o stopniu
wykorzystania w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017r. dotacji z Budżetu Państwa.
Zgodnie ze wskazanym pismem wykorzystano dotacje w wysokości 309.999 zł,
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z czego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji
wydano 130.000 zł.
W zakresie sprawdzenia informacji zawartych przy wskazanym piśmie dokonano
wglądu w przedłożone dokumenty (umowy, zlecenia, protokoły odbioru, itp.),
z których wynika, że:
- na obsługę informatyczną programów systemu STRATEG wydatkowano 24.000 zł,
- na skanowanie wielkoformatowe map analogowych, wielkoformatowe wydruki
z map oraz opracowań projektowych przyjętych do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w 2017 roku wydatkowano 3499,35 zł,
- na wykonanie informatyzacji części powiatowej zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wydatkowano 152.500,00 zł,
co oznacza, że łącznie z wynagrodzeniami wydatkowano z dotacji na realizację
powyższych zadań kwotę 309.999,35 zł.
Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że przekazana przez Prezydenta informacja
z rozliczenia dotacji przekazywanych do WINGiK jest zgodna ze stanem faktycznym.
Ponadto tut. organ zwrócił uwagę, że zakres zrealizowanych przez Prezydenta
zadań, na które zostały wydatkowane dotacje budżetowe, nie odpowiada w pełni
zakresowi zadań wskazanych we wniosku Prezydenta znak WKG-I.3020.1.2016.JO,
z dnia 07.07.2016r., w którym przedkładając projekt planu wydatków do budżetu na
rok 2017 w zakresie dotacji celowych, oprócz wskazania środków, które zostaną
przeznaczone na wynagrodzenia wskazano:
- modernizacje ewidencji gruntów i budynków (w zakresie dot. budowli ujawnionych
na mapie zasadniczej jako kioski lub wiaty, ustalenie linii brzegowej rzeki Kłodawka
i rzeki Srebrna, ustalenie linii brzegowej jezior leżących w granicach miasta),
- rozgraniczenie działek położonych w trójkącie ulic Kołobrzeskiej, Stargardzkiej
i Pyrzyckiej,
- dostosowanie danych mapy numerycznej do zgodności z rozporządzeniem z dnia 12
lutego 2013 roku , w tym dostosowanie rozwarstwienia i weryfikacja przebiegu sieci
(kontynuacja).
Z porównania zakresu rzeczowego zrealizowanych w 2017 roku zadań
sfinansowanych z dotacji z powyższym zakresem zadań przewidzianych do realizacji
wynika, że żadne z przewidywanych zadań nie było realizowane z udziałem
przyznanych dotacji, a przyznane środki wydatkowano na inne zadania, które można
zaliczyć do Zadań z zakresu geodezji i kartografii.
W zakresie powyższego uchybienia zostało przyjęte do Protokółu ustne
wyjaśnienie Geodety Miasta – Pani Katarzyny Kostycewicz, która wskazała, że:
Zmiana celu wydatkowania środków miała miejsce przy braku zapewnienia środków
z innych źródeł przy planowaniu budżetu Miasta dopiero we wrześniu-październiku
2016 roku, w związku z czym przyznana dotacja była niewystarczająca na realizację
przedłożonych wcześniej zamierzeń. Innym elementem, który wskazywał na zmianę
wydatkowania dotacji były też terminy wykonania archiwizacji, a także wskazania na
konieczność jej wykonania podczas jesiennego spotkania służby geodezyjnej naszego
województwa. Dlatego też w 2017 roku środki z dotacji na zadania administracji
rządowej zostały przeznaczone na elektroniczną archiwizację operatów zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków,
co umożliwiło przekazanie części dowodów zmian do Archiwum Państwowego
w Gorzowie Wlkp., tym samym umożliwiając tymczasowe składowanie nowych
dowodów zmian przy ograniczonych możliwościach bieżącego archiwizowania.
Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia tut. organ uznaje powody zmiany zadań,
na które wydatkowo środki pozyskane z dotacji, ale jednocześnie nie znajduje w nich
usprawiedliwienia, dlaczego planowanej zmiany nie uzgodniono formalnie
z LWINGiK, gdyż to do niego należy ocena merytoryczna celowości planowanych
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wydatków przyznawanych przez Wojewodę Lubuskiego w ramach dotacji
budżetowej.
(ocena pozytywna z uchybieniami)
Ad. 5) Ogólna ocena zadania pod względem celowości, czyli zapewnienia zgodności
z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki: pozytywna z uchybieniami.

IX. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz
istotnych uchybień
Zgodnie z art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
jako organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie legalności i rzetelności, jak
również w zakresie celowości.
Wskazane poniżej przyczyny i skutki wystąpienia nieprawidłowości określono
w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne, zakres przedmiotowy kontroli oraz częstość
występowania wskazanych powyżej nieprawidłowości, a także w oparciu o treść wyjaśnień
udzielonych przez Geodetę Miasta – Panią Katarzynę Kostycewicz.
1. Stosowany do prowadzenia baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych
(BDSOG) system teleinformatyczny nie posiada możliwości importu w postaci pliku
.gml, czego wymóg wynika z § 14 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 21 rozp. w sprawie osnów.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak działań organu wobec twórcy
systemu BANK OSNÓW w zakresie uzupełnienia brakującej funkcjonalności.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości przyjmowania
od wykonawców prac geodezyjnych przekazywanych przez nich plików z roboczej
bazy danych w formacie .gml, do czego zobowiązują ich przepisy rozporządzenia
w sprawie standardów technicznych, co może skutkować nie pełną aktualizacją
prowadzonych baz danych BDSOG.
2. W ramach przeprowadzonej w 2016 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków
nie w pełni prawidłowo zrealizowano wymóg art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik, gdyż
w podanej przez Prezydenta do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac
geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, nie
poinformowano w niej o tej części trybu modernizacji, którą określa art. 24a ust. 8-12
ustawy Pgik.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nie w pełni prawidłowa interpretacja
treści art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak pełnego uświadomienia tej części
społeczeństwa, której dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków zostaną
ujawnione lub zmienione w tej ewidencji, że w trybie modernizacji o tym fakcie
Prezydent dokona ogłoszenia, a oni w terminie 30 dni będą mieli prawo składać
zarzuty do tych danych.
3. Ujawnianie w bazie EGiB danych zawartych w projekcie operatu opisowo –
kartograficznego, w związku z modernizacja przeprowadzoną w 2016 roku, w części
przypadków następowało w terminie powyżej 30 dni, co stanowi naruszenie § 47 ust. 1
rozporządzenia w sprawie egib.
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: okresowo, tj. w czasie zwiększonej
ilości wpływających dowodów zmian, zbyt niska obsada kadrowa w zakresie osób
odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: opóźnienia w przekazywaniu
zawiadomień o dokonywanych zmianach do jednostek i organów wskazanych w § 49
rozporządzenia egib, w stosunku do daty obowiązywania danych ujawnionych
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.
4. W zakresie obowiązku przekazania na bieżąco zbiorów danych ewidencji gruntów
i budynków do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach (CR ZSIN) stwierdzono, że organ do dnia rozpoczęcia kontroli
nie wywiązał się z takiego obowiązku mimo, że jak wynika z załącznika nr 6 do
rozporządzenia w sprawie ZSIN rozpoczęcie zasilania danymi bazy EGiB powinno
nastąpić nie później niż w dniu 16 lipca 2016 roku, dlatego tut. organ stwierdza,
Prezydent nie wywiązywał się z obowiązku określonego w § 7 ust.1 i ust. 2
rozporządzenia w sprawie ZSIN, który nakłada taki obowiązek.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nałożenie się problemów po stronie
GUGiK-u związanych z wdrożeniem CR ZSIN z nieuzasadnionym zwlekaniem na
podjęcie działań przez organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: narastające opóźnienie procesu
uruchomienia ZSIN, który m.in. ma na celu usprawnienie działań organ
prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.
5. W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu nie rejestrowano pełnego zakresu danych
określonych § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, gdyż nie
wprowadzano:
- informacji o dostępie do materiału zasobu,
- informacji o kategorii archiwalnej materiału zasobu,
- streszczenia, spisu treści lub krótkiego opis zawartości.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
- brak pełnej znajomości funkcjonalności wykorzystywanego do prowadzenia
ewidencji materiałów zasobu oprogramowania OŚRODEK firmy GEOBID,
- nie w pełni prawidłowa interpretacja wymogów § 9 w zw. z Załącznikiem nr 1
rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie w pełni kompletna ewidencja
materiałów zasobu, którą w zakresie stwierdzonych braków danych będzie należało
uzupełnić, gdyż brak tych danych w przyszłości może utrudniać w pełni prawidłowe
wykorzystywanie materiałów zasobu dokonywane za pośrednictwem portalu, jak też
może utrudniać archiwizację materiałów wyłączanych z zasobu.
6. W ramach realizacji bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez
wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik., tzn. ich przekształcania
do postaci dokumentów elektronicznych, w części przypadków dokonywano takiego
przekształcenia w terminie dłuższym niż miesiąc, co stanowi naruszenie § 14 ust. 1
w zw. z § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu oraz w zw. z art. 35
Kpa.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
spowodowane chorobami oraz urlopami pracowników.

okresowe

braki

kadrowe

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: opóźnienie w zapewnieniu dostępu dla
wykonawców prac geodezyjnych, zgłaszających prace za pośrednictwem portalu
internetowego, do informacji i zawartości dostępnych w zasobie operatów
technicznych.
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7. Zgromadzone dane w prowadzonej bazie EGiB w stosunku do aktualnego modelu
pojęciowego w zakresie atrybutów punktów granicznych dla ich części nie obejmują
merytorycznych wartości STB, RZG, BPP, ZRD, w przypadku większości punktów nie
zawierają wartości atrybutu OZR, a w żadnym przypadku nie zawierają wartości
atrybutu czyPunktNalezyDoSpornejGranicy, w zakresie których bezwzględny wymóg
wpisania do bazy wynika z Katalogu obiektów EGiB Załącznika Nr 1a do
rozporządzenia egib.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
- błędy operatora systemu do prowadzenia bazy EGiB,
- nie w pełni prawidłowa interpretacja przepisu prawa w postaci Załącznika Nr 1a do
rozporządzenia egib,
- wykorzystywanie do prowadzenia części graficznej bazy EGiB nieaktualizowanego
oprogramowania EWMAPA firmy GEOBID.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: przekazywanie wykonawcom prac
geodezyjnych niekompletnych informacji o punktach granicznych objętych bazą EGiB
do wykorzystania przy realizacji zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych.
8. W przekazanym Sprawozdaniu GUGiK -3.0 w zakresie stanu bazy RCiWN wg stanu na
dzień 31 grudnia 2017 roku podano niezgodne ze stanem faktycznym ilości cen
transakcyjnych (mniej o ok.10%) a także ilości wyciągów z operatów szacunkowych
(mniej o ok. 30%), co stanowi naruszenie zasad wynikających z przepisów
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (dz. U. Z 2016 r. Poz. 1426; ze zm.),
które wskazane sprawozdanie wprowadziło w pkt 7 części 1.02 –ORGANY PAŃSTWA,
SAMORZĄD TERYTORIALNY Załącznika to tego rozporządzenia.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: niepoprawne ustalenie liczby
początkowej ilości cen i wyciągów przy jednoczesnym nieformalnym uzgodnieniu
podtrzymywania tej nieprawidłowości w kolejnych sprawozdaniach.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: błędna informacja dla Głównego
Geodety Kraju oraz organów statystyki publicznej.
9. Wydany z systemu informatycznego do prowadzenia bazy EGiB plik .gml z danymi tej
bazy zawiera jeden rodzaj błędu krytycznego, polegającego na tym, że dla ponad 20
wartości udziałów licznik ułamka nie jest liczbą całkowitą, a w zakresie 937 obiektów
występują błędy składniowe, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji
atrybutowej.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wykorzystywanie do prowadzenia
bazy EGiB nieaktualizowanego oprogramowania EWMAPA oraz EWOPIS firmy
GEOBID.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości prawidłowego
importu wydanego pliku .gml do innych systemów teleinformatycznych, w tym
wykonawców prac geodezyjnych, jak również do CR ZSIN.
10. W zakresie utworzonych zbiorów baz danych RCiWN a także BDSOG nie dokonano
ich zgłoszenia do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą, czego wymóg wynika z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP.
Przyczyny stwierdzonych
załącznika do ustawy IIP.

nieprawidłowości:

niewłaściwa

interpretacja

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości wydania z baz
danych RCiWN a także BDSOG prawidłowych plików .gml, tzn. zawierających
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bezwzględnie wymagane dla każdego obiektu baz danych unikalne identyfikatory
IIP.
11. Zgromadzone dane w bazach punktów szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
informacje nie zawierają części danych wymaganych w Zał. Nr 3 rozporządzenia
o osnowach, a mianowicie m.in. takich jak:
- obserwacje na poszczególnych punktach osnowy,
- szkice lokalizujące położenie punktu,
- szkice zespołu stabilizacyjnego.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: system teleinformatyczny
wykorzystywany do prowadzenia baz BDSOG, tj. BANK OSNÓW firmy GEOBID
z Katowic, nie przewiduje możliwości wprowadzania wskazanych informacji.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości zasilania
prowadzonej bazy danych w zakresie atrybutów wymaganych prawem, a tym samym
zawężanie zakresu informacji udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych
wydawanych z bazy, co może wydłużyć realizację i podnieść koszty prac
geodezyjnych.
12. Mapa zasadnicza prowadzona w postaci numerycznej mapy wektorowej nie jest
prowadzona w pełni poprawnie w stosunku do wymogów wskazanych w przepisach
Instrukcji technicznej K-1 MAPA ZASADNICZA, wydanie trzecie z 1998 roku, gdyż nie
wszystkie stosowane symbole graficzne (np. ogrodzenia trwałe, opisy funkcji i ilości
kondygnacji budynków) są zgodne z wymogami wskazanej Instrukcji.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: błędy operatora programu
EWMAPA wykorzystywanego do prowadzenia mapy zasadniczej.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość udostępnienia wydruku
z mapy lub pliku elektronicznego jako kopii materiału zasobu sporządzonego nie
w pełni zgodnie z wymogami prawa, co może być powodem sporu co do zakresu
udostępnionego materiału zasobu.

Podsumowując powyższe wyszczególnienie zakresu ujawnionych nieprawidłowości i
istotnych uchybień w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych - oceny dokonano pod
względem legalności: pozytywna z uchybieniami.
Z kolei podsumowując powyższe wyszczególnienie zakresu ujawnionych
nieprawidłowości w odniesieniu do poszczególnych tematów kontroli stwierdza się:
1. W zakresie przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
a) prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod
względem zgodności z art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne - oceny realizacji zadania dokonano:
- pod względem legalności: pozytywna z uchybieniami,
- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań: pozytywna z
uchybieniami,
b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN (Zintegrowany System
Informacji o Nieruchomościach) – oceny realizacji zadania dokonano:
- pod względem legalności: pozytywna,
- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań - pozytywna
z istotnymi uchybieniami.
2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego – oceny realizacji zadania dokonano:
- pod względem legalności: pozytywna z istotnymi uchybieniami,
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- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań - pozytywna z
uchybieniami.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Pgik pod względem
kompletności i pokrycia obszarowego, i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością
(w tym prowadzenie mapy zasadniczej) - oceny realizacji zadania dokonano:
- pod względem legalności: pozytywna z istotnymi uchybieniami i nieprawidłowościami,
- pod względem rzetelności w zakresie oraz w zakresie terminowości realizacji zadań
oraz
dokumentowania
działań
zgodnie
z rzeczywistością
pozytywna
z nieprawidłowościami.
Natomiast w zakresie sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii
realizowanych z wykorzystaniem dotacji - ocena realizacji zadania dokonano pod względem
celowości: pozytywna z uchybieniami.
Przedstawione powyżej oceny wynikające z niewielkiej ilości uchybień oraz
pojedynczych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli, ich zakres, waga,
częstość występowania oraz wskazane przyczyny i skutki, uprawniają do ogólnej oceny
pozytywnej z pojedynczymi uchybieniami i pojedynczymi nieprawidłowościami.
Treść Projektu wystąpienia pokontrolnego, została przekazana Prezydentowi Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 24 sierpnia 2018 r. przy piśmie znak GK.431.3.2018.AByl
z dnia 24 sierpnia 2018r., w celu ewentualnego zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od
dnia jego otrzymania, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia
pokontrolnego.
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w ww. terminie nie przekazał żadnych
pisemnych zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego.

X. Zalecenia pokontrolne
Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda Lubuski, wykonujący zadania Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego, kieruje poniżej następujące zalecenia oraz wnioski
dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki
kontrolowanej:
1) Wystąpić do sprzedawcy stosowanego do prowadzenia baz danych szczegółowych
osnów geodezyjnych (BDSOG) systemu teleinformatycznego BANK OSNÓW
o uzupełnienie jego funkcjonalności w zakresie możliwości importu danych w postaci
pliku .gml, aby system ten w pełni spełniał wymogi wynikające z § 14 ust. 2 pkt 3
w zw. z § 21 rozp. w sprawie osnów.
Podjąć stosowne działania w celu uzupełnienia brakujących danych w prowadzonej
bazie danych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wymaganych
w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach, a mianowicie m.in. takich jak:
- obserwacje na poszczególnych punktach osnowy,
- szkice lokalizujące położenie punktu,
- szkice zespołu stabilizacyjnego,
m.in. poprzez wystąpienie do sprzedawcy stosowanego do prowadzenia tych baz
systemu teleinformatycznego BANK OSNÓW o uzupełnienie jego funkcjonalności w
zakresie możliwości gromadzenia w bazie takich danych.
2) W ramach przeprowadzanych w przyszłości modernizacji ewidencji gruntów
i budynków:
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- w pełni prawidłowo realizować wymóg art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik, poprzez
ujmowanie w podawanej przez Prezydenta do publicznej wiadomości informacji
o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego
z modernizacją, również informacji o tej części trybu modernizacji, którą określa
art. 24a ust. 8-12 ustawy Pgik.,
- zadbać, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej, aby ujawnianie
w bazie EGiB danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego,
zgodnie z wymogami § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, zawsze
następowało w terminie 30 dni.
3) Kontynuować działania zmierzające do realizacji obowiązku przekazywania
na bieżąco zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do Centralnego
Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (CR ZSIN),
w tym na bieżąco reagować na ewentualne problemy ujawniane przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii.
4) W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu rejestrować pełny zakres danych
określonych § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, w tym również:
- informacje o dostępie do materiału zasobu,
- informacje o kategorii archiwalnej materiału zasobu,
- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości.
5) Zadbać, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej, aby bieżąca
cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych do pzgik., tzn. ich przekształcanie do postaci dokumentów
elektronicznych, w myśl wymogów wynikających z § 14 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, zawsze było dokonywane niezwłocznie, a w
szczególności w terminie nie dłuższym niż miesiąc.
6) Dane w prowadzonej bazie EGiB w zakresie atrybutów punktów granicznych należy
gromadzić w pełnym zakresie wynikającym z aktualnego modelu pojęciowym tej
bazy, określonym w Katalogu obiektów EGiB Załącznika Nr 1a do rozporządzenia
egib, a w tym celu m.in. doprowadzić do wdrożenia aktualnego oprogramowania
EWMAPA firmy GEOBID, stosowanego do prowadzenia części graficznej bazy
EGiB.
7) W ramach przekazywanych w przyszłości Sprawozdań GUGiK -3.0 w zakresie stanu
bazy RCiWN należy podawać zgodne ze stanem faktycznym ilości cen transakcyjnych
a także ilości wyciągów z operatów szacunkowych.
8) Podjąć stosowne działania, aby w wydawanym z systemu informatycznego
do prowadzenia bazy EGiB pliku .gml z danymi tej bazy nie występował błąd
krytyczny, polegający na tym, że dla ponad 20 wartości udziałów licznik ułamka nie
jest liczbą całkowitą, a w zakresie 937 obiektów występują błędy składniowe, które
uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji atrybutowej, m.in. poprzez wdrożenie
aktualnego oprogramowania EWMAPA oraz EWOPIS firmy GEOBID, stosowanych
do prowadzenia bazy EGiB i wydawania plików .gml.
9) Zgłosić do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą, prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, fakt utworzenia zbiorów
baz danych RCiWN a także BDSOG, czego wymóg wynika z art. 13 ust. 3 ustawy
o IIP.
10) Podczas edycji mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej mapy
wektorowej, a szczególnie przed jej udostępnianiem, dbać aby była ona prowadzona
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w pełni poprawnie w stosunku do wymogów wskazanych w przepisach Instrukcji
technicznej K-1 MAPA ZASADNICZA, wydanie trzecie z 1998 roku, w tym m.in.
w zakresie stosowanych symboli graficznych (np. ogrodzenia trwałe, opisy funkcji
i ilości kondygnacji budynków).
Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracji rządowej ustalam termin złożenia informacji o wykonaniu powyższych
zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w okresie do 30 dni
od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Zgodnie z art. 48 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia
pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
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