
                         

   WOJEWODA LUBUSKI 

          Władysław Dajczak  
 

         

      Gorzów Wlkp., 12 października 2018r. 

GK.431.5.2018.AByl    

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

z kontroli problemowej w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji 

i kartografii, przeprowadzonej w dniach od 25 czerwca 2018r. do 29 czerwca 2018r. 

w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie. 

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:  Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a,                  

69-200 Sulęcin.  

Starosta Sulęciński - Kierownik jednostki kontrolowanej – w okresie kontrolowanym, 

tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli:  

- od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. – Dariusz Ejchart, 

- od dnia 1 grudnia 2014r. do dnia 23 lutego 2016r. - Patryk Lewicki,  

- od dnia 23 lutego 2016r. oraz aktualnie – Adam Basiński. 

II. Kontrolerzy – pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp., 

ul. Jagiellończyka 8: 

1. Przewodniczący zespołu kontrolerów – Andrzej Bylica - inspektor wojewódzki, 

posiadający upoważnienie nr 9/2018 z dnia 5 czerwca 2018r., 

2. Członek zespołu kontrolerów – Waldemar Surma - inspektor wojewódzki, posiadający 

upoważnienie nr 10/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. 
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III.  Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:  

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych:  25 czerwca 2018r., 

- data zakończenia czynności kontrolnych: 29 czerwca 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 12 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 2004r. do 31 grudnia 2013r., ustalenie czy były 

przeprowadzane modernizacje i w jakim zakresie oraz czy były uzgodnione z WINGiK 

i wykonane w zakresie uzgodnionym; od 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli  

(powyższe ustalenia oraz pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a 

Pgik), 

 dla tematu 1b - od 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli, 

 dla tematu 2 - od 1 stycznia 2017r. 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 2014r. 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 2010r. 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. 1257, 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 2012r. 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 2016r., poz. 1034) - 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 2004r. 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 2013r. w sprawie zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013r., poz. 249) - zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie ZSIN. 



 4 

VI.  Zagadnienia wymagające oceny 

1) Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib). 

Sprawdzenie, czy w okresie od 22 września 2004r. do 31 grudnia 2013r. 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 2014r. (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 2020r. (§ 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. 

 



 6 

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 2023r. (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 2023r. (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 2023r. 

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 2023r., 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 Starostę Sulęcińskiego – aktualnie oraz w okresie 

od 1 stycznia 2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli. 

Obecnym Starostą Sulęcińskim jest Pan Adam Basiński, na co wskazuje Uchwała 

Nr XX/106/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyboru 

Starosty Sulęcińskiego. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. Starostą Sulęcińskim był 

Pan Dariusz Ejchart, co wynika z Uchwały Nr X/55/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 

20 września  2011r. w sprawie wyboru Starosty Sulęcińskiego. 

Następnie Starostą Sulęcińskim był Pan Patryk Lewicki, na co wskazuje Uchwała 

Nr I/4/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty 

Sulęcińskiego. 

 

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety 

powiatowego: 
a) usytuowanie w niej geodety powiatowego (art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Pgik), 

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. 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sulęcinie został ustanowiony 

Uchwałą Nr XXXIII/197/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – Regulamin 

Organizacyjny stanowi Załącznik Nr 1 do ww. uchwały.  
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Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sulęcinie został określony jako załącznik 

do Zarządzenia Nr 38/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie ustalenia 

Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.   

W myśl § 22 pkt 5 ww. Regulaminu Organizacyjnego w skład starostwa wchodzi m.in. 

komórka organizacyjna – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Natomiast zgodnie 

z § 23 pkt 5 w starostwie mogą być utworzone stanowiska kierownicze, w tym m.in. Geodeta 

Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Zadania Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru określono w § 29 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego. 

W Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie widnieje, jako podległy 

bezpośrednio staroście, Geodeta Powiatowy (oznaczenie GE) oraz podległy Geodecie 

Powiatowemu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (oznaczenie GK). 

Kolejne postacie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie 

były wprowadzane następującymi Uchwałami Zarządu Powiatu: 

- nr 27/54/15 z dnia 4 sierpnia 2015r., 

- nr 57/132/16 z dnia 17 marca 2016r., 

- nr 74/171/16 z dnia 29 czerwca 2016r., 

- nr 99/228/16 z dnia 30 grudnia 2016r.,  

- nr 129/295/17 z dnia 29 sierpnia 2017r. (w sprawie zmiany Uchwały  nr 99/228/16), 

- nr 148/334/17 z dnia 29 grudnia  2017r., 

- nr 150/338/18 z dnia 16 stycznia 2018r., 

a obowiązująca w trakcie rozpoczęcia niniejszej kontroli została wprowadzona Uchwałą 

Zarządu Powiatu nr 169/380/18 z dnia 25 maja 2018r.   

Istotne zmiany w zakresie organizacji administracji geodezyjnej i kartograficznej 

wprowadzono  Uchwałą nr 99/228/16 z dnia 30 grudnia 2016r., gdyż w myśl § 24 pkt 5 

Regulaminu Organizacyjnego w skład starostwa wchodzi m.in. komórka organizacyjna – 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, przy czym zadania Wydziału 

określono w § 30 ust. 1 ww. Regulaminu Organizacyjnego, a w § 30 ust. 2 wskazano jak 

poprzednio, że zadania z zakresu geodezji i kartografii starosta realizuje przy pomocy 

Geodety Powiatowego. 

Z kolei w drodze Uchwały nr 148/334/17 z dnia 29 grudnia  2017r. w § 24 pkt 5 

Regulaminu Organizacyjnego ponownie wskazano, że w skład starostwa wchodzi Wydział 

Geodezji, Kartografii i Katastru, a jego zadania określono w § 30, przy czym w §15 

wskazano, że zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w ustawie 

Pgik starosta wykonuje przy pomocy geodety powiatowego, pełniący jednocześnie funkcję 

naczelnika wydziału. 

Strukturę wewnętrzną Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru określały kolejne 

Zarządzenia Starosty Sulęcińskiego w sprawie ustalenia liczby etatów oraz struktury 

wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy. 

Przed zmianami dotyczącymi wprowadzenia w strukturze Starostwa  Wydziału Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Nieruchomości, w Wydziale występowały następujące stanowiska 

pracy: 

- Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału  - 1 etat, 

- Stanowisko ds. prowadzenia zasobów geodezyjnych i kartograficznych  - 1,6 etatu, 

- Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – 1 etat, 

- Stanowisko ds. prowadzenia map numerycznych – 2 etaty. 

W ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oprócz ww. stanowisk 

wskazano dwa dodatkowe: 

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 

– 1 etat, 

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – 1 etat. 

Natomiast  w Zarządzeniu nr 1/2018, z dnia 2 stycznia 2018r., ponownie wskazano ww. 

stanowiska występujące w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, przy czym  zwiększono 

liczbę etatów w zakresie: 
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- Stanowisko ds. prowadzenia zasobów geodezyjnych i kartograficznych  - 2,1 etatu, 

- Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – 2 etaty, 

co oznacza, że na dzień rozpoczęcia kontroli przewidziano, iż ww. Wydział ma obejmować 

łącznie 7,1 etatu. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do marca 2017 roku Geodetą Powiatowym był 

Pan Tomasz Kluszczyk, który pełnił tę funkcję na podstawie umowy o pracę z dnia 

30 listopada 2001r.  

Pan Tomasz Kluszczyk posiadał uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii  

nr ( … ) nadane w dniu: 

- 25.05.2001r. w zakresie 1, 

- 27.03.2004r. w zakresie 2, 

a także wykształcenie wyższe geodezyjne ( …) oraz ponad 10 lat stażu pracy w administracji 

powiatowej. 

Do dnia rozpoczęcia kontroli stanowisko Geodety Powiatowego nie zostało ponownie 

obsadzone. 

Powyższe ustalenia wskazują, że: 

Ad. a) w obowiązujących przez cały okres objęty kontrolą (od dnia 1 stycznia 2014r.) 

uregulowaniach dotyczących usytuowania geodety powiatowego w strukturze Starostwa 

Powiatowego w Sulęcinie, wykonującego zadania zgodnie z przepisami art. 6a ust. 1 

pkt 2 lit. b Pgik, były oraz są obecnie zgodne z wymogami wskazanego przepisu prawa. 

(ocena pozytywna). 

Ad. b) osoba, która w okresie od 1 stycznia 2014 roku do marca 2017 roku pełniła funkcję 

geodety powiatowego, spełniała wymagania określone w tym zakresie w przepisach  § 4 

rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych.  

Natomiast od 1 kwietnia 2017 do dnia rozpoczęcia kontroli stanowisko Geodety 

Powiatowego nie zostało ponownie obsadzone. 

    (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

 

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 

Wydziału realizującego zadania objęte ww. kontrolą, a także w oparciu o przekazane 

zestawienie określające kwalifikacje zawodowe tych osób, co przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Imię i nazwisko 
Nazwa stanowiska 

pracy 
Stanowisko wykształcenie 

Zakresy 
uprawnień 

geod. 

Data przyjęcia 
zakresu czynności, 

uprawnień i 
odpowiedzialności 

1 
Danuta Sokołowska 

Naczelnik Wydziału 
GK 

Z-ca Naczelnika 
Wydziału 

wyższe -inne brak 16.05.2012 

2 
( … ) 

Stanowisko ds. 
prowadzenia zasobu 

geod. i kart. 
podinspektor średnie ( … ) Brak 23.04.2012 

3 

( … ) 

Stanowisko ds. 
prowadzenia 

ewidencji gruntów i 
budynków 

podinspektor średnie ( … ) Brak 23.04.2012 

4 
( … ) 

Stanowisko ds. 
prowadzenia mapy 

numerycznej 
podinspektor średnie ( … ) 1 i 2 23.04.2012 

5 
( … ) 

Stanowisko ds. 
prowadzenia mapy 

numerycznej 
referent średnie ( … ) brak 10.04.2017 

6 
( … ) brak 

pracownik 
interwencyjny I 

stopnia 
wyższe – inne brak brak 
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  Ad. a) Z powyższych ustaleń wynika, że tylko jedna osoba posiada uprawnienia geodezyjne, 

w tym również w zakresie nr 2, z kolei żadna z osób zatrudnionych w kontrolowanym 

Wydziale nie posiada wykształcenia wyższego geodezyjnego, cztery osoby posiadają 

natomiast wykształcenie średnie geodezyjne, a dwie osoby wykształcenie wyższe 

o innych kierunkach. Na podstawie analizy treści zakresów obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności ww. osób ustalono dodatkowo, że tylko jedna z osób zatrudniona na 

stanowisku jako pracownik interwencyjny nie ma w zakresie obowiązków wykonywania 

zadań z zakresu geodezji i kartografii, które wskazano w ustawie Pgik.  

Natomiast zgodnie z przekazaną w tym zakresie dokumentacją w dniu 2 stycznia 2018 

roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sulęcińskim a ( … ) – geodetą 

uprawnionym, z której wynika, że w okresie do dnia 28 grudnia 2018 roku została mu 

zlecona weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych, a także utrwalanie wyników przeprowadzonej 

weryfikacji w protokole oraz opracowanie projektu decyzji o odmowie przyjęcia do 

zasobu. 

  Powyższe ustalenia pozwalają stwierdzić, że zasoby pracownicze w Starostwie 

Powiatowym w Sulęcinie oraz w części kwalifikacje osób, którym powierzono 

wykonywanie czynności wynikających z zadań z zakresu geodezji i kartografii 

zasadniczo mogą być przyczyną występowania nieprawidłowości w obszarze 

kontrolowanych zadań. Dodatkowo dużym utrudnieniem w ich wykonywaniu może być 

brak obsadzenia stanowiska Geodety Powiatowego od kwietnia 2017 roku, 

co niewątpliwie może się odbić na pracy całego Wydziału.   

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami). 

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 Starosty Sulęcińskiego następujące upoważnienia do działania w jego imieniu: 

 

Imię i nazwisko 

pracownika 
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Danuta Sokołowska X X   X   X  

( … ) X X   X   X X 

( … ) X X   X   X  

( … ) X X X X X   X X 

( … ) X X   X   X X 

( … )     X     
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Ad. a) Na podstawie analizy treści ww. upoważnień ustalono, że żadne ze wskazanych 

powyżej upoważnień  nie zawiera podstawy prawnej ich wydania. 

Ponadto z zakresu udzielonych upoważnień wynika, że żaden z pracowników nie 

został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia 

dokumentacji do zasobu. Opracowanie projektu takiej decyzji zostało zlecone 

wyłącznie  osobie nie będącej pracownikiem Starosty  w ramach zawartej umowy. 

Z ww. pracowników tylko Pan ( … ) posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii - świadectwo nr ( … ) ,  zakres nr 1 z dnia 11.12.1998r. oraz 

zakres nr 2 z dnia 21.06.2008r. i jako jedyny z pracowników Starostwa posiada 

upoważnienie do dokonywania weryfikacji przekazywanej do zasobu  dokumentacji, a 

także upoważnienie do uwierzytelniania dokumentów. 

Ponadto Starosta Sulęciński w upoważnieniu nr 077.1.2018.GK z dnia 02.01.2018r., 

upoważnił na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 3 oraz art. 12b ustawy Pgik ww. Pana ( … ) 

do weryfikacji zleconej mu ww. umową. Należy przy tym zauważyć, że wskazana 

powyżej podstawa prawna jest nieodpowiednia, gdyż nie wymieniono w niej art. 6a 

ust. 3a Pgik ani art. 268a Kpa. Zgodnie z powyższymi przepisami organ do 

załatwiania spraw w jego imieniu może upoważnić  pracowników obsługujących ten 

organ, a zatem niedopuszczalne jest zlecanie takich czynności, w tym również 

wskazanej powyżej weryfikacji osobom niezatrudnionym w Starostwie na umowę 

o pracę.  

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostały przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienia od pracowników Starostwa: Pani Danuty Sokołowskiej – Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Pana ( … ) – podinspektora ds. 

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz Pana ( … ) - podinspektora ds. 

prowadzenia mapy numerycznej, którzy wskazali następujące powody ich 

wystąpienia: „Starosta w upoważnieniach wydanych po 11 lipca 2014 roku 

pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie dotyczącym 

realizacji zadań Starosty nałożonych przepisami ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, czyli zadań z zakresu administracji rządowej w myśl art. 6a ust. 3 tej 

ustawy Pgik, nie wskazał żadnej podstawy prawnej wydania tych upoważnień, zamiast 

wskazać art. 268a ustawy Kpa,  a w upoważnieniach wydanych po 1 lipca 2016 roku 

nie wskazał jako podstawy prawnej wydania tych upoważnień - art. 6a ust. 3a ustawy 

Pgik, lecz naszym zdaniem wskazany brak nie świadczy o naruszeniu przepisów 

prawa, a tym samym nie dyskwalifikuje wydanych upoważnień”.  

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami). 

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 Z-ca Naczelnika nie przedstawiła 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  

stwierdzono, że w prowadzonych bazach danych, a mianowicie: 

- w bazie EGiB oraz bazach BDSOG, stosowany jest układ współrzędnych „2000/15” (PL-

2000) - 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-KRON86-

NH) - 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 7.05 - firmy GEOBID Sp. z o.o., 

- bazę danych EGiB prowadzi się w zakresie jej części graficznej w programie 

EWMAPA FB wersja 12.19 - 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 12.19 - firmy GEOBID Sp. z o.o., przy czym 

bazy te nie zostały założone i nie są prowadzone. 

W zakresie możliwości sporządzania kopii bazy danych EGiB w formacie GML Z-ca 

Naczelnika Wydziału Pani Danuta Sokołowska w swoim piśmie znak 

MK.1710.3.2018.DSok z dnia 26.06.2018r. wskazała, że „Sporządzenie kopii bazy 

danych  EGiB w formacie GML nie jest możliwe, gdyż prowadzona baza  w części  

graficznej nie została  jeszcze przekonwertowana do odpowiedniej bazy danych”.  

Powyższe wyjaśnienia potwierdza również próba wykonania kopii bazy danych EGiB 

w tym formacie w ramach przeprowadzanej kontroli w siedzibie Starostwa.  

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 przepisów § 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 Starostwie Powiatowym w Sulęcinie oprogramowanie nie w pełni 

spełnia wskazane wymogi prawa. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

 

Ogólna ocena w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych (ocena realizacji 

zadania pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa): pozytywna 

z nieprawidłowościami. 
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VIII. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, 

na których została oparta 

Przedstawiona poniżej ocena została sformułowana na podstawie ustaleń dotyczących 

przedmiotowego zakresu kontroli, dokonanych w oparciu o zbadaną dokumentację w postaci: 

- zrzutów ekranu z programów stosowanych do prowadzenia baz danych, a także wyjaśnień 

administratora prowadzonych baz danych odnośnie brak możliwości eksportu tych baz 

w formacie GML, 

- 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 31 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 2004r. do 31 grudnia 2013r. 

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: 

- Projekt modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków 

i lokali dla obszaru miasta Lubniewice  – został uzgodniony z LWINGiK w dniu 

28.06.2005r.  

- Projekt modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków 

i lokali dla obszaru miasta Sulęcin – został uzgodniony z LWINGiK w dniu 

06.04.2006r.  

- Projekt modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków 

i lokali dla obszaru miasta Torzym – został uzgodniony z LWINGiK w dniu 

01.03.2007r. 

- W zakresie przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów  i budynków nie 

opracowano i nie przekazano do uzgodnienia przez LWINGiK Projektów 

modernizacji ewidencji gruntów, obejmujących ewidencję budynków i lokali  dla 

następujących obiektów: 14 obrębów ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej 

080704_5 Sulęcin obszar wiejski, 16 obrębów ewidencyjnych z jednostki 

ewidencyjnej 080705_4 Torzym obszar wiejski, 21 obrębów ewidencyjnych 

z jednostki ewidencyjnej 080701_2 Krzeszyce gmina wiejska, 3 obrębów 

ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej 080702_5 Lubniewice obszar wiejski, 

12 obrębów ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej 080703_2 Słońsk, co oznacza, 

że w zakresie trzech z przeprowadzonych ośmiu modernizacji został spełniony 

warunek o którym mowa w  § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, czyli 

w pięciu przypadkach Starosta nie wywiązał się z obowiązku wskazanego w tym 

przepisie.   

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Starostwa - Pana ( … ) , który wskazał, że: 

„Starosta w ramach modernizacji egib dla obszaru obrębów jednostek ewidencyjnych 

Sulęcin – obszar wiejski, Torzym – obszar wiejski, Lubniewice – obszar wiejski,  

Krzeszyce oraz Słońsk realizowanych w latach 2004-2013 nie opracował i nie przekazał 
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do uzgodnienia przez LWINGiK Projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

czego wymóg wynika z § 33 ust. 1 w zw. z § 56 ust. 1 rozporządzenia egib, gdyż po 

realizacji modernizacji dla obszarów miast w czasie narad prowadzonych przez 

LWINGiK ówczesny Geodeta Powiatowy zrozumiał, że zadania obejmujące zakładanie 

ewidencji budynków i lokali nie wymaga opracowania projektów modernizacji egib”. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

Ad. 1) Ogólna ocena zadania (ocena realizacji zadania pod względem legalności, czyli 

zgodności z przepisami prawa): pozytywna z nieprawidłowościami. 

1a) Procedura modernizacji egib w okresie od 1 stycznia 2014r. (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 osoby upoważnione do przekazywania informacji dotyczących  

kontrolowanych zagadnień nie przedstawiły żadnych dokumentów.  

W związku z powyższym zostało przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie 

upoważnionych pracowników Starostwa – Pani Danuty Sokołowskiej, ( … ) i Pana ( … ) , 

którzy wskazali, że: „Starosta nie przeprowadził w terminie do końca 2016 roku 

modernizacji egib w zakresie żadnego z obrębów ewidencyjnych powiatu mających na 

celu dostosowanie danych bazy EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie egib 

zmienionego z dniem 31 grudnia 2013 roku, mimo istnienia takiego obowiązku 

wskazanego w § 80 ust. 1 rozporządzenia egib, z powodu problemów kadrowych i 

finansowych”. 

Ad. 1. W wyniku sprawdzenia, czy wszystkie obręby ewidencyjne objęto modernizacją oraz 

czy w odpowiednim zakresie w myśl w § 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib, 

ustalono, że: 

- Starosta nie przeprowadził w terminie do końca 2016 roku modernizacji egib w zakresie 

żadnego z obrębów ewidencyjnych powiatu mających na celu dostosowanie danych 

bazy EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie egib zmienionego z dniem 31 

grudnia 2013 roku, mimo istnienia takiego obowiązku wskazanego w § 80 ust. 1 

rozporządzenia 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, winna być 

przeprowadzona dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014r., a dla 

terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2016r.  

(ocena negatywna) 

Ad. 2. Z uwagi na fakt, że Starosta  nie przeprowadził do końca 2016 roku modernizacji egib 

żadnego z obrębów ewidencyjnych powiatu, mimo istnienia takiego obowiązku 

wskazanego w § 80 ust. 1 rozporządzenia egib, nie dokonywano sprawdzenia, czy 

projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez LWINGiK, a jeżeli tak to 

czy w odpowiednim terminie .   

       (nie podlega ocenie) 

Ad. 3. Z uwagi na powyższy fakt nie dokonywano sprawdzenia, czy zakres modernizacji 

(obszar, termin i zakres rzeczowy modernizacji) był zgodny z uzgodnionym projektem.    

       (nie podlega ocenie) 

Ad. 4. Z uwagi na powyższe nie dokonywano sprawdzenia, czy projekt modernizacji nie 

przewidywał jej realizacji etapami. 

(nie podlega ocenie) 

Ad. 5. Z uwagi na powyższe nie dokonywano 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.     (nie podlega ocenie) 
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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, z uwagi na fakt nie 

przeprowadzania modernizacji, której obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów 

§ 80 ust. 1 rozporządzenia egib, badania takiego nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

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, z uwagi na opisany powyżej fakt nie 

przeprowadzania modernizacji egib, sprawdzenia takiego nie przeprowadzano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 8. Z uwagi na powyższe nie dokonywano również sprawdzenia, czy odnotowywano fakt 

zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego.  

(nie podlega ocenie) 

 

Ad. 9. Z uwagi na brak przeprowadzanych modernizacji egib nie sprawdzano również 

poprawności trybu rozpatrywania zgłaszanych uwag do projektu operatu opisowo-

kartograficznego.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 10. Z uwagi na wskazany powyżej brak przeprowadzanych modernizacji egib, nie 

dokonywano 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.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 11. Z uwagi na brak przeprowadzanych modernizacji egib, wynikających z przepisów 

§ 80 ust. 1 rozporządzenia egib, nie dokonywano 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.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 12. Z uwagi na brak przeprowadzanych modernizacji egib, których obowiązek wynika z 

§ 80 ust. 1 rozporządzenia egib, nie wystąpiły przypadki podjęcia postępowania 

administracyjnego, jak również wydania decyzji w myśl art. 24a 10 ustawy Pgik. 

(nie podlega ocenie) 

Ad. 13. Ze względu na brak przeprowadzenia wskazanych powyżej modernizacji egib  nie 

dokonywano również 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.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 1a) Ogólna ocena zadania: 

- pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa:   negatywna, 

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań:   negatywna.  

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 12.19, a do prowadzenia części opisowej 
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tej bazy wykorzystywany jest program EWOPIS wersja 7.05, są to najnowsze dostępne 

wersje tego oprogramowania. 
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 wskazanej w piśmie z-cy 

Naczelnika Wydziału Pani Danuty Sokołowskiej  znak MK.1710.3.2018.DSok z dnia 

26.06.2018r ustalono, że wykorzystywany system nie jest dostosowany do aktualnego 

modelu pojęciowego EGiB, czego dowodem jest brak możliwości wyeksportowania 

ww. bazy danych w formacie GML. 

(ocena negatywna) 

b) Z uwagi na brak przeprowadzonych modernizacji egib mających na celu dostosowanie  

danych bazy EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie egib, a także z uwagi na 

brak możliwości wydania przez administratora ww. bazy w formacie GML z powodu 

rozbieżności pomiędzy częścią graficzną i częścią opisową tej bazy należy stwierdzić, 

że dane zawarte w bazie egib nie są  dostosowane do aktualnego  modelu pojęciowego  

EGiB. 

(ocena negatywna) 

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 

Starosta nie rozpoczął przekazywania na bieżąco zmodyfikowanych danych ewidencji 

gruntów i budynków w żadnej postaci, w tym również w postaci plików sformatowanych 

zgodnie ze schematem określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie egib. 

Jednocześnie ustalono, że pracownikowi kontrolowanego Wydziału  przyznano  dostęp 

do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).  

Ponadto ustalono, że Starosta dopiero w grudniu 2017 roku wystąpił z wnioskiem 

o wydanie loginu  i hasła do portalu ZSIN, po czym otrzymał je w kwietniu 2018 roku. 

Następnie Starosta przekazał do CR ZSIN bazę inicjalną EGiB w formacie SWDE, która 

w dniu 7 maja 2018 roku została załadowana do systemu.  

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 Starosta 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 Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego w tym zakresie pracownika Starosty – Pana ( … ), który 

wskazał, że: 

„Starosta do dnia dzisiejszego nie rozpoczął przekazywania na bieżąco zbiorów do CR 

ZSIN, choć obowiązek ten istnieje od dnia 16 lipca 2016 roku, gdyż wg mojej wiedzy do 

grudnia 2017 roku po stronie GUGiK-u nie było technicznych możliwości zasilenia CR 

ZSIN bazą inicjalną, a w wyniku złożenia w grudniu 2017r. wniosku o wydanie loginu 

i hasła otrzymałem je dopiero w kwietniu 2018r., wobec czego na początku maja zostały 

przekazane bazy inicjalne”. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

Ad. 1b) Ogólna ocena zadania:  

- pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa:  negatywna, 

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań: pozytywna 

z nieprawidłowościami. 
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2) Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(pzgik). 

W powyższym zakresie z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

Starostwa Powiatowego W Sulęcinie Pani Danuta Sokołowska przekazała następujące 

pisemne informacje: 

 „W zakresie określenia ilościowego oraz powierzchniowego materiałów, które zostały 

przeniesione do postaci cyfrowej informuję: z określeniem dla poszczególnych obrębów 

Powiatu: 

- do dnia 8 stycznia 2014 roku – zcyfryzowano operaty techniczne z prac geodezyjnych 

do celów prawnych dot. całego obszaru gminy Krzeszyce, 

- od dnia 8 stycznia 2014 roku zcyfryzowano operaty techniczne wszystkich 

celów/asortymentów z całego obszaru wiejskiego gminy Sulęcin oraz ok. 75% obszaru 

wiejskiego gminy Torzym,  

- od drugiej połowy 2016 roku na bieżąco skanuje się wszystkie operaty przyjmowane 

do zasobu z obszaru gminy wiejskiej Sulęcin i Torzym, a z obszaru gminy Krzeszyce 

tylko operaty prawne,  

- w ramach udostępniania kopii materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych nie 

są na bieżąco cyfryzowane operaty archiwalne im udostępniane,   

- oceniam, że ogółem do dnia dzisiejszego około 25% operatów technicznych  

przeniesiono do postaci cyfrowej i włączono je systemu PZGiK”. 

Ponadto m.in. dla potrzeb weryfikacji opisanego powyżej stopnia przetworzenia 

dokumentacji do postaci elektronicznej losowo wybrano 31 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 

2020r., czego wymóg określono w § 32 ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu 

stwierdzono, że ze względu na zakres prac jaki pozostał do wykonania, zgodnie 

z oświadczeniem z-cy Naczelnika Wydziału - Pani Danuty Sokołowskiej w piśmie znak 

MK.1710.3.2018.DSok z dnia 26.06.2018r., tzn. przetworzenie jeszcze ok. 75 % 

operatów technicznych zasobu, które udostępniane są zgłaszającym prace geodezyjne 

wykonawcom, a także przetwarzanie na bieżąco przyjmowanych  do zasobu operatów 

technicznych z postaci  analogowej do postaci dokumentów elektronicznych i włączenie 

przetworzonej dokumentacji do systemu PZGiK, przy założeniu utrzymania tempa prac 

w tym zakresie istnieje możliwość niezachowania wskazanego terminu.    

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

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. 8.53 firmy GEOBID oraz zintegrowany z nim portal internetowy firmy GEOBID, 

pn. Geoportal Powiatu Sulęcińskiego.   

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, 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 
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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 2005r. 

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 

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 31 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 większości 

przypadków lub w ogóle nie były wprowadzane:  

- informacje o dostępie do materiału zasobu, 

- oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi   

  na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie  

  archiwalnym i archiwach, 

- informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości, 

co oznacza, że w tym zakresie prowadzona ewidencja nie spełnia  wymogów § 9 ust. 1 

pkt 11, 12, 13 oraz 15  rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.   

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Wydziału - Pana ( … ) , który wskazał, że: „W 

prowadzonej Ewidencji materiałów zasobu nie były wprowadzane informacje w zakresie 

: 

-  informacje o dostępie do materiału zasobu (§9 ust. 1 pkt 11), 

- oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (§9 ust. 1 pkt 12); 

- informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu (§9 ust. 1 pkt 13); 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości (§9 ust. 1 pkt 15 rozp.), 

z powodu niedostatecznej obsady kadrowej, która powoduje, że w prowadzonej ewidencji 

wprowadza się wyłącznie najważniejsze informacje”.  

 (ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami) 
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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 31 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 w większości badanych 

przypadków (26 na 31) na klauzuli umieszczonej na okładce tych operatów widnieje 

identyfikator materiału zasobu wpisany wg schematu: P.0807.2017.liczba całkowita – 

w przypadku operatów przyjętych w 2017 roku oraz P.0807.2018.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 „0807”– nr Teryt powiatu sulęcińskiego. 

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, przy czym nie wszystkie materiały zasobu 

przechowywane w postaci nieelektronicznej  zostały opatrzone ww. identyfikatorem. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

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 31 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 prowadzą 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 

o 31 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 ramach cyfryzacji materiałów zasobu nie przetwarza się na 

bieżąco operatów technicznych, z których materiały są udostępniane zgłaszającym 

prace geodezyjne wykonawcom,  a także nie przetwarza się na bieżąco przyjmowanych 

do zasobu operatów technicznych z postaci analogowej do postaci dokumentów 

elektronicznych, czego wymóg wynika odpowiednio z § 32 ust. 4 i 5 oraz  § 14 ust. 1 
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rozporządzenia z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o czym świadczy: 

- brak wpisania identyfikatorów archiwalnych operatów technicznych na wydanych 

licencjach, 

- w zakresie większości kontrolowanych przypadków (19/30) operaty nie zostały 

jeszcze zeskanowane, a tylko 4 w terminie krótszym niż miesiąc od wpisania ich do 

ewidencji materiałów zasobu.  

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Starosty – Pana ( … ) , który wskazał, że: 

„W ramach cyfryzacji materiałów zasobu nie przetwarza się na bieżąco operatów 

technicznych, z których materiały są udostępniane zgłaszającym prace geodezyjne 

wykonawcom, a także nie przetwarza się na bieżąco przyjmowanych do zasobu 

operatów technicznych z postaci  analogowej do postaci dokumentów elektronicznych, 

czego wymóg wynika odpowiednio z §32 ust. 4 i 5 oraz  §14 ust. 1 rozporządzenia 

z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego o czym świadczy: 

- brak wpisania identyfikatorów archiwalnych operatów technicznych na wydanych 

licencjach, 

- w zakresie większości kontrolowanych przypadków (19/31) operaty nie zostały jeszcze 

zeskanowane, a tylko 4 w terminie krótszym niż miesiąc od wpisania ich do ewidencji 

materiałów zasobu, 

z powodu niedostatecznej obsady kadrowej”. 

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 negatywna) 

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: negatywna. 

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. 

W powyższym zakresie z-ca Naczelnika Wydziału  - Pani Danuta Sokołowska  przekazała 

następujące pisemne informacje: 

W zakresie ustaleń dot. realizacji tematów objętych kontrolą – dot. pkt 3: 

a) baz danych BDOT500 oraz GESUT jeszcze nie założono, wobec czego brak możliwości 

przekazania odpowiednich plików .gml z tych baz,  

c) Dotyczy przedłożenia do wglądu dokumentów (warunki techniczne, sprawozdania 

techniczne, protokoły odbioru prac, etc.) : 

- w zakresie daty i sposobu założenia baz danych (procedury jej założenia), a także 

mapy zasadniczej, informuję, że oprócz bazy EGiB, których zakładanie rozpoczęto 

w latach 90-tych, od 2003 rozpoczęto prowadzenie bazy RCiWN, a bazę BDSOG 

w zakresie osnowy poziomej oraz wysokościowej założono własnymi siłami w oparciu 

o analogowe materiały zasobu w 2001 roku, 

- w zakresie zgłoszenia baz do ewidencji informuję, że oprócz bazy EGiB inne 

prowadzone bazy danych nie zostały zgłoszone GGK do ewidencji, 

- założone bazy danych obejmują obszar całego powiatu,  

- w zakresie formy prowadzenia mapy zasadniczej informuję, że taka mapa nadal 
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prowadzona jest w postaci mapy wektorowej, a przy tym nie rozpoczęto jej 

przetwarzania do postaci baz danych, a także nie wprowadza się do baz danych 

BDOT500 i GESUT informacji wynikających z przyjmowanych na bieżąco do zasobu  

operatów technicznych, 

 - w zakresie planowanej daty oraz sposobu dostosowania prowadzonej mapy 

zasadniczej  do modelów pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, 

wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, obowiązujących w terminie 

prowadzonych czynności kontrolnych (określających perspektywy do końca 2023r.) 

informuję, że w terminie do końca 2023r. przewiduję, że w wymaganej formie mapa 

zostanie założona dla obszaru miasta Sulęcin z zasady w oparciu o dane pomiarowe. 

W zakresie pozostałych obszarów powiatu szacuję, że na obecnym poziomie dotacji 

oraz środków własnych powiatu mapa zasadnicza w postaci baz danych zostanie 

założona w okresie około 15 lat”.    

Ponadto w dniu 29.06.2018r., od podinspektora w Wydziale – Pana ( … ) , do 

Protokółu zostały przyjęte ustne wyjaśnienia w zakresie częstotliwości i zakresu 

wykonywanych  kopii bezpieczeństwa zbiorów dotyczących baz danych EGiB, BDSOB, 

RCiWN, BDOT500 i GESUT oraz sposobu ich przechowywania, a także częstotliwości 

przekazywania  do LWINGiK kopie baz danych EGiB, o następującej treści: 

Serwer wirtualny, na którym zlokalizowane są wszystkie bazy danych, jest kopiowany 

w trybie codziennym. Proces rusza o godzinie 22.30 i jest podzielony na dwa rodzaje tj. 

w każda sobotę jest wykonywana pełna kopia serwera wirtualnego, a w pozostałe dni jest 

wykonywana kopia przyrostowa. W systemie ustawiono 14 punktów przywracania systemu 

wirtualnego z kopii co oznacza możliwość odtworzenia całości systemu do 14 dni wstecz. 

Kopie te zlokalizowane są na urządzeniu wielodyskowym, które jest zlokalizowane   drugim 

budynku, użytkowanym przez Starostwo Powiatowe. 

Cały proces odbywa się automatycznie za pomocą licencjonowanego dedykowanego 

oprogramowania do tworzenia kopii systemów wirtualnych. 

Ponadto na koniec każdego kwartału jest wykonywana ręczna kopia baz danych 

z przeznaczeniem dla WINGiK, która jest spakowana, zaszyfrowana i podzielona na pliki 

o pojemności do 4,7 GB, a następnie przekazana na płytach DVD. Co oznacza, 

że dodatkowo posiadamy kopie baz danych z ostatniego kwartału. Po wykonaniu kopii 

na koniec kolejnego kwartału, poprzednie pliki są usuwane z dysków serwera. 

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 7.05, a w zakresie jej 

części graficznej w programie EWMAPA FB wersja 12.19 - 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.  

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 w formacie SWDE. 
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Na podstawie ww. informacji ustalono, że do dnia rozpoczęcia kontroli  dane w bazie 

danych EGiB nie dostosowano do obowiązującego modelu pojęciowego, o czym 

świadczy m.in. brak  zgodności danych  części opisowej z częścią graficzną tej bazy.  

 W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Wydziału - Pana ( … ) , który wskazał, że: 

„Do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta nie dostosował danych w bazie EGiB do 

aktualnego modelu pojęciowego EGiB o czym świadczy m.in. brak zgodności danych 

części opisowej z graficzną, gdyż w zakresie nowych informacji wynikających ze 

zmienionych przepisów rozporządzenia egib nie przeprowadzono modernizacji 

egib”. 

(ocena negatywna) 

a) W zakresie sprawdzenia, czy wykonywane są  kopie bezpieczeństwa baz EGiB, ich 

częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania, a także przekazywania 

do LWINGiK, ustaleń dokonano w oparciu o wskazane powyżej przekazane 

do Protokółu w dniu 29.06.2018r. ustne wyjaśnienia podinspektora w Wydziale – 

Pana( … ), z których wynika, że m.in. kopie bazy EGiB są odpowiednio 

zabezpieczane. 

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 odpowiedni Protokół, pn. Protokół 

przekazania kopii bezpieczeństwa  materiałów zasobu z systemu PZGiK, 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 3 kwietnia 2018r., a ze 

złożonego pod nim podpisu wynika, że odbierającym przekazywane kopie był 

LWINGiK. 

Powyższe ustalenia prowadzą 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 w formacie SWDE. 

Na podstawie ww. informacji ustalono, że prowadzona baza danych EGiB nie jest 

w pełni zgodna z obowiązującym modelem pojęciowym, określonym w Zał. nr 1a 

do rozporządzenia w sprawie egib, co ustalono w wyniku kontroli przekazanej bazy 

programem V-SWDE, ponieważ części graficzne tych baz nie odpowiadają w pełni 

części opisowej, stwierdzając przy tym, że:  

a) na obszarze gminy Krzeszyce: 

- brak jednej działki w części opisowej, 

- brak ponad 14 tysięcy klasoużytków działki w części graficznej, 

b) na obszarze wiejskim gminy Lubniewice brak 2770 klasoużytków działki w części 

graficznej, 

c) na obszarze gminy Słońsk: 

-  brak 3 działek w części opisowej, 

-  brak 3 działek w części graficznej, 

- brak ponad 10 tysięcy klasoużytków działki w części graficznej, 

d) na obszarze wiejskim gminy Sulęcin brak około 12 tysięcy klasoużytków działki 

w części graficznej, 

e) na obszarze wiejskim gminy Torzym: 

-  brak 6 działek w części opisowej, 

-  brak 7 działek w części graficznej, 
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- brak ponad 13 tysięcy klasoużytków działki w części graficznej, 

f) na obszarze miasta Lubniewic: 

-  brak 1 działki w części graficznej, 

- brak ok. 3 tysięcy klasoużytków działki w części graficznej, 

g) na obszarze miasta Sulęcin brak około 3200 klasoużytków działki w części 

graficznej, 

h) na obszarze miasta Torzym brak około 2600 klasoużytków działki w części 

graficznej. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Starosty - Pana ( … ) , który wskazał, że:  

„Prowadzone bazy danych EGiB nie tylko nie są wypełnione wymaganymi 

informacjami, które wprowadzono w ramach zmiany rozporządzenia w sprawie egib 

z dniem 31 grudnia 2013r., ale części graficzne tych baz nie odpowiadają w pełni 

części opisowej gdyż: 

- w zakresie wskazanych braków działek w części graficznej lub opisowej konieczne 

jest przeprowadzenie postępowań administracyjnych, na które nie pozwala obecna 

obsada kadrowa, 

- wskazane braki klasoużytków działki w części graficznej wynikają prawdopodobnie 

z wadliwie wydanych plików SWDE z baz EGiB prowadzonych osobno dla części 

graficznej i osobno dla części opisowej”. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

b) Z uwagi na niedostosowanie danych w bazie EGiB do aktualnego modelu 

pojęciowego  EGiB, jak również z uwagi na brak możliwości wydania kopii tej bazy 

w formacie GML, odstąpiono od szczegółowego sprawdzenia zakresu gromadzonych 

danych w prowadzonej bazie EGiB. 

 (nie podlega ocenie) 

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 RCiWN dokonano w oparciu o informacje zapisane 

w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie z ww. bazy dla obszaru całego powiatu 

w formacie GML w stosunku do treści przekazanej na potrzeby kontroli kopii 

wskazanego Sprawozdania. Z uwagi na brak możliwości eksportu bazy EGiB 

w formacie GML sprawdzenia takiego nie przeprowadzono w zakresie utworzenia 

bazy EGiB.  

W zakresie liczby cen transakcyjnych oraz liczby wyciągów z operatów 

szacunkowych ujawnionych w bazie RCiWN ustalono, że w sprawozdaniu podano 

liczbę wyciągów z operatów szacunkowych - 600, które są niezgodne ze stanem 

faktycznym wynikającym z przekazanej bazy, w której występuje tylko 94 wyciągów 

z operatów szacunkowych   (mniej o ponad 500). 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego przez Starostę pracownika Wydziału – Pana ( … ) , który 

wskazał, że: 

„w zakresie dot. RCiWN podano, że w rejestrze ujawniono 600 wyciągów z operatów 

szacunkowych mimo, że w bazie danych RCiWN wydanej w pliku GML występują tylko 

94 wyceny (obiekty RCW_Wycena), z powodu przekonania, że wyciągi z operatów 

szacunkowych zgromadzone w KEWOSZ również zalicza się do wycen bazy danych 

RCiWN”. 

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 2016r. w sprawie 

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017  (Dz. U. z 2016r. 
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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) Z uwagi na brak możliwości wydania eksportu bazy danych EGiB w formacie GML 

nie przeprowadzono sprawdzenia poprawności plików GML.   

(nie podlega ocenie) 

Ad. 3.1.GESUT. Ogólna kontrola stanu bazy danych. 

Jak wskazano powyżej – Starosta 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. 

Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się przetworzenie 

prowadzonej mapy zasadniczej m.in. do postaci bazy danych GESUT, przyjęto 

wyjaśnienia Z-cy Naczelnika Wydziału – Pani Danuty Sokołowskiej w piśmie znak 

MK.1710.3.2018.DSok, wskazane powyżej w pkt 3, z których wynika, że do  końca 

2023 roku mapa zasadnicza zostanie założona w wymaganej przepisami formie 

tylko dla obszaru  miasta Sulęcin, natomiast w zakresie pozostałych  obszarów 

powiatu, uwzględniając środki własne oraz ewentualne dotacje na obecnym 

poziomie przekształcenie mapy wektorowej do postaci baz danych zostanie 

przeprowadzone w okresie ok. 15 lat.  

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że zadania związane z założeniem 

bazy GESUT nie są realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 53b 

ust. 2 ustawy Pgik. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

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) Sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwości oraz 

sposobu ich przechowywania w odniesieniu do zbiorów baz danych GESUT 

z uwagi na nie prowadzenie takiej bazy nie dokonywano. 

     (nie podlega ocenie) 

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) 
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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 Powiatowego 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.  

b) W zakresie sprawdzenia, czy bazę RCiWN zgłoszono do ewidencji przyjęto od Z-cy 

Naczelnika – Pani Danuty Sokołowskiej  pisemną informację, w której wskazała, 

że „w zakresie zgłoszenia baz do ewidencji informuję, że oprócz bazy EGiB inne 

prowadzone  bazy danych  nie zostały zgłoszone GGK do ewidencji”. 
Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Starosta Sulęciński nie wywiązał się 

z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy RCiWN 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 Protokołu ustne 

wyjaśnienia upoważnionego pracownika Starosty – Pana ( … ) , w której wskazał, że 

„Nie zgłoszono do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych prowadzonej 

przez Głównego Geodetę Kraju założone bazy danych BDSOG oraz RCiWN, który to 

obowiązek wynika obecnie z art. 13 ust. 3 ustawy IIP, z powodu dotychczasowego 

przekonania, że taki obowiązek dotyczył tylko zbiorów bazy ewidencji gruntów i 

budynków”.  

  (ocena negatywna) 

c) 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) 

d) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz 

sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu o wskazane powyżej 

przekazane do Protokółu w dniu 29.06.2018r. ustne wyjaśnienia podinspektora 

w Wydziale – Pana ( … ), z których wynika, że m.in. kopie bazy RCiWN są 

odpowiednio zabezpieczane, dlatego stwierdza się prawidłową realizację wymogów 

określonych w § 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu. 

(ocena pozytywna) 

Ad. 3.1.BDSOG. Ogólna kontrola stanu bazy danych. 

Jak wynika ze wskazanej pisemnej informacji przekazanej przez Z-cę Naczelnika 

Wydziału - Panią Danutę Sokołowską,  baza BDSOG w zakresie punktów osnowy 

poziomej oraz wysokościowej została założona własnymi siłami Starostwa w oparciu 

o analogowe materiały zasobu  w 2001 roku.  
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a) W zakresie sprawdzenia czy bazę BDSOG zgłoszono do ewidencji przyjęto od Z-cy 

Naczelnika pisemną informację, w której wskazała, że „w zakresie zgłoszenia baz do 

ewidencji informuję, że oprócz bazy EGiB inne prowadzone  bazy danych  nie zostały 

zgłoszone GGK do ewidencji”. 

Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Starosta Sulęciński 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 Protokołu ustne 

wyjaśnienia upoważnionego pracownika Starosty – Pana ( … ), w której wskazał, że 

„Nie zgłoszono do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych prowadzonej 

przez Głównego Geodetę Kraju założone bazy danych BDSOG oraz RCiWN, który to 

obowiązek wynika obecnie z art. 13 ust. 3 ustawy IIP, z powodu dotychczasowego 

przekonania, że taki obowiązek dotyczył tylko zbiorów bazy ewidencji gruntów i 

budynków”.  

  (ocena negatywna) 

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 wskazane powyżej przekazane do Protokółu w dniu 

29.06.2018r. ustne wyjaśnienia podinspektora w Wydziale – Pana ( … ), z których 

wynika, że m.in. kopie bazy BDSOG są odpowiednio zabezpieczane, dlatego 

stwierdza się prawidłową realizację 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 tylko część informacji 

wskazanych w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach.  

Jednocześnie ustalono, że w prowadzonej bazie obejmującej punkty szczegółowej 

osnowy wysokościowej: 

- w części przypadków (25/622) nie wprowadzono informacji o poziomie odniesienia 

(uH), 

- w części przypadków (93/622) jako układ poziomu odniesienia podano „Kronsztadt 

60” zamiast obowiązującego układu „Kronsztadt 86” 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie: operatu 

technicznego; atrybutu błąd wyznaczenia wysokości; atrybutów dot. klasy obiektu 

odcinek linii niwelacyjnej; atrybutu punkt odniesienia wysokości; atrybutu  status 

punktu; atrybutu  typ punktu; atrybutu  typ stabilizacji. 
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Z kolei w prowadzonej bazie obejmującej punkty szczegółowej osnowy 

poziomej: 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie atrybutów:  typ 

punktu;  typ stabilizacji;  status punktu;  błąd położenia punktu; punkt odniesienia 

wysokości; rodzaj pomiaru,  

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie: operatu 

technicznego; szkicu lokalizującego- położenie punktu, a także w zakresie szkicu 

zespołu stabilizacyjnego; obserwacji na poszczególnych punktach osnowy. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Starosty – Pana Wojciecha Jandy, który 

jako powody występowania powyższych braków wskazał, że wynikają one: 

„z powodu nie do końca wnikliwej kontroli dokumentacji ww. baz danych 

opracowanych w ramach prac geodezyjnych zleconych przez Starostę w latach 2014-

2016”. 

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

Ad. 3.3.BDSOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną 

sprawozdawczością za rok 2017. 

W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem 

GUGiK-4.0 według stanu na dzień 31.12.2017r., czyli dotyczącego szczegółowej 

osnowy geodezyjnej, na podstawie przekazanej do akt kontroli kopii tego sprawozdania 

oraz eksportów z baz danych BDSOG ustalono, że  w zakresie dot. BDSOG dla 

punktów osnowy poziomej podano liczbę punktów II i III klasy (zaliczanych do 3 

klasy) w granicach powiatu jako „2222”, natomiast w wydanej bazie w postaci pliku 

GML występuje 9789 takich punktów.  

Z kolei w zakresie dot. BDSOG dla punktów osnowy wysokościowej podano liczbę 

punktów III i IV klasy w granicach powiatu jako „492”, a w wydanej bazie w postaci 

pliku GML występuje 622 takich punktów.  Pozostałe dane ilościowe są  zgodne ze 

stanem faktycznym. 

W zakresie powyższej niezgodności zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Starosty - Pana ( … ), który wskazał, że „w 

zakresie dot. BDSOG – pozioma podano liczbę punktów osnowy poziomej II i III klasy 

(zaliczanych do 3 klasy) w granicach powiatu jako „2222” mimo, że w wydanej bazie w 

postaci pliku GML występuje 9789 takich punktów, z powodu wydania z bazy również 

punktów leżących poza obszarem powiatu przy jednoczesnym braku możliwości 

wydania pliku GML wyłącznie dla punktów w granicach powiatu.”. 

(ocena pozytywna) 

a) 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 Z-cę Naczelnika 

Wydziału  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. 
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Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się przetworzenie 

prowadzonej mapy zasadniczej m.in. do postaci bazy danych BDOT500, przyjęto 

pisemne wyjaśnienie Z-cy Naczelnika Wydziału z dnia 26.06.2018 roku, która 

wskazała, że „w terminie do końca 2023r. przewiduję, że w wymaganej formie mapa 

zostanie założona dla obszaru miasta Sulęcin z zasady w oparciu o dane 

pomiarowe. W zakresie pozostałych obszarów powiatu szacuję, że na obecnym 

poziomie dotacji oraz środków własnych powiatu mapa zasadnicza w postaci baz 

danych zostanie założona w okresie około 15 lat ”.  

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że zadania związane z założeniem bazy 

BDOT500 realizowane są tylko w części zgodnie z wymami określonymi w art. 53b 

ust. 2 ustawy Pgik. 

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

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 bazy BDOT500, ich 

częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania, z uwagi na nie prowadzenie takiej 

bazy nie dokonywano. 

f) (nie podlega ocenie) 

g) 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 Z-cy Naczelnika Wydziału, 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) 
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4) Stan prowadzenia mapy zasadniczej ustawy Pgik pod względem jej formy, 

kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną 

sprawozdawczością. 
W powyższym zakresie Z-ca Naczelnika Wydziału przekazała następujące pisemne 

informacje:  

„- w zakresie formy prowadzenia mapy zasadniczej informuję, że taka mapa nadal 

prowadzona jest w postaci mapy wektorowej, a przy tym nie rozpoczęto jej przetwarzania 

do postaci baz danych, a także nie wprowadza się do baz danych BDOT500 i GESUT 

informacji wynikających z przyjmowanych na bieżąco do zasobu  operatów technicznych, 

- w zakresie planowanej daty oraz sposobu dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej  

do modelów pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na 

podstawie przepisów ustawy Pgik, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności 

kontrolnych (określających perspektywy do końca 2023r.) informuję, że w terminie do 

końca 2023r. przewiduję, że w wymaganej formie mapa zostanie założona dla obszaru 

miasta Sulęcin z zasady w oparciu o dane pomiarowe. W zakresie pozostałych obszarów 

powiatu szacuję, że na obecnym poziomie dotacji oraz środków własnych powiatu mapa 

zasadnicza w postaci baz danych zostanie założona w okresie około 15 lat”. 

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 Z-cę Naczelnika Wydziału 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) 

h) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa zbiorów baz danych, 

ich częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu 

o wskazane powyżej przekazane do Protokółu w dniu 29.06.2018r. ustne 

wyjaśnienia podinspektora w Wydziale – Pana ( … ), z których 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. 
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Jednocześnie ustalono, że wysokości opisów funkcji użytkowych i liczby 

kondygnacji (312, BUD) wynosi 3,0 mm zamiast 2,5mm, 

-  szerokość linii równoległych w symbolach werand wynosi 1,0 mm zamiast 0,6 mm 

(354, BTO),   

- symbol krawężnika jezdni (422, KOJ) zamiast szerokości 0,5 mm ma ok. 0,3 mm, 

- wymiar „a” symbolu ściany oporowej (449, KOP) zamiast 10,0 mm ,a ok. 6,5 mm. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie upoważnionego pracownika Starosty - Pana ( … ), który wskazał, że: 

Mapa zasadnicza prowadzona w postaci mapy wektorowej nie jest prowadzona 

w pełnym zakresie jej treści zgodnie z wymogami Instrukcji technicznej K-1 Mapa 

zasadnicza wydanie III z 1998 roku, w myśl art. 53b ust. 2 ustawy Pgik,  gdyż na 

przykładowym wydruku wydanym w skali 1:500: 

- wysokości opisów funkcji użytkowych i liczby kondygnacji (312, BUD) wynosi 3,0 

mm zamiast 2,5 mm, 

-  szerokość linii równoległych w symbolach werand wynosi 1,0 mm zamiast 0,6 mm 

(354, BTO),   

- symbol krawężnika jezdni (422, KOJ) zamiast szerokości 0,5 mm ma ok. 0,3 mm, 

- wymiar „a” symbolu ściany oporowej (449, KOP) zamiast 10,0 mm ma ok. 6,5 mm, 

gdyż część wskazanych elementów mapy nie była redagowana odpowiednimi 

narzędziami stosowanego oprogramowania, a niewłaściwe wysokości opisów jak też 

szerokości linii wynikają z błędnej definicji odpowiednich warstw.  

(ocena pozytywna z 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 Z-cę Naczelnika Wydziału – Panią Danutę Sokołowską.                      

Z przekazanych informacji wynika, że mapa zasadnicza zostanie przetworzona 

w wymaganym terminie do wskazanej formy wyłącznie dla obszaru miasta Sulęcin, 

natomiast nie przewiduje się nawet rozpoczęcia prowadzenia mapy w takiej postaci 

dla obszarów innych miast oraz zwartych  zabudowanych  i przeznaczonych pod 

zabudowę obszarów wiejskich w powiecie, co jest niezgodne z wymogami 

wynikającymi ze wskazanych  przepisów. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

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 upoważnionego pracownika Starosty ustalono, że podane 

w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku dane ilościowe są  zgodne 

ze stanem faktycznym. 

(ocena pozytywna) 
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Ad. 3 i 4) Ogólna ocena zadania: 

- pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa: pozytywna                          

z  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 LWINGiK dokonano 

w zakresie Rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii), w odniesieniu 

do informacji zawartych w piśmie Starosty Sulęcińskiego z dnia 12.01.2018r., 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 288.090,70 zł, z czego na wynagrodzenia 

pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji wydano 148.500,00 zł.  

W zakresie sprawdzenia informacji zawartych przy wskazanym piśmie dokonano 

wglądu w przedłożone dokumenty (umowy, zlecenia, protokoły odbioru, itp.), 

z których wynika, że pozostała kwota dotacji została wydatkowana w większości na: 

- wynagrodzenia wynikające z umowy na przeprowadzanie weryfikacji  

przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów - 21.450,00 zł,  

- zakup materiałów i wyposażenia -  60.449,65 zł, 

- najem urządzeń wielofunkcyjnych  - 28.044,00 zł, 

- dostosowanie bazy powiatowej  REJCEN do systemu GEOPORTAL - 1.795,80 zł, 

- zakup licencji  EWOPIS 7 (upgrade) - 4.797,00 zł, 

- zakup licencji  AutoCad - 5.518,90, 

- szkolenia pracowników - 2.520,00, 

co oznacza, że łącznie z wynagrodzeniami wydatkowano z dotacji na realizację 

powyższych zadań kwotę wskazaną w  piśmie Starosty z dnia 12.01.2018r. 

Ponadto tut. organ zwrócił uwagę, że zakres zrealizowanych przez Starostę zadań, 

na które zostały wydatkowane dotacje budżetowe, nie odpowiada w pełni zakresowi 

zadań wskazanych we wniosku Starosty znak SK.3110.1.AK z dnia 08.07.2016r., 

w którym przedkładając plan w budżecie na 2017 rok ze środków budżetowych, 

wskazano m.in. „cyfryzację i informatyzację  materiałów powiatowego zasobu  

geodezyjnego i kartograficznego - 300.000,00 zł”.  

Z porównania zakresu rzeczowego zrealizowanych w 2017 roku zadań 

sfinansowanych z dotacji z powyższym zakresem zadań przewidzianych do realizacji 

wynika, że ww. zadanie wskazane w zapotrzebowaniu 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 Protokołu ustne 

wyjaśnienie Z-cy Naczelnika Wydziału – Pani Danuty Sokołowskiej, która wskazała, 

że: „W 2017 roku z dotacji otrzymanej od Wojewody w zakresie rozdziału 71012 

wydano 148,5 tys. zł na wynagrodzenia oraz ok. 60,5 tys. na zakup materiałów 

i wyposażenia, a nie zlecono cyfryzacji i informatyzacji materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które to zadanie wskazano we wniosku 

Starosty znak SK.3110.1.AK, z dnia 08.07.2016r., ze wskazaniem, że na to zadanie 

potrzeba 300 tys. zł, gdyż z ustnych ustaleń z LWINGiK wynikało, że z ww. dotacji 

można przeznaczyć do 54% na wynagrodzenia pracowników Ośrodka”.  

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 
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z LWINGiK, gdyż to do niego należy ocena merytoryczna celowości planowanych 

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 pracowników Wydziału - Panią Danutę  Sokołowską, Pana ( … )  i Pana ( … 

). 

 

1. Od dnia 1 kwietnia 2017 do dnia rozpoczęcia kontroli stanowisko Geodety 

Powiatowego nie zostało ponownie obsadzone.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: obszerny zakres obowiązków 

powierzony geodecie powiatowemu, wynikający również z nałożenia dodatkowych 

zadań obejmujących zagadnienia gospodarki nieruchomościami,  brak na rynku pracy 

chętnych osób spełniających kryteria określone przepisami dla stanowiska geodety 

powiatowego. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość wystąpienia nieprawidłowości 

w obszarze kontrolowanych zadań, związanych z działalnością Wydziału kierowanego 

przez geodetę powiatowego pełniącego jednocześnie funkcje Naczelnika.   

 

2. Brak odpowiedniej liczby etatów do realizacji zadań powierzonych Staroście, jako  

organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym przede wszystkim 

wykwalifikowanych pracowników do wykonywania zadań nałożonych przepisami 

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak działań Starosty zmierzających do 

wzmocnienia obsady kadrowej administracji geodezyjnej i kartograficznej.  

 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość wystąpienia nieprawidłowości 

w obszarze kontrolowanych zadań, związanych z działalnością Wydziału.  

3. Upoważnienia wystawione przez Starostę dla pracowników mających realizować jego 

zadania nałożone przepisami ustawy Pgik: 

- zostały wydane bez wskazania odpowiednej podstawy prawnej, 

- brak wydanych upoważnień pracownikom Starostwa do części zadań wykonywanych 

w imieniu organu, w tym m.in. do weryfikacji  dokumentacji, wydawania decyzji 

o naliczeniu opłat oraz wydawania decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub 

innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

do zasobu,  
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- wydanie upoważnienia do weryfikacji przekazywanej do zasobu dokumentacji osobie, 

która nie jest pracownikiem Starostwa, a zostały jej powierzone takie zadania na 

zasadzie zlecenia.      

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak pełnej wiedzy osoby wnioskującej 

o upoważnienia w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pgik,  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość wystąpienia nieprawidłowej 

realizacji obowiązków nałożonych na nieprawidłowo upoważnionych pracowników 

w zakresie zadań Starosty nałożonych przepisami ustawy Pgik.   

Natomiast w wyniku zlecenia czynności weryfikacji osobie nie będącej pracownikiem 

Starostwa może dojść do sytuacji konfliktowej z Wykonawcami prac geodezyjnych 

i kartograficznych, jeżeli okaże się, że weryfikacja nie została w pełni poprawnie 

przeprowadzona, co może w ostateczności być przyczyną roszczeń odszkodowawczych 

z tytułu np. nieterminowego wykonania zlecenia.  

4. 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.   

5. Nie w każdym przypadku, w okresie od 22 września 2004r. do 31 grudnia 2013r. 

Starosta wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego o uzgodnienie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

czego wymóg wynika z § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak świadomości formalnej wagi 

realizacji wymogu uzgodnienia projektu dla całego procesu modernizacji, w tym 

również dla zadań obejmujących  zakładanie ewidencji budynków i lokali.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość kwestionowania przez podmioty 

ewidencyjne ważności wpisów wprowadzonych do ewidencji dokonanych w wyniku 

modernizacji.  

 

6. Starosta nie przeprowadził w terminie do końca 2016 roku modernizacji egib w zakresie 

żadnego z obrębów ewidencyjnych powiatu mających na celu dostosowanie danych 

bazy EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie egib zmienionego z dniem 

31 grudnia 2013 roku, mimo istnienia takiego obowiązku wskazanego w § 80 ust. 1 

rozporządzenia 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, winna być 

przeprowadzona dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014r., a dla 

terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2016r.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- zbyt krótki termin przewidziany w przepisach prawa na wykonanie modernizacji dla 

obszarów miast oraz terenów wiejskich, 

- nieuzasadnione zaniechanie działań modernizacyjnych w latach 2015-2018. 



 35 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  informacji 

przewidzianych w bazie EGiB spełniających w pełnym zakresie wymogi przepisów 

prawa, co utrudnia ich społeczno-gospodarcze wykorzystanie.  

 

7. Wykorzystywany system nie jest dostosowany do aktualnego modelu pojęciowego 

EGiB, czego dowodem jest brak możliwości wyeksportowania ww. bazy danych 

w formacie GML  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- brak skutecznych działań ze strony Starosty w celu pełnego zintegrowania bazy 

danych EGiB i jej dostosowania do wymogów zmienionego modelu pojęciowego 

bazy, przy jednoczesnym braku obsadzenia stanowiska geodety powiatowego,  

- nieuzasadnione zaniechanie działań modernizacyjnych w latach 2015-2018. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości skutecznego przekazania 

bazy EGiB do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach. 

8. W zakresie obowiązku przekazania na bieżąco zbiorów danych ewidencji gruntów 

i budynków do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach (CR ZSIN) stwierdzono, że z uwagi na niedostosowanie systemu 

wykorzystywanego w Starostwie do aktualnego modelu pojęciowego EGiB, organ do 

dnia rozpoczęcia kontroli nie wywiązał się z takiego obowiązku.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nałożenie się problemów po stronie 

GUGiK-u związanych z wdrożeniem CR ZSIN, z nieuzasadnionym zwlekaniem na 

podjęcie działań przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: narastające opóźnienie procesu uruchomienia 

ZSIN, który m.in. ma na celu usprawnienie działań organu prowadzącego ewidencję 

gruntów i budynków. 

9. W ramach sprawdzenia stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGiK, mając na 

uwadze perspektywy dochowania terminu do dnia 31 grudnia 2020r., czego wymóg 

określono w § 32 ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu stwierdzono, że ze 

względu na zakres prac jaki pozostał do wykonania, tzn. przetworzenie jeszcze ok. 75 % 

operatów technicznych zasobu, które udostępniane są zgłaszającym prace geodezyjne 

wykonawcom, a także przetwarzanie na bieżąco przyjmowanych  do zasobu operatów 

technicznych z postaci  analogowej do postaci dokumentów elektronicznych i włączenie 

przetworzonej dokumentacji do systemu PZGiK, przy założeniu utrzymania tempa prac 

w tym zakresie istnieje możliwość niezachowania wskazanego terminu.    

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: braki kadrowe na bieżące przetwarzanie 

materiałów do postaci cyfrowej oraz brak środków finansowych na zlecenie 

kompleksowego przetworzenia tych materiałów. 

 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.  

 

10. W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu nie rejestrowano pełnego zakresu 

danych określonych przepisami § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, 

gdyż nie wprowadzano:  

- informacji o dostępie do materiału zasobu, 

- oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, 
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- informacji o kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

-   brak dostatecznej osady kadrowej,  

- przekonanie, że powyższe informacje nie należą do najistotniejszych, przy 

jednoczesnym nadmiernym obciążeniu zadaniami pracowników prowadzących 

zasób.     

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.  

11. W zakresie sprawdzenia poprawności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych 

materiałom zasobu w odniesieniu do wymogów wynikających z § 9 ust. 3 i § 15 

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu stwierdzono, że nie wszystkie materiały zasobu 

przechowywane w postaci nieelektronicznej  zostały opatrzone ww. identyfikatorem. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak dostatecznej osady kadrowej oraz 

nadmierne obciążenie zadaniami pracowników prowadzących zasób. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: utrudnienia w czynnościach związanych 

z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, możliwe problemy 

z oznaczeniami plików przy przetwarzaniu materiałów do postaci cyfrowej.  

12. Nie w pełni na bieżąco realizowany jest proces cyfryzacji zasobu, zarówno w zakresie 

materiałów przyjmowanych do zasobu jak i w zakresie materiałów udostępnianych,  

o czym świadczy fakt, że  w zakresie większości kontrolowanych przypadków (19/30) 

operaty nie zostały jeszcze zeskanowane, a tylko 4 w terminie krótszym niż miesiąc od 

wpisania ich do ewidencji materiałów zasobu,  czego wymóg wynika odpowiednio 

z § 32 ust. 4 i 5 oraz  § 14 ust. 1 rozporządzenia z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.       

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak dostatecznej obsady kadrowej.     

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania 

wykonawcom prac geodezyjnych zdalnego, tj. za pośrednictwem portalu 

internetowego, całości materiałów znajdujących się już w zasobie, co opóźnia 

realizację zgłoszonych prac geodezyjnych, a w konsekwencji procesy inwestycyjne.   

13. Przed dniem 31 grudnia 2016 roku, ani do dnia rozpoczęcia kontroli, prowadzonej 

bazy EGiB nie dostosowano w pełni do obowiązującego modelu pojęciowego, czego 

wymóg wynikał z § 3 ust. 1 rozporządzenia zm. egib, o czym świadczy m.in. brak  

zgodności danych  części opisowej z częścią graficzną tej bazy.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: zaniechanie działań modernizacyjnych 

w latach 2015-2018. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  informacji 

przewidzianych w bazie EGiB spełniających w pełnym zakresie wymogi przepisów 

prawa, co utrudnia ich społeczno-gospodarcze wykorzystanie. 

14. W zakresie jakości bazy danych ustalono, że prowadzona baza danych EGiB nie jest 

zasilana danymi, których wymóg wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie egib, jak 

również nie jest w pełni zgodna z obowiązującym modelem pojęciowym, określonym 

w Zał. nr 1a do rozporządzenia w sprawie egib, co stwierdzono w wyniku kontroli 
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przekazanej bazy programem V-SWDE, ponieważ części graficzne tych baz nie 

odpowiadają w pełni części opisowej 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak przeprowadzonych w okresie 

od 1 stycznia 2014 roku modernizacji egib dla wszystkich obrębów ewidencyjnych 

powiatu pomimo istnienia takiego obowiązku wskazanego w § 80 ust. 1 rozporządzenia 

egib, 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:  

- brak możliwości udostępniania  informacji przewidzianych w bazie EGiB 

spełniających w pełnym zakresie wymogi przepisów prawa,  

- opóźnienie procesu uruchomienia ZSIN, który m.in. ma na celu usprawnienie działań 

organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. 

 15.  W przekazanym Sprawozdaniu GUGiK -3.0 w zakresie stanu bazy RCiWN wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2017 roku podano liczbę wyciągów z operatów szacunkowych - 

600, które są niezgodne ze stanem faktycznym wynikającym z przekazanej bazy, 

w której występuje tylko 94 wyciągów z operatów szacunkowych   (mniej o ponad 

500), co stanowi naruszenie zasad wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 28 lipca 2016r. 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 do tego rozporządzenia. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: przekonanie pracownika sporządzającego 

sprawozdanie, że wyciągi z operatów szacunkowych zgromadzone w KEWOSZ 

również zalicza się do bazy danych RCiWN.    

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: błędna informacja dla Głównego Geodety 

Kraju oraz organów statystyki publicznej. 

16. Starosta Sulęciński nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy RCiWN 

do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, który 

wynika z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak świadomości istnienia prawnego 

obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy RCiWN do ewidencji.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości wydania poprawnego 

eksportu danych w obowiązującym formacie .gml z bazy danych RCiWN.  

17. Starosta Sulęciński 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. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak świadomości istnienia prawnego 

obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy BDSOG do ewidencji.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości wydania poprawnego 

eksportu danych w obowiązującym formacie .gml z bazy danych BDSOG.  

18. Zgromadzone dane w bazach punktów  szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) 

nie zawierają części informacji wymaganych w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach,  

w tym dotyczących zarówno prowadzonej bazy obejmującej punkty szczegółowej 

osnowy wysokościowej, jak również obejmującej punkty szczegółowej osnowy 

poziomej. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak wnikliwej kontroli dokumentacji 

z założenia bazy danych ww. osnów, opracowanych w ramach prac geodezyjnych 

zleconych przez Starostę w latach 2014-2016. 
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Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: zawężanie zakresu informacji udostępnianych 

wykonawcom prac geodezyjnych wydawanych z bazy, co może wydłużyć realizację 

i podnieść koszty prac geodezyjnych.     

19. 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. wysokość opisów funkcji i ilości 

kondygnacji budynków, szerokość linii równoległych w symbolach werand, symbole 

krawężnika, symbole ściany oporowej) 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. 

20. W zakresie sprawdzenia pokrycia obszarowego prowadzonej mapy zasadniczej 

ustalono, mapa zasadnicza jest prowadzona w postaci wektorowej dla obszaru całego 

powiatu, ale nie rozpoczęto jeszcze procesu jej przetwarzania do wymogów 

wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pgik, przy czym przewiduje się, 

że w wymaganym terminie taka mapa zostanie wprowadzona tylko dla obszaru miasta 

Sulęcin, a nie rozpocznie się jej prowadzenia w taki sposób dla obszarów innych miast 

oraz zwartych  zabudowanych  i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich 

w powiecie, co jest niezgodne z wymogami z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik. 

 Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak środków finansowych oraz 

dostatecznej obsady kadrowej do prowadzenia mapy w postaci baz danych. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość niewywiązania się Starosty 

z obowiązku wynikającego z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, tzn. uniemożliwienie 

udostępniania informacji przewidzianych w bazach BDOT500 oraz GESUT, 

spełniających w pełnym zakresie wymogi przepisów prawa, w tym również możliwość 

wydawania poprawnego eksportu danych w obowiązującym formacie .gml. 

Podsumowując powyższe wyszczególnienie zakresu ujawnionych nieprawidłowości 

i istotnych uchybień w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych - oceny dokonano pod 

względem legalności:   pozytywna z nieprawidłowościami. 

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: negatywna, 

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań: negatywna 

(dot. wymaganego prawem terminu zakończenia modernizacji egib), 

b) wywiązywanie się z obowiązku  przekazania zbiorów  do ZSIN (Zintegrowany System  

Informacji o Nieruchomościach) – oceny realizacji zadania dokonano: 

- pod względem legalności: negatywna,  

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań - pozytywna 

z nieprawidłowościami. 
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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,  

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań – negatywna, 

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 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 ze stwierdzonych nieprawidłowości 

ujawnionych w trakcie kontroli, ich zakres, waga, częstość występowania oraz wskazane 

przyczyny i skutki, uprawniają do ogólnej oceny 

pozytywnej z licznymi nieprawidłowościami. 

 

Treść Projektu wystąpienia pokontrolnego, została przekazana Staroście 

Sulęcińskiemu w dniu 13 września 2018 r. przy piśmie znak GK.431.5.2018.AByl z dnia 

12 września 2018r., w celu ewentualnego zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. 

Starosta Sulęciński 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)   Nasilić działania mające na celu obsadzenie stanowiska geodety powiatowego, mając na 

uwadze, że starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie 

z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik wykonuje zadania nałożone przepisami tej ustawy przy 

pomocy geodety powiatowego, a tylko taka osoba z tytułu wymogów jakie winna 

spełniać daje szanse prawidłowej realizacji zadań organu administracji geodezyjnej 

i kartograficznej. Do czasu obsadzenia funkcji geodety powiatowego należy powołać 

najbardziej kompetentnego pracownika do pełnienia obowiązków w zakresie tej funkcji. 

2)  Podjąć działania w celu zwiększenia liczby etatów oraz ich obsadzenia do realizacji zadań 

nałożonych na Starostę jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym 

przede wszystkim w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników 
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do wykonywania zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.    

3)  Pracownikom realizującym zadania Starosty nałożone przepisami ustawy Pgik należy 

wystawić  upoważnienia, w których jako podstawa prawna wskazany będzie art. 268a 

ustawy Kpa, a w przypadku upoważnienia na wniosek geodety powiatowego – art. 6a 

ust. 3 ustawy Pgik, ze wskazaniem przepisu ustawy Pgik z którym wiąże się zakres 

upoważnienia, z uwzględnieniem faktu, że potwierdzenie przyjęcia obowiązków 

wynikających z ww. upoważnień  następuje po podpisaniu z odpowiednią datą ich 

przyjęcia przez pracownika.   

 Wydając powyższe upoważnienia należy pamiętać, aby obejmowały one również takie 

zadania jak: weryfikacja  zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu; wydawanie decyzji w sprawie 

sporu dotyczącego naliczania opłat oraz wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia 

zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych do zasobu.  

       Natomiast osobie, która nie jest pracownikiem Starostwa, a zostały powierzone jej 

zadania dotyczące ww. weryfikacji, po uprzednim nawiązaniu stosunku pracy, należy 

również wydać stosowne w tym zakresie upoważnienie.   

4) 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.  

5) Podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków na obszarze powiatu, mające na celu dostosowanie 

danych bazy EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie egib zmienionego z dniem 

31 grudnia 2013 roku, który to obowiązek  wynika z § 80 ust. 1 ww. rozporządzenia, 

w myśl którego utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej 

informacje, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia 

raportów, o których mowa w § 22, winna być przeprowadzona dla obszarów miast 

w terminie do dnia 31 grudnia 2014r., a dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2016r.   

6)  Podjąć działania w celu pełnego zintegrowania bazy danych EGiB i dostosowania jej 

do wymogów zmienionego modelu pojęciowego bazy, czego wymóg wynika z § 3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib, a przynajmniej w takim stopniu aby możliwe było wydanie 

z bazy zbiorów danych w pliku .gml i zasilenie Centralnego Repozytorium 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Jednym z pierwszych działań 

w ww. zakresie powinno być usunięcie niezgodności danych  części opisowej z częścią 

graficzną bazy EGiB w trybie aktualizacji lub w trybie modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków podjętych z urzędu. 

7) W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu rejestrować pełny zakres danych   

określonych § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, w tym również:  

- informację o dostępie do materiału zasobu, 

- oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, 

- informację o kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości. 

8) W zakresie wynikającym z wymogów określonych w przepisach § 9 ust. 3 i § 15 

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu podjąć działania w celu uzupełnienia klauzul, 

którymi opatrzono operaty techniczne przyjęte do zasobu w okresie od dnia 7 stycznia 

2014 roku, o nadane im identyfikatory materiału zasobu.  
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9)  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, tzn. 

w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, a także aby w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. 

sukcesywnie zcyfryzować materiały archiwalne znajdujące się w zasobie. 

10) W ramach przekazywanych w przyszłości Sprawozdań GUGiK -3.0 w zakresie stanu 

bazy RCiWN należy podawać faktyczną liczbę wyciągów z operatów szacunkowych, 

zgodnie ze stanem rzeczywistym wynikającym z przekazanej bazy. 

11) 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. 

12) Podjąć stosowne działania w celu  uzupełnienia brakujących danych w prowadzonej bazie 

danych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), wymaganych 

przepisami zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach, w tym dotyczących zarówno punktów 

szczegółowej osnowy wysokościowej, jak również obejmującej punkty szczegółowej 

osnowy poziomej. 

13) Podczas edycji mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej mapy wektorowej, 

a szczególnie przed jej udostępnianiem, zadbać aby była ona prowadzona 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. wysokość opisów funkcji i ilości kondygnacji budynków, 

szerokość linii równoległych w symbolach werand, symbole krawężnika, symbole ściany 

oporowej). 

14) Podjąć wszelkie działania, w tym m.in. w zakresie pozyskania środków, zmierzające 

do rozpoczęcia dla obszarów  miast oraz zwartych  zabudowanych  i przeznaczonych pod 

zabudowę obszarów wiejskich w powiecie, a następnie zrealizowania w terminie 

do końca 2023 roku procesu przetwarzania mapy zasadniczej z postaci wektorowej 

do wymogów wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pgik, tzn. do postaci baz 

danych, który to obowiązek wynika z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik. Powyższy proces 

umożliwi organowi udostępnianie informacji przewidzianych w bazach BDOT500 oraz 

GESUT, spełniających w pełnym zakresie wymogi przepisów prawa, w tym również 

możliwość wydawania poprawnego eksportu danych w obowiązującym formacie .gml. 

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 

 


