
                         

   WOJEWODA LUBUSKI 

          Władysław Dajczak  
 

         

          Gorzów Wlkp.,   14 grudzień 2018r. 

GK.431.6.2018.AByl    

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

z kontroli problemowej w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji 

i kartografii, przeprowadzonej w dniach od 25 września 2018r. do 5 października 2018r. 

w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze 

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 Zielonej Górze z siedzibą przy 

ul. Podgórnej 5,  65-057 Zielona Góra  

Starosta Zielonogórski - Kierownik jednostki kontrolowanej – w okresie kontrolowanym, 

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

- od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 1 grudnia 2014r. – Ireneusz Plechan, 

- od dnia 1 grudnia 2014r. do dnia 20 listopada - Dariusz Wróblewski, 

- od dnia 20 listopada 2018r. oraz aktualnie Krzysztof Romankiewicz. 

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 11/2018 z dnia 11 września 2018r., 

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

upoważnienie nr 12/2018 z dnia 11 września 2018r. 
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III.  Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:  

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

- data zakończenia czynności kontrolnych: 5 października 2018r. 

 Wpisu określającego powyższe daty oraz informację o zakresie kontroli, a także 

o osobach upoważnionych do jej przeprowadzenia, dokonano w Księdze kontroli Starostwa  

pod numerem 5 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 20214r., 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. 1527, ze zm.) - zwana dalej ustawą Kpa, 
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- Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2013, poz. 1183) – zwane dalej jako rozp. o zasobie, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., 

poz. 917, ze zm.) – zwane dalej jako rozp. w sprawie udostępniania, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924) – 

zwane dalej jako rozp. w sprawie formularzy, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914) – zwane dalej jako rozp. w sprawie 

uwierzytelniania, 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - zwane dalej jako rozp. 

w sprawie standardów. 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352) - 

zwane dalej jako rozp. w sprawie osnów, 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 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 2015r., poz. 542) - zwane dalej 

jako rozporządzenie w sprawie egib, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013r., 

poz. 1551) - zwane dalej jako rozp. zmieniające EGiB z 2013r., 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r., 

poz. 2109) - zwane dalej jako rozp. zmieniające EGiB z 2015r., 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r., 

poz. 1938) - zwane dalej jako rozp. w sprawie GESUT,  

- Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., 

poz. 2028) - zwane dalej jako rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 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. 
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VI.  Zagadnienia wymagające oceny 

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

Sprawdzenie, czy w okresie od 22 września 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). 

 



 5 

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 (§ 14 ust. 1, § 32 

ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).  

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), 



 8 

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 Zielonogórskiego – aktualnie oraz w okresie 

od 1 stycznia 2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli. 

Obecnie Starostą Zielonogórskim jest Pan Krzysztof Romankiewicz, a do dnia 

20 listopada br. Starostą był Pan Dariusz Wróblewski, na co wskazywała Uchwała Nr 

I/3/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru 

Starosty Zielonogórskiego. 

  Natomiast od dnia 1 grudnia 2010r do dnia 1 grudnia 2014r. Starostą Zielonogórskim 

był Pan Ireneusz Plechan, co wynika z Uchwały Nr I/3/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego 

z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Starosty Zielonogórskiego.  

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety 

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

b) czy geodeta powiatowy spełnia warunki formalne niezbędne do pełnienia swojej 

funkcji (§ 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych). 

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej określały kolejne wersje 

Regulaminu Organizacyjnego. 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze został 

ustanowiony Uchwałą Nr VIII/65/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 

2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Zielonej Górze, który następnie był zmieniany w drodze: 

- Uchwały Nr XV/127/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2012r. 

- Uchwały Nr  XXIV/214/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012r. 
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Załącznik do ww. uchwały z dnia 26 maja 2011r. stanowi Schemat Organizacyjny 

Starostwa Powiatu Zielonogórskiego. 

W myśl § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego siedzibą Starostwa jest Zielona Góra 

ul. Podgórna 5 oraz Delegatury w Sulechowie -  Plac Ratuszowy 8-9. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego  w skład Starostwa Powiatowego 

w Zielonej Górze wchodzi  m.in. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, natomiast 

zgodnie z § 8 ust. 2 także Geodeta Powiatowy.  

W § 24 określono zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Geodety 

Powiatowego, w tym nadzór nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej (PODGiK). 

Zgodnie ze Schematem Organizacyjnym w skład Starostwa wchodzi m.in. Wydział 

Geodezji i Gospodarki Gruntami (GG), obejmujący Referaty: 

- Referat - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

- Referat ds. Ewidencji Gruntów i Budynków, 

- Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

przy czym z § 8 ust. 1 pkt 7 wynika, że w Delegaturze w Sulechowie działają m.in. 

Referaty Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.   

Natomiast z § 8 ust. 8 wynika, że w skład Starostwa wchodzi Geodeta Powiatowy 

wykonujący zadania Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

Kieruje on Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami, a w swych zadaniach podlega 

bezpośrednio Staroście, przy czym jako Naczelnik Wydziału podlega Wicestaroście. 

Zakres zadania Wydziału, a także zakres zadań Geodety Powiatowego  określono 

w § 24 ww. Regulaminu, przy czym w zakresie zadań Geodety Powiatowego wskazano 

m.in. nadzór nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Kolejna postać Regulaminu Organizacyjnego została określona w drodze Uchwały 

Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 109.2015, z dnia 4 listopada 2015r., w sprawie 

uchwalenia Regulaminu ….  

W tej postaci Regulamin Organizacyjny zachował występowanie w Wydziale wskazanych 

powyżej Referatów, a także (§ 20 ust. 2) wskazanie analogicznej jak poprzednio roli 

i podległości Geodety Powiatowego oraz zakresu zadań Wydziału (§ 20 ust. 1), lecz bez 

wskazania zakresu zadań Geodety Powiatowego. W § 20 ust. 2 pkt 4 wskazano, 

że w zakresie zadań Wydziału znajduje się nadzór nad Powiatowym Ośrodkiem 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

W wyniku Uchwały Nr 122.2015 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 grudnia 

2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Zielonej Górze dokonano zmian treści Regulaminu oraz wprowadzono nowy tekst 

jednolity jako załącznik do Uchwały. 

W drodze Uchwały XXVII.164.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 

27 października 2016r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z dniem 31 grudnia 2016r. zlikwidowano 

tą jednostkę, m.in. ze wskazaniem, że jej pracownicy stają się pracownikami Starostwa 

Powiatowego. 

Kolejna postać Regulaminu Organizacyjnego została określona w drodze Uchwały 

Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 281.2016, z dnia 21 grudnia 2016r., w sprawie 

uchwalenia Regulaminu … . W §6 ust. 1 pkt 5 Regulaminu oprócz występujących 

poprzednio Referatów wskazano nowy pn. Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Wydział określono w § 20 

ust. 1 pkt 1 Regulaminu, a w § 20 ust. 2 zachowano zapisy określające rolę Geodety 

Powiatowego. 

Następną postać Regulaminu określono w drodze Uchwały Nr 437.2017 Zarządu 

Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017r., przy czym w § 20 ust. 2 tym razem 

zapisano, że pracą wydziału kieruje naczelnik, a w skład wydziału wchodzi geodeta 
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powiatowy realizujący zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej 

i kartograficznej, który jednocześnie pełni funkcję kierownika referatu p.n. powiatowy 

ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Ostania i obowiązująca w dniu rozpoczęcia kontroli postać Regulaminu została 

określona w wyniku Uchwały Nr 474.2018 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 

16 maja 2018r., o zmianie Regulaminu …, w którego § ust. 2  pkt 5 wskazano, że w skład 

Starostwa wchodzi Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – symbol „GG” obejmujący 

tak jak poprzednio: 

- Referat Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

- Referat ds. ewidencji gruntów i budynków, 

- Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

- Referat ds. gospodarki nieruchomościami. 

Nowy tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do ww. Uchwały, w którego 

§ 6 ust. 1 pkt 5 wskazano powyższy Wydział i jego Referaty. Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii realizowane przez Wydział określono w § 20 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, 

a w § 20 ust. 2 bez zmian określono rolę Geodety Powiatowego.  

Schemat Organizacyjny Starostwa został określony w załączniku do ww. Regulaminu, 

a wynika z niego, że Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami podlega Wicestaroście, 

a przy tym czym funkcja geodety powiatowego nie została wyeksponowana w powyższym 

Schemacie Organizacyjnym. 

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

Pan Zenon Zieliński, który pełnił tę funkcję na podstawie umowy o pracę znak 

Or:1111/53/99 z dnia 31.05.1999r. 

Jak wynika za akt poprzednich kontroli - Pan Zenon Zieliński spełniał wymagania do 

pełnienia funkcji geodety powiatowego. 

Natomiast w okresie od dnia 03.07.2018r. do dnia rozpoczęcia kontroli, na podstawie 

powołania zawartego w piśmie Starosty znak OR.2122.172.2018, z dnia 28.06.2018r., 

funkcję Geodety Powiatowego pełni Pan Marek Tylczak.  

Pan Marek Tylczak posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii  

nr ( … ) nadane w dniu 28 maja 1994r. w zakresach 1 i 2 oraz w dniu 13.11.2010r. 

w zakresie 4, a także wykształcenie wyższe geodezyjne (( … )) oraz 3 lata stażu pracy w 

urzędach administracji rządowej (WODGiK Filia w Zielonej Górze) oraz w organach 

jednostek samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze). 

Ad. a) Jak wynika z powyższych uregulowań organizacyjnych – wg stanu na dzień 

rozpoczęcia kontroli - Geodeta Powiatowy podlega Naczelnikowi Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami, który z kolei podlega Wicestaroście. Tak określone 

umiejscowienie geodety powiatowego nie odpowiada wymogom wynikającym z art. 

6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, w którym wskazano, że starosta jest organem 

administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym swe zadania przy 

pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.   

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami). 

Ad. b) Osoby, które w okresie objętym kontrolą pełniły funkcję geodety powiatowego, 

spełniały wymagania określone w tym zakresie w przepisach  § 4 rozporządzenia 

w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych.  

(ocena pozytywna). 

3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, w tym:  

a) ustalenie, czy stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości 

w realizacji kontrolowanych zadań.  

Zasoby pracownicze, w zakresie stanu kadrowego i kwalifikacji pracowników, ustalono 

m.in. w oparciu o wgląd do zakresów praw obowiązków 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: 
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L.p. Imię i nazwisko 
Nazwa stanowiska 

pracy 
Stanowisko Wykształcenie 

Zakresy 
uprawnień 

geod. 

Data przyjęcia 
zakresu czynności 
/ obowiązków  i 

uprawnień 

1 Marek Tylczak 
Kierownik Referatu 
PODGiK 

Geodeta 
Powiatowy 

wyższe 
geodezyjne 

1, 2, 4 
07.03.2017, 
03.07.2018 

2 ( … ) Referat PODGiK Główny specjalista 
wyższe ( … ),  
średnie ( … ) 

1 
02.01.2017, 
17.09.2018 

3 ( … ) Referat PODGiK Geodeta średnie ( … ) - 
02.01.2017, 
17.09.2018 

4 ( … ) Referat PODGiK Geodeta średnie ( … ) - 
02.01.2017, 
18.07.2017, 
17.09.2018 

5 
( … ) 

Referat PODGiK Geodeta średnie ( … ) - 03.01.2017, 
17.09.2018 

6 
( … ) Referat PODGiK Geodeta wyższe ( … ) 1, 2, 5 03.09.2018 

7 ( … ) 
Referat PODGiK Geodeta średnie ( … ) - 

02.01.2017, 
17.09.2018 

8 
( … ) Referat PODGiK Główny specjalista wyższe ( … ) 1, 2 

02.01.2017, 
17.09.2018 

9 
( … ) 

Wydział GG Podinspektor wyższe ( … ) - 
02.01.2017, 
02.01.2018, 
17.09.2018 

10 ( … ) 
Kierownik Referatu ds. 
EGiB 

Kierownik wyższe ( … ), 
średnie ( … ) 

- 
07.01.2015 

11 
( … ) Wydział GG Inspektor 

średnie ( … ) ( 
… ) 

1, 2 20.09.1999 

12 
( … ) Wydział GG Podinspektor średnie ( … ) - 28.10.2016 

13 ( … ) 
Wydział GG Podinspektor 

wyższe ( … ), 
średnie ( … ) 

- 17.09.2018 

14 
( … ) Referat PODGiK Geodeta wyższe ( … ) 1, 2, 4 17.09.2018 

15 
( … ) Referat PODGiK Geodeta średnie ( … ) - 

05.05.2017, 
17.09.2018 

16 ( … ) 
Referat PODGiK Starszy Geodeta wyższe ( … ) - 

05.05.2017, 
17.09.2018 

17 
( … ) 

Referat PODGiK Geodeta średnie ( … ) - 
03.09.2018 

18 
( … ) Wydział GG Podinspektor wyższe ( … ) - 17.09.2018 

19 ( … ) 
Referat PODGiK 

Pomoc 
administracyjna 

Wyższe ( … ) - 03.09.2018 

20 
( … ) Wydział GG Inspektor wyższe ( … ) - 

01.06.2012, 
06.04.2018 

21 
( … ) 

Wydział GG 
w Delegaturze 

Podinspektor 
Wyższe ( … ), 
średnie ( … ) 

- 12.02.2014 

22 ( … ) 
Referat PODGiK Geodeta średnie ( … ) 1, 2 

03.01.2017, 
07.03.2017 

23 
( … ) Referat PODGiK Geodeta wyższe ( … ) - 25.01.2018 

  Ad. a) Z powyższych ustaleń wynika, że 7 osób (30%) posiada uprawnienia geodezyjne, 

w tym 6 osób w zakresie nr 2, a prawie wszystkie osoby zatrudnione w kontrolowanym 

Wydziale posiadają wykształcenie geodezyjne.  
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Z kolei, na podstawie analizy treści Zakresów czynności a także Zakresów 

obowiązków i uprawnień ww. osób ustalono, że zdecydowana większość  tych osób ma 

w zakresie obowiązków wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, które 

wskazano w ustawie Pgik.  

Jednocześnie zwrócono uwagę, że: 

- w „Zakresie czynności” przekazanym Pani ( … ) z dnia 20.09.1999r., wskazano 

nieaktualne zadania takie jak: prowadzenie map dyżurnych; przygotowanie decyzji 

o zmianach w ewidencji gruntów,  

- w „Zakresie obowiązków i uprawnień” przekazanym Pani ( … ) w dniu 28.10.2016r. 

część wskazanych zadań jest nieaktualna, a mianowicie: przygotowanie projektów 

decyzji dotyczących wprowadzania zmian w ewidencji gruntów, 

- w „Zakresie obowiązków i uprawnień” przekazanym Pani ( … ) w dniu 12.02.2014r., 

część wskazanych zadań jest nieaktualna, a mianowicie: przygotowanie projektów 

decyzji dotyczących wprowadzania zmian w ewidencji gruntów, 

- w „Zakresie czynności” przekazanym Pani ( … ) w dniu 07.01.2015r., część 

wskazanych zadań jest nieaktualna, a mianowicie: przygotowanie projektu decyzji 

dotyczących wprowadzania zmian w ewidencji gruntów. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne wyjaśnienie 

Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który wskazał, że: 

W aktualnie obowiązujących Zakresach czynności Pani ( … ) (z dnia 20.09.1999), Pani ( 

… ) (z dnia 28.10.2016), Pani ( … ) (z dnia 12.02.2014) oraz Pani ( … ) (z dnia 

07.01.2015) wskazano nieaktualne zadanie określone jako przygotowanie projektów 

decyzji dotyczących wprowadzania zmian w ewidencji gruntów, a ponadto Pani ( … ) 

nadal ma jako zadanie wskazane prowadzenia map dyżurnych, ponieważ przepisy prawa 

w zakresie geodezji i kartografii i nie tylko podlegają stałym zmianom, a Naczelnik 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami jest w trakcie weryfikacji zakresów czynności 

w kontekście ich aktualności. 

Powyższe ustalenia pozwalają stwierdzić, że zasoby pracownicze w Starostwie 

Powiatowym w Zielonej Górze oraz kwalifikacje osób, którym powierzono 

wykonywanie czynności wynikających z zadań z zakresu geodezji i kartografii 

zasadniczo nie powinny być przyczyną występowania nieprawidłowości w obszarze 

kontrolowanych zadań. 

(ocena pozytywna z uchybieniami). 

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 Zielonogórskiego upoważnienia do działania w jego imieniu, a daty ich 

przyjęcia przedstawia nw. tabela: 
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( … ) 
- - 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01. 
2017, 
17.09. 
2018 

- - 

02.01.
2017 

( … ) - - - 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01. 
2017, 
17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 

02.01.
2017 

( … ) - 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

- - 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01. 
2017, 
17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 

02.01.
2017 

( … ) 
- 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

- - 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01. 
2017, 
17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 

02.01.
2017 

( … ) - 
- 03.09.

2018 
03.09.
2018 

03.09.
2018 

- - - - 
30.08.
2018 

( … ) 
- 

- - 
- - 

17.09.
2018 

17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 
02.01.
2017 

( … ) - 

- 02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01 
.2017, 
17.09 
.2018 

17.09. 
2018 

- 

02.01.
2017 

( … ) 
- - - -  

19.07.
2017, 
17.09.
2018 

19.07 
.2017, 
17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 

02.01.
2017 

( … ) 
20.12. 
2016 

- - 
- - - - - - 

15.11.
2011 

( … ) - 
- - 

- - - - - - 
15.11.
2011 

( … ) 
- - - - - - - - - 

16.06.
2016 

( … ) - 
- - 

- - 
17.09.
2018 

17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 
15.11.
2011 

( … ) 
- 

17.09.
2018 

17.09.
2018 

17.09.
2018 

17.09.
2018 

17.09.
2018 

17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 
02.01.
2018 

( … ) - 
 
- 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01. 
2017, 

17.09.2
018 

17.09. 
2018 

- 

16.01.
2017 

( … ) 
- - 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01.
2017, 
17.09.
2018 

02.01. 
2017, 
17.09. 
2018 

17.09. 
2018 

- 

02.01.
2017 

( … ) - 
03.09.
2018 

- - 
03.09.
2018 

03.09.
2018 

03.09. 
2018 

03.09. 
2018 

- 
30.05.
2018 

( … ) - - - - - 
17.09.
2018 

17.09. 
2018 

17.09 
.2018 

- 
02.01.
2017 

( … ) 
- - - - - - - - - 

30.08.
2018 

( … ) 
06.04. 
2018 

- - - - - - - 
06.04. 
2018 

15.11.
2012 

( … ) 20.12. 
2016 

- - - - - - - - 
09.10.
2013 

( … ) - - 
02.01.
2017 

02.01.
2017 

02.01.
2017 

02.01.
2017 

02.01. 
2017 

- - 
02.01.
2017 

( … ) - 

19.07.
2017, 
17.09.
2018 

- 

- 

19.07.
2017, 
17.09.
2018 

19.07.
2017, 
17.09.
2018 

19.07. 
2017, 
17.09. 
2018 

- - 

02.01.
2017 

Natomiast pracownik Starostwa Pan ( … ) – Informatyk w Wydziale Organizacyjnym – 

jak wynika z zakresu czynności, z dnia 01.12.2017r., ma w swych zadaniach m.in. pełnienie 

funkcji administratora informatycznych systemów, w ramach ochrony danych osobowych. 

Stanowisko to ujęte jest w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Nr 34.2018 Starosty 



 14 

Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Zielonej 

Górze. 

Z kolei pracownik Starostwa Pani Jolanta Ratajczak – Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, wykonuje zadania na tym stanowisku w oparciu o zakres czynności z dnia 

25.05.2018r., a powołana została na to stanowisko Zawiadomieniem o wyznaczeniu nowego 

inspektora ochrony danych z dnia 08.06.2018r.   

Ad. a) Na podstawie analizy treści ww. upoważnień ustalono co następuje.  

Niemal wszystkie ze wskazanych powyżej upoważnień  zawierają podstawę prawną ich 

wydania, w tym jako pierwsza jest wskazany art. 268a Kpa, a jako kolejne przepisy ustawy 

Pgik oraz rozporządzeń wykonawczych, zamiast wskazania jedynie na związek tych 

przepisów z art. 268a Kpa. Upoważnienie udzielone Pani Renacie Worosz, do wydawania 

decyzji administracyjnych w zakresie spraw dotyczących ewidencji gruntów, budynków 

i lokali, zostało wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Wszystkie upoważnienia zawierają adnotacje wskazującą, że zostały one przyjęte przez 

osoby, których dotyczą.  

W zakresie niektórych upoważnień część podanych w podstawie prawnej ich udzielenia 

przepisów nie znajduje zastosowania w zakresie udzielonych upoważnień.  

Upoważnienia wydane Pani Izabeli Twarduś, z dnia 30.12.2016r.,  a także Pani Agacie 

Pietkiewicz, z dnia 30.12.2016r., do wykonywania czynności materialno-technicznych, 

związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym 

do wydawania wypisów oraz innych dokumentów z rejestru, zostało wydane na podstawie art. 

35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zamiast na podstawie art. 268a Kpa w zw. z art. 

23 ust. 7 oraz art. 24 ust. 3 i 5 ustawy Pgik. 

Z kolei upoważnienie wydane Pani Renacie Worosz, z dnia 06.04.2018r., do 

wykonywania czynności materialno-technicznych, związanych z realizacją zadań z zakresu 

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, zostało wydane na podstawie art. 268a Kpa, ale 

podobnie jak powyższe upoważnienia nie zawiera wskazania w związku z jakimi przepisami 

ustawy Pgik zostało udzielone. 

Pani Elżbieta Grygiel oraz Pani Anna Kurek nie otrzymały od Starosty żadnego 

upoważnienia do realizacji zadań starosty określonych w przepisach ustawy Pgik mimo, że 

odpowiednio w „Zakresie obowiązków i uprawnień” z dnia 28.10.2016r. oraz w „Zakresie 

czynności” z dnia 20.09.1999r., wskazano na zadania obejmujące wykonywanie czynności 

materialno-technicznych, związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków, należące do zadań starosty wskazanych w przepisach ustawy Pgik. 

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który wskazał następujące 

powody ich wystąpienia. 

W zakresie większości upoważnień część podanych w podstawie prawnej ich udzielenia 

przepisów nie znajduje zastosowania w zakresie udzielonych upoważnień, ponieważ zakres 

udzielonych upoważnień mieści się w podstawie prawnej ich udzielenia. 

Upoważnienia wydane Pani Izabeli Twarduś, z dnia 30.12.2016r.,  a także Pani Agacie 

Pietkiewicz, z dnia 30.12.2016r., do wykonywania czynności materialno-technicznych, 

związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym 

do wydawania wypisów oraz innych dokumentów z rejestru, zostało wydane na podstawie 

art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zamiast na podstawie 268a Kpa w zw. 

z art. 23 ust. 7 oraz art. 24 ust. 3 i 5 ustawy Pgik,  ponieważ Starosta jest kierownikiem 

starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa. 

Upoważnienie wydane Pani Izabeli Twarduś oraz Pani Agacie Pietkiewicz na podstawie 

art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym nie pozostaje w sprzeczności 

z zastosowaniem w tym wypadku jako podstawy art. 268a Kpa w zw. z art. 23 ust. 7 oraz art. 

24 ust. 3 i 5 ustawy Pgik. 
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Upoważnienie wydane Pani ( … ), z dnia 06.04.2018r., do wykonywania czynności 

materialno-technicznych, związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków, nie zawiera wskazania w związku z jakimi przepisami ustawy Pgik 

zostało udzielone, ponieważ powyższe nie pozostaje w sprzeczności, iż Pani ( … ) posiada 

stosowne upoważnienie. 

Pani ( … ) oraz Pani ( … ) nie otrzymały od Starosty żadnego upoważnienia mimo, że 

odpowiednio w „Zakresie obowiązków i uprawnień” z dnia 28.10.2016r. oraz w „Zakresie 

czynności” z dnia 20.09.1999r., wskazano na zadania obejmujące wykonywanie czynności 

materialno-technicznych związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków, należące do zadań starosty wskazanych w przepisach ustawy Pgik, 

ponieważ  w związku  z faktem, iż przepisy prawa w zakresie geodezji i kartografii i nie tylko, 

podlegają stałym zmianom, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami jest w 

trakcie rozważania w jakim zakresie udzielić upoważnienia tym osobom.  

Przedstawione powyżej wyjaśnienia nie mogą zostać uznane za powód odstąpienia od 

stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, a w szczególności powołany art. 35 ust. 2 

ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że Starosta jest kierownikiem starostwa 

powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i 

straży, gdyż przepis ten w żadnym stopniu nie wskazuje w swojej treści aby starosta miał 

prawo upoważniać swoich pracowników w jakimkolwiek zakresie, a tym bardziej do 

wykonywania w jego imieniu określonych w ustawach czynności materialno-technicznych.        

 (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 Geodeta Powiatowy w pisemnej informacji wskazał, że nie  

zostały formalnie określone wskazane regulacje, wobec czego nie przyjmowano 

wyjaśnień w tym 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. 

W wyniku dokonanych ustaleń, m.in. w oparciu o informacje generowane przez 

oprogramowanie stosowane do prowadzenia ww. baz danych (GEOINFO7 Mapa - 

wydanie 18.3.1.0), a także zawartość tych baz (pliki .gml), stwierdzono, 

że w prowadzonych bazach danych, a mianowicie: 

- w bazie EGiB oraz bazach BDSOG, stosowany jest układ współrzędnych „2000/5” (PL-

2000) - co jest zgodne z § 15 ust. 1 pkt 4 rozp. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych,  

- w zakresie baz BDOT500 oraz GESUT domyślnie ustawionym układ współrzędnych jest 

„2000/5” (PL-2000) - co jest zgodne z § 15 ust. 1 pkt 4 rozp. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych,  

- w zakresie stosowanego  układu wysokościowego, tzn., czy jest nim   „Kronsztadt 86” 

(PL-KRON86-NH), wskazany w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 24 ust. 1 rozp. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych, sprawdzenia dokonano w oparciu o plik 
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.gml wydany z bazy BDSOG, po czym stwierdzono, że wszystkim punktom w tej bazie 

jako układ odniesienia wysokości wpisano „Kronsztad86”.  

(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 systemie GEO-

INFO 7 w module EGiB - firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania, 

- pozostałe bazy danych: GESUT, BDSOG oraz BDOT500 prowadzi się w systemie 

GEO-INFO 7 w module MAPA. 

Ponadto na podstawie zrzutów ekranu ww. systemu w zakresie dostępnych w nim 

opcji ustalono, że umożliwia eksport oraz import wszystkich ww. baz danych 

w postaci plików w formacie .gml. 

(ocena pozytywna) 

 

Ogólna ocena w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych (ocena realizacji 

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

z nieprawidłowościami. 
 

 

 

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: 

- plików w formacie .gml wydanych z prowadzonych baz danych, 

- akt postępowań modernizacyjnych ewidencji gruntów i budynków, a także operatu 

geodezyjnego oraz dowodów zmian w ewidencji gruntów, 

- akt dotyczących działań związanych z zasilaniem CR ZSIN, 

- losowo wybranej dokumentacji operatów technicznych oraz licencji na materiały 

udostępnione wykonawcom (po 40 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 co 

następuje.  
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Z powyższego okresu Geodeta Powiatowy przedstawił Projekty modernizacji oraz 

Warunki techniczne, a także i przekazał do akt kontroli pisemne zestawienie. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że dla obszaru miast Sulechów, Babimost, 

Czerwieńsk, Kargowa oraz Nowogród Bobrzański w okresie od stycznia 2005r. do 

lutego 2007r. zostały opracowane przez Starostę oraz uzgodnione z LWINGiK 

Projekty założenia ewidencji budynków i lokali, albo Ramowe warunki techniczne, 

których zakres treści wskazywał, że odpowiadają projektom modernizacji ewidencji 

w myśl § 57 rozporządzenia w sprawie egib.  

Natomiast w okresie od stycznia 2008r. do stycznia 2013r. zostały opracowane przez 

Starostę  Ramowe warunki techniczne albo – od stycznia 2010r. - Projekty 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków, na obszary wszystkich obrębów gmin 

wiejskich, przy czym opracowane w okresie od marca 2008r. do końca 2012 roku 

z reguły nie były uzgadniane z LWINGiK.  

Ostatnie Projekty modernizacji opracowane w styczniu 2013 roku, a dotyczące 

wybranych obrębów z gminy Zabór, gminy Bojadła, obszaru wiejskiego gmin 

Nowogród Bobrzański i gminy Zielona Góra, zawierają uzgodnienie z LWINGiK.  

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że Starosta Zielonogórski opracowywał 

projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czego wymóg wynikał z § 57 

ust. 3  rozporządzenia w sprawie egib oraz z reguły przekazywał je do uzgodnienia 

z LWINGiK, przy czym formalnie wymóg, o którym mowa w § 33 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie egib, obowiązuje dopiero od dnia 31 grudnia 2013r. 

 (ocena pozytywna) 

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

zgodności z przepisami prawa): pozytywna. 

1a) Procedura modernizacji egib w okresie od 1 stycznia 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 Geodeta Powiatowy przekazał następujące pisemne 

informacje. 

Nie mam wiedzy, czy w okresie od 1 stycznia 2014r. obowiązywał formalny plan 

modernizacji egib, i taki plan aktualnie nie istnieje. Natomiast przewiduje się, 

że w ramach zadań realizowanych poprzez Związek Powiatów Lubuskich w latach 2019-

2020 zostaną przeprowadzone modernizacje na 11 obrębach kilku gmin na obszarze 

powiatu, co zostanie sfinansowane w 85/% ze środków uzyskanych w ramach RPO oraz 

w 15 % ze środków własnych powiatu. Kryterium wyboru obrębów przewidzianych do 

modernizacji był stan materiałów źródłowych dotyczących granic ewidencyjnych. 

Następnie Geodety Powiatowy przedstawił następujące Projekty modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków: 

a) gm. Kargowa, obr: Wojnowo, 

b) gm. Zabór, obr. Droszków, 

c) gm. Świdnica, obr. Letnica; Wilkanowo, 

d) gm. Sulechów, obr.: Kije; Kruszyna, 

e) gm. Nowogród Bobrzański, obr.: Dobroszów Mały; Niwiska; Podgórzyce; 

Popowice, 

f) gm. Czerwieńsk, obr. Płoty. 

Z zapisów ww. projektów wynika, że: 

- zostaną sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020 

nr RPLB.02.01.01.-08-0017/16 – Projekt „Informatyzacja i modernizacja danych 

zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” 

oraz środków własnych Powiatu Zielonogórskiego, 

- termin realizacji przewidziano na okres III kwartał 2018r. – III kwartał 2020r. 
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Powyższe projekty zostały opracowane w dniu 17.04.2018r., a uzgodnione z LWINGiK 

w dniu 27.04.2018r. 

Zakres przedmiotowy modernizacji będzie dotyczył: 

1) gruntów, w tym: 

a) granic województwa, powiatu, gminy, obrębów ewidencyjnych - w granicach 

opracowania, 

b) działek ewidencyjnych,  

c) użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,  

d) praw do nieruchomości gruntowych, 

2) budynków, 

3) obiektów trwale związanych z budynkami, 

4) nieruchomości lokalowych, 

5) podmiotów ujawnionych w ewidencji.   

Załącznikami do ww. projektów są mapy przeglądowe obrębów w skali 1:50 000. 

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 żaden z obrębów powiatu nie został objęty modernizacją w myśl w § 80 ust. 

1 rozporządzenia w sprawie egib, który stanowi, że utworzenie komputerowej bazy 

danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie 

niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, 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. W zakresie sprawdzenia, czy projekty modernizacji były pozytywnie uzgodnione przez 

LWINGiK, a jeżeli tak to czy w odpowiednim terminie ustalono, że w zakresie 

wszystkich opracowanych po 31 grudnia 2013 roku Projektów modernizacji były one 

uzgodnione z LWINGiK.  

Wskazane ustalenia oznaczają prawidłową  realizację wymogów wskazanych w 33 ust. 1 

w zw. z § 56 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, które wskazują, że modernizację 

ewidencji poprzedza opracowanie przez starostę projektu założenia ewidencji 

i uzgodnienie tego projektu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego.  

 (ocena pozytywna) 

Ad. 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), z powodu braku realizacji modernizacji, nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 4. Ustaleń, czy modernizacja była wykonywana etapami (§ 57 rozporządzenia w sprawie 

egib), czy zakładano ewidencję budynków, lokali, czy przeprowadzano jednocześnie 

klasyfikację gruntów, ustalanie linii brzegu, z powodu braku realizacji modernizacji, nie 

dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 5. 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, z powodu braku 

realizacji modernizacji, nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 6. 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 
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gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu, z powodu braku realizacji modernizacji, nie 

dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 7. 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 powodu braku realizacji modernizacji, nie 

dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 8. Sprawdzenia, czy odnotowywano fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem 

operatu opisowo–kartograficznego w postaci adnotacji na odpowiednich jego stronach, 

z powodu braku realizacji modernizacji, nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 9. Sprawdzenia poprawności trybu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia 

do wzglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo–kartograficznego, z powodu 

braku realizacji modernizacji, nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 10. Sprawdzenia, czy w terminie 30 dni ujawniono w bazie EGiB dane zawarte 

w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, z powodu braku realizacji modernizacji, 

nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 11. 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, z powodu braku realizacji modernizacji, nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 12. Innych ustaleń dotyczących procesu modernizacji, z powodu braku realizacji 

modernizacji, nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 13. Sprawdzenia, czy i kiedy zawiadomiono o zmianach danych ewidencyjnych 

wynikających z modernizacji organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo 

jednostki statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów, z powodu braku realizacji 

modernizacji nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

 

Ad. 1a) Ogólna ocena zadania: 

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

- 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 opisowej bazy danych EGIB jest 

wykorzystywany system GEO-INFO 7 w module EGiB - a do prowadzenia części 

graficznej w module MAPA, firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania. 

a) W zakresie sprawdzenia, czy wykorzystywany w Starostwie system dostosowany jest 

do aktualnego modelu pojęciowego EGiB, czego wymóg wynika z § 3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib, na podstawie informacji zawartych w udostępnionej bazie 

danych zapisanej w formacie GML ustalono, że wykorzystywany system dostosowany 

jest do aktualnego modelu pojęciowego EGiB. 

(ocena pozytywna) 
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b) W zakresie sprawdzenia, czy dane w egib są dostosowane do aktualnego modelu 

pojęciowego EGiB czego wymóg wynika z § 3 ust. 1 rozporządzenia zm. egib, 

w wyniku walidacji pliku GML (ogólnodostępna Aplikacja do walidacji plików XML 

i GML ze strony GUGiK wer. 2.0) z udostępnionej bazy danych ustalono, że dane 

zawarte w bazie nie są w pełni dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego EGiB 

gdyż w zakresie topologii w 50% gmin wykazano błędy krytyczne. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

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) ustalenia rozpoczęto od przyjęcia pisemnej 

informacji Geodety Powiatowego, który wskazał, że: 

 „Do dnia dzisiejszego do CR ZSIN nie rozpoczęto przekazywania na bieżąco plików 

w zakresie zmian bazy EGiB, ale około 7 miesięcy temu została przekazana baza 

inicjalna EGiB, przy czym do dnia dzisiejszego nie mamy informacji o poprawności tej 

bazy i możliwości bieżącej zasilania CR ZSIN”. 

Powyższa informacja prowadzi do wniosku, że na dzień rozpoczęcia kontroli Starosta nie 

rozpoczął  przekazywania na bieżąco zmodyfikowanych danych ewidencji gruntów 

i budynków w żadnej postaci, w tym w postaci plików sformatowanych zgodnie ze 

schematem określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie egib.  

Ponadto Geodeta Powiatowy przedstawił korespondencję z GUGiK, z której wynika, 

że wnioskiem z dnia 19.01.2018r. dla jednego pracownika Starostwa wystąpiono 

o przyznanie dostępu do systemów informatycznych GUGiK, a w dniu 20.02.2018r. 

drogą E-PUAP Główny Geodeta Kraju, przy piśmie znak KN-EGiB.4042.123.2018.AN, 

przesłał stosowne upoważnienie wystawione w dniu 06 lutego 2018r. 

Z wiadomości przekazanej drogą poczty e-mail od „ZSIN Centralne Repozytorium” 

wynika, że w dniu 4 kwietnia 2018r. w związku z przyznaniem dostępu do ZSIN 

upoważnionemu pracownikowi ( … ) został przesłany certyfikat uwierzytelniający 

użytkownika portalu ZSIN, a hasło do pliku certyfikatu zostało przesłane poprzez SMS. 

Natomiast na podstawie wydruku zrzutu ekranu ze strony internetowej, pn. Chmura- 

GUGiK, wynika, że bliżej nieokreślane dane (plik w rozmiarze 73.5 MB) o nazwie 

„0809” został zapisany na serwerze GUGiK.    

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, 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 ponieważ od dnia 

przekazania w kwietniu 2018r. bazy inicjalnej, do dnia dzisiejszego GUGiK nie przekazał 

Staroście informacji, czy baza ta przeszła pozytywnie walidację i można na bieżąca 

zasilać CR ZSIN. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

Ad. 1b) Ogólna ocena zadania:  

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

z nieprawidłowościami, 

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

2) Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik). 

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy przekazał następujące pisemne 

informacje. 

Od dnia 8 stycznia 2014 zostało przeniesione do postaci cyfrowej 1 300 000 stron 

operatów technicznych i innych materiałów zasobu: 

- ww. ilość została zeskanowana w ramach projektu E-GEODEZJA, w przeważającej 

części są to operaty prawne powstałe do dnia dzisiejszego, 
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    -  ogólna ilość archiwalnych materiałów zasobu (szacunkowa) to 3 200 000 stron. 

Pozostałe materiały będą skanowane na bieżąco. 

W ramach projektu „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” zrealizowany został 

portal internetowy http://powiatzielonogorski.giportal.pl/, który został dofinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego portalu 

zostały uruchomione  następujące moduły umożliwiające udostępnianie państwowego 

zasobu geodezyjnego powiatu zielonogórskiego w formie e-usług, a dedykowane dla: 

- wykonawców prac geodezyjnych  – i.KERG 

- wszystkich odbiorców (zakup map przez internet)  - i.Wniosek 

- rzeczoznawców majątkowych (dostęp do RCiWN) – i.Rzeczoznawca 

- komorników (internetowa obsługa zapytań komorniczych) – i.Komornik 

- udostępnianie danych ewidencyjnych dla uprawnionych jednostek samorządowych- 

i.EGiB. 

Warunkiem dostępu do wymienionych e-usług jest zawarcie umowy ze starostą 

zielonogórskim, wyjątkiem jest aplikacja i.Wniosek, która jest dostępna dla wszystkich. 

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

dokumentacji do postaci elektronicznej losowo wybrano 40 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, 

tzn. przetworzenie operatów z pomiarów syt-wys. (ok. 1,9 mln stron) i włączenie 

przetworzonej dokumentacji do systemu PZGiK, przy założeniu realizacji wyłącznie 

bieżącej cyfryzacji, zachowanie wskazanego terminu należy uznać za możliwe.  

(ocena pozytywna) 

Ad.2. W zakresie sprawdzenia, czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia 

pzgik, o którym mowa w § 7 ust.1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, ustalono, 

że taki system realizowany jest przede wszystkim poprzez program GEO-INFO 7 

w module Ośrodek oraz w module Portal Powiat Zielonogórski firmy SYSTHERM 

INFO Sp. z o.o. z Poznania.   

Ustalona w oparciu o wgląd do aktywnych opcji ww. systemu jego funkcjonalność, 

a także widniejące w nim wpisy, świadczą o tym, że został wdrożony system, który 

umożliwia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz 

zabezpieczanie materiałów powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zasobu, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 7 ust. 1 

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.  

(ocena pozytywna) 

Ad.3. W zakresie sprawdzenia, czy stosowany system teleinformatyczny spełnienia 

minimalne wymagania, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu 

zasobu, w oparciu o wgląd do aktywnych opcji ww. systemu uznano, że jego 

funkcjonalność świadczy o tym, że zapewnia on: 

- spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 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, 
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- 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 wglądu do widoków ekranu ww. module 

Ośrodek systemu GEO-INFO 7.  

Badania zakresu informacji dotyczących ewidencji materiałów zasobu ustaleń 

dokonano w oparciu o 40 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 niemal wszystkich wprowadzono większość 

wymaganych informacji. 

Jednocześnie ustalono, że w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu nie 

w każdym przypadku były wprowadzane informacje w zakresie: 

- w 5/40 przypadków (tylko w 2018r.) nie wprowadzono informacji o rodzaju nośnika 

informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej – (§ 9 ust. 1 pkt 9 

rozp.),   

- w 21/40 przypadków (w Zielonej Górze oraz w Delegaturze - dot. wyłącznie 2017r.) 

nie wprowadzono 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 (§9 ust. 1 pkt 12 rozp.), 

- w 4/40 przypadków (dot. wyłącznie 2017r. w PODGiK w Zielonej Górze) nie 

wprowadzono kodu języka naturalnego 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 14 rozp.), a w żadnym przypadku nie wprowadzono 

informacji w zakresie streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości (§ 9 ust. 1 pkt 

15 rozp.).  

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który wskazał, że powodem 

ich wystąpienia było niedopatrzenie pracowników, przy czym część informacji 

dotycząca spisu treści była i jest wprowadzana, choć w innym miejscu niż przewidziana 

przez autora oprogramowania. 

W odniesieniu do powyższych ogólnych wyjaśnień tut. organ nie może ich uznać, 

gdyż o wymogu wprowadzania wskazanych informacji do ewidencji materiałów zasobu 

stanowi jednoznacznie przepis rangi rozporządzenia, a mianowicie § 9 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu.  

(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami) 

Ad.5. W zakresie sprawdzenia poprawności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych 

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

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, ustaleń dokonano w oparciu o 40 losowo 

wybranych operatów technicznych, które zostały przyjęte do zasobu w okresie od dnia 

1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, a których kopie w postaci 

dokumentów elektronicznych włączono do akt kontroli. 

  Na podstawie powyższej próbki operatów stwierdzono, że we wszystkich 

przypadkach na klauzuli umieszczonej na okładce tych operatów widnieje identyfikator 
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materiału zasobu wpisany wg schematu: P.0809.2017.liczba całkowita – w przypadku 

operatów przyjętych w 2017 roku oraz P.0809.2018.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 „0809” – nr Teryt powiatu zielonogórskiego. 

Powyższe ustalenia kontroli prowadzą do wniosku, że identyfikatory ewidencyjne 

materiałom zasobu były nadawane zgodnie z wymogami wynikającymi z § 9 ust. 3 

i § 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu 

(ocena pozytywna) 

Ad.6. W zakresie sprawdzenia poprawności stosowanej klauzuli na materiałach zasobu 

w odniesieniu do wymogów określonych w § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz zał. 3 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu, ustaleń dokonano w oparciu o 40 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 w rozporządzeniu stwierdzono, że we 

wszystkich przypadkach zastosowana klauzula ma postać dwukolumnowej tabeli o 

czterech wierszach. W kolejnych wierszach pierwszej kolumny występują następujące 

wpisy: 

- Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 

- Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, 

- Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu, 

- Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ. 

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. 

W drugiej kolumnie pierwszego wiersza widnieje wpis „STAROSTA 

ZIELONOGÓRSKI”, a pozostałe wiersze zawierają wykropkowane pola do 

uzupełnienia w zakresie informacji wskazanych w kolumnie pierwszej.   

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 40 losowo wybranych operatów technicznych, które zostały przyjęte do zasobu 

w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, a których kopie 

w postaci dokumentów elektronicznych włączono do akt kontroli. 

  Na wstępie ustalono, że w zasobie tylko  w zakresie 2 wytypowanych do 

kontroli operatów znajdują się zarchiwizowane pliki dokumentów cyfrowych, 

zapisanych w formacie PDF, odpowiadających treści przyjętych do zasobu operatów 

technicznych, mimo, że 12 wytypowanych dotyczyło tzw. robót prawnych.  

W wyniku porównania daty przyjęcia ww. operatów do zasobu, widniejącej na klauzuli 

zamieszczonej na okładce operatu, z datą zapisania ww. plików ustalono, że jeden 

z nich był zcyfryzowany w terminie 28 dni kalendarzowych, a drugi w terminie 

dłuższym niż 6 miesięcy (189 dni kalendarzowych).  

Z kolei jak wynika z przyjętych do akt kontroli kopii licencji przekazanych 

wykonawcom prac geodezyjnych – w treści tych licencji nie były wpisywane 

identyfikatory udostępnianych materiałów.  

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu materiały w postaci 

nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci 

nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci 

dokumentów elektronicznych. Brak wskazania określenia terminu tego przetworzenia 
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należy rozumieć jako niezwłocznie. Natomiast z § 32 ust. 2, 4 i 5  rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, 

przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie 

do postaci dokumentów elektronicznych, przy czym wpisuje się je do ewidencji 

materiałów zasobu m.in. przed udostępnieniem ich kopii w związku ze zgłoszeniem 

prac, a wpisu tego dokonuje się z dniem ich przetworzenia do postaci dokumentu 

elektronicznego. 

 W odniesieniu do powyższych uwarunkowań stwierdzono, że Starosta nie 

realizował na bieżąco procesu cyfryzacji zasobu, zarówno w zakresie materiałów 

przyjmowanych do zasobu jak i w zakresie materiałów udostępnianych o czym 

świadczy niemal całkowity brak cyfryzacji operatów przyjmowanych do zasobu, a także 

powyższe terminy przetworzenia nowo przyjętych operatów do postaci dokumentów 

elektronicznych, czego wymóg wynika z § 14 ust. 1 rozp. o prowadzeniu zasobu.       

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który wskazał, że: 

W ramach cyfryzacji materiałów zasobu nie przetwarza się na bieżąco operatów 

technicznych przyjmowanych do zasobu z postaci  analogowej do postaci dokumentów 

elektronicznych, czego wymów wynika z § 14 ust. 1 rozporządzenia z dnia 5 września 

2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego o czym świadczy brak zeskanowych operatów wytypowanych 

do kontroli, ponieważ przyjęto zasadę, że bieżącą cyfryzację rozpocznie się z chwilą 

zakończenia projektu dotyczącego cyfryzacji archiwalnych materiałów zasobu, gdyż 

skanery znajdujące się w posiadaniu Starostwa zostały na czas projektu użyczone 

wykonawcy tych prac. Natomiast w zakresie części stwierdzonych braków w cyfryzacji 

operatów wynikają one z tego, że operatom przyjętym do zasobu w PODGiK 

w Del. w Sulechowie z powodu połączenia baz systemu Ośrodek zostały nadane 

tymczasowe identyfikatory zasobu, które jak się okazuje nie zostały usunięte z bazy 

systemu PZGiK. 

(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 Geodeta Powiatowy przekazał następujące pisemne 

informacje: 

- 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 2011 rozpoczęto prowadzenie bazy RCiWN, a bazę BDSOG 

w zakresie osnowy poziomej oraz wysokościowej założono własnymi siłami w oparciu 

o analogowe materiały zasobu w 1999 roku (bank osnów) w systemie GEO-INFO, 

- baz danych BDOT500 oraz GESUT jeszcze nie założono,  

- w zakresie zgłoszenia baz do ewidencji informuję, że baza  EGiB została zgłoszona 

do GGK, 29.11.2010r., a inne prowadzone bazy danych nie zostały zgłoszone GGK 

do ewidencji, 

- założone bazy danych obejmują obszar całego powiatu, 

-dobowa kopia bezpieczeństwa wykonywana automatycznie przez system informatyczny,  

- kwartalna kopia bezpieczeństwa, przekazywana kwartalnie do WINGiK, 
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- kopie bezpieczeństwa na nośnikach zewnętrznych przechowywane w sejfie w budynku 

Delegatury w Sulechowie. 

Ponadto w zakresie przekazywania kopii baz do LWINGiK ustaleń dokonano w oparciu 

przedłożony Protokół z ostatniego przekazania, które powinno dotyczyć II kwartału 2018 

roku, po czym stwierdzono, że odpowiedni Protokół, pn. Protokół przekazania kopii baz 

danych ewidencji gruntów i budynków oraz kopii innych baz danych i numerycznych 

opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, został spisany w dniu 11 lipca 2018r., a ze złożonego pod 

nim podpisu wynika, że odbierającym przekazywane kopie był LWINGiK. 

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

Jak wskazano powyżej - bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) prowadzi 

się w zakresie części opisowej w systemie GEO-INFO 7 w module EGiB - a część 

graficzna prowadzona jest w module MAPA, firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. 

z Poznania. 

a) Sprawdzenia, czy system do prowadzenia EGiB spełnia aktualne wymogi 

rozporządzenia egib dokonano w oparciu o wgląd do aktywnych opcji i narzędzi ww. 

programów oraz informacji zapisanych w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie 

z bazy EGiB dla obszaru całego powiatu w formacie GML. 

 W oparciu o powyższe informacje ustalono, że stosowane oprogramowanie 

spełnia wymogi określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik, gdyż zapewnia: 

- odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, 

- udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych 

w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

- wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy 

ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, 

kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej. 

(ocena pozytywna) 

b) Sprawdzenia, czy w terminie do 31 grudnia 2016 roku dostosowano bazy danych 

do obowiązującego modelu pojęciowego bazy danych EGiB dokonano w oparciu 

o informacje zapisane w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy EGiB dla 

obszaru całego powiatu w formacie GML. 

 Na podstawie ww. informacji ustalono, że przed dniem  31 grudnia 2016 roku, 

ani do dnia rozpoczęcia kontroli, prowadzonej bazy EGiB nie dostosowano w pełni 

do obowiązującego modelu pojęciowego czego wymóg wynika z § 3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib. W wyniku walidacji pliku GML (ogólnodostępna Aplikacja 

do walidacji plików XML i GML ze strony GUGiK wer. 2.0),  w zakresie topologii 

wykryto, że w 50% gmin występują błędy krytyczne.  

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

c) 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 przedstawioną powyżej pisemną 

informację, z której wynika, że m.in. kopie bazy EGiB są odpowiednio 

zabezpieczane, dlatego stwierdza się prawidłową realizację wymogów określonych 

w § 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 GML. 

 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 walidacji pliku GML 
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(ogólnodostępna Aplikacja do walidacji plików XML i GML ze strony internetowej 

GUGiK wer. 2.0), gdyż stwierdzono:  

1. błędy topologiczne: np. w bazach m. Babimost; gm. Czerwieńsk; m. Kargowa; 

gm. Kargowa; m. Nowogród. Bobrzański; gm. Trzebiechów i gm. Zabór 

występują pojedyncze błędy typu: 

- działka ewidencyjna:  geometria działki nie zawiera się w obrębie; geometria 

działki nakłada się na inna działkę ewidencyjną; 

- budynek: geometria budynku nakłada się na inny budynek; błędna relacja 

budynku do działki ewidencyjnej, 

- obiekty trwale związane z budynkiem: brak polilinii kierunkowej, 

- blok budynku: geometria obiektu zawiera błędy, 

-  punkt graniczny: punkt nakłada się na inny punkt graniczny; punkt o atrybucie 

RZG-1 nie jest powiązany z działką; punkt graniczny bez pokrycia z węzłami, 

2. w dwóch bazach (gm. Świdnica i gm. Zabór), gdzie mimo błędów składniowych 

możliwa była weryfikacja atrybutowa stwierdzono pojedyncze błędy typu: 

- obiekt EGB_BlokBudynku ma zdefiniowany element oznaczenieBloku bez 

przekazania jego wartości (41 i 61 przypadków), 

- obiekt EGB_DzialkaEwidencyjna ma nieprawidłowo zastosowany atrybut 

specjalny "tempate" dla relacji JRG2 (18 i 4 przypadki), 

- obiekt EGB_BlokBudynku ma nieprawidłowo zastosowany atrybut specjalny 

"tempate" dla relacji budynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku (32 i 57 

przypadków), 

- obiekt EGB_ObiektTrwaleZwiazanyzBudynkiem ma nieprawidłowo 

zastosowany atrybut specjalny "tempate" dla relacji 

budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi (993 i 733 przypadki). 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który jako powody ich 

występowania wskazał: ponieważ na przełomie lat 2017-2018  w PODGiK nastąpiło 

połączenie baz z Zielonej Góry i Sulechowa, a następnie była  przeprowadzona 

konwersja do obowiązujących przepisów. Ponadto do dnia dzisiejszego Starosta nie 

zdołał przeprowadzić stosownych modernizacji ewidencji, która umożliwiłaby 

usunięcia części wskazanych błędów. 

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie EGiB dokonano 

w oparciu o informacje zapisane w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy 

EGiB dla obszaru całego powiatu w formacie GML. 

 Na podstawie powyższych danych, przy pomocy programu GML Factory 2.0 

firmy Softline ustalono, że do bazy EGiB wprowadzono większość danych, które 

wynikają z obowiązującego modelu pojęciowego tej bazy.  

Natomiast o nie pełnym zakresie wprowadzonych danych do bazy EGiB 

w stosunku do aktualnego modelu pojęciowego świadczy: 

a) w zakresie ujawnionych w nich budynków: 

- w pojedynczych przypadkach brak statusu budynku (np.: m. Nowogród 

Bobrzański –3/2027(3 braki na ogólną liczbę 2027 budynków); Świdnica – 

11/4044), 

- dla większości brak określenia atrybutu klasa wg PKOB (np.: m. Babimost - 

2051/2078; Bojadła – 2981/3011; m. Nowogród Bobrzański – 2018/2027; 

Świdnica – 4003/4044), 

- dla większości brak określenia atrybutu Główna funkcja budynku (np.: 

m. Babimost - 2051/2078; Bojadła – 2992/3011; m. Nowogród Bobrzański – 

2018/2027; Świdnica – 4003/4044); 
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- dla części brak określenia jakiegokolwiek atrybutu rok zakończenia budowy 

(np.: m. Babimost - 741/2078; Bojadła – 35/3011; m. Nowogród Bobrzański – 

95/2027), 

- w pojedynczych przypadkach nie zawierają żadnej informacji o materiale, 

z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku (np.: m. Babimost - 8/2078; 

Bojadła – 1/3011; m. Nowogród Bobrzański – 3/2027, 

 - w pojedynczych przypadkach nie zawierają żadnej informacji w zakresie liczby 

kondygnacji nadziemnych, a także liczby kondygnacji podziemnych (np.: 

m. Babimost – 4n, 50p/2078; Bojadła – 1n, 2p/3011; m. Nowogród Bobrzański – 

3n, 5p/2027), a w gm. Świdnica zamiast wartości liczby kondygnacji 

podziemnych w 3637/4044 budynki wpisano wartość „unknown”, 

- dla niemal wszystkich budynków w gminach m. Babimost, m. Nowogród 

Bobrzański oraz gm. Bojadła nie  określono żadnej wartości atrybutu Numer 

Rejestru Zabytków. 

b) w zakresie ujawnionych w nich punktów granicznych: 

- część punktów nie zawiera żadnej wartości atrybutu OZR (np.: m. Babimost – 

28/5188; Bojadła – 150/20394; m. Nowogród Bobrzański – 6/10750), 

- w pojedynczych przypadkach punkty nie zawierają żadnej wartości atrybutu 

ZRD (np.: m. Babimost – 9/5188; Bojadła – 8/20394; m. Nowogród Bobrzański 

– 6/10750), 

- w znacznej części punkty nie posiadają żadnej wartości atrybutu BPP (np.: 

m. Babimost – 4834/5188; Bojadła – 1833/20394; m. Nowogród Bobrzański – 

10244/10750), 

- w pojedynczych przypadkach punkty nie zawierają żadnej wartości atrybutu 

STB (np.: m. Babimost – 7/5188; Bojadła – 12/20394; m. Nowogród Bobrzański 

– 18/10750), 

- w niemal wszystkich przypadkach punkty nie zawierają żadnej wartości atrybutu 

Czy punkt leży do spornej granicy (np.: m. Babimost – 5133/5188; Bojadła – 

20736/20394; m. Nowogród Bobrzański – 10595/10750), a w gm. Świdnica 

zamiast odpowiedniej wartości w 35885/36220 punktów wpisano wartość 

„unknown” .  

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który jako powód ich 

występowania wskazał: ponieważ część wskazanych braków wynikała z faktu, 

że informacje do bazy danych były gromadzone przed zmianą rozp. egib w grudniu 

2013r., a kosztownych modernizacji w zakresie zmienionych przepisów nie 

wykonano, gdyż dostępne środki finansowe nie pozwalały na ich przeprowadzenie.  

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

Ad. 3.3. EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych EGiB oraz 

RCiWN, z przekazywaną sprawozdawczością do GUGiK za rok 2017. 

a) Sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK -

3.0 w zakresie stanu bazy EGiB oraz RCiWN dokonano w oparciu o informacje 

zapisane w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy EGiB oraz RCiWN dla 

obszaru całego powiatu w formacie GML w stosunku do treści przekazanej 

na potrzeby kontroli kopii wskazanego Sprawozdania. 

 W wyniku dokonanego porównania ilościowego obiektów znajdujących się 

w przekazanej bazie EGiB z ilościami oraz informacjami opisowymi wskazanymi 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. stwierdzono, że informacje podane 

w Sprawozdaniu GUGiK 3.0 w zakresie dotyczącym bazy EGiB były prawidłowe.  

 Natomiast w zakresie liczby cen transakcyjnych oraz liczby wyciągów 

z operatów szacunkowych ujawnionych w bazie RCiWN ustalono, że 

w sprawozdaniu podano liczbę cen transakcyjnych – 6713, a liczbę wyciągów 

z operatów szacunkowych   - 0 (zero), przy czym obie te liczby są niezgodne ze 
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stanem faktycznym wynikającym z przekazanej bazy, gdyż w bazie, wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2017r., występuje 7445 cen transakcyjnych (obiektów 

RCW_Nieruchomość) oraz 14 wycen (obiektów RCW_Wycena).  

W zakresie powyższych niezgodności zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który wskazał, że: 

W Sprawozdaniu GUGiK-3.0 wg stanu na dzień 31.12.2017r. - w zakresie dot. 

RCiWN podano, że w rejestrze ujawniono 6713 cen transakcyjnych i żadnych (0) 

wyciągów z operatów szacunkowych, a w bazie danych RCiWN wydanej w pliku 

GML występuje aż 7445 cen transakcyjnych  (obiektów RCW_Nieruchomość) oraz 

14 wycen (obiektów RCW_Wycena) wprowadzonych do bazy w okresie do końca 

2017 roku: 

- w zakresie ilości cen -  prawdopodobnie z powodu błędnie przyjętego kryterium 

wyboru z bazy takich obiektów, 

- w zakresie ilości wycen – omyłkowo do bazy na podstawie aktu notarialnego 

wprowadzono 14 pozycji jako wycena. 

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

b) Sprawdzenia poprawności plików GML z baz danych EGiB (Zał. nr 4a 

rozporządzenia w sprawie egib) dokonano w oparciu o wydane na potrzeby kontroli 

pliki zapisane w tym formacie odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej z obszaru 

całego powiatu. Weryfikacji zapisu w pliku z bazy EGiB dokonano Aplikacją do 

walidacji plików XML i GML wer. 2.0  udostępnioną na stronie internetowej GUGiK. 

 W zakresie weryfikacji składniowej plików GML z poszczególnych części 

bazy EGiB we wszystkich jednostkach ewidencyjnych  wykryto błąd krytyczny 

poprawności pliku GML ze schematem aplikacyjnym, skutkujący tym, że w 12 

na 14 jednostek ewidencyjnych nie było możliwe przeprowadzenie jakiejkolwiek 

weryfikacji atrybutowej.  
W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który jako powód 

powyższej nieprawidłowości wskazał: „ponieważ na przełomie lat 2017-2018  

w PODGiK nastąpiło połączenie baz z Zielonej Góry i Sulechowa, a następnie była  

przeprowadzona konwersja do obowiązujących przepisów. Ponadto do dnia 

dzisiejszego Starosta nie zdołał przeprowadzić stosownych modernizacji ewidencji, 

która umożliwiłaby usunięcia części wskazanych błędów.  

(ocena negatywna) 

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

  Jak wynika z powyższych udzielonych pisemnie informacji – Starosta 

formalnie nie rozpoczął prowadzenia bazy danych GESUT, ale jak wynika z informacji 

zapisanych w przekazanym na potrzeby kontroli pliku .GML wydanym w zakresie 

obiektów bazy GESUT – obiekty nią objęte wprowadzane są do bazy danych systemu 

GEOINFO już od 1998 roku . 

a) Sprawdzenia procedury założenia bazy oraz zgłoszenia jej 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 GEO-INFO 7 moduł MAPA, w którym istnieje 

możliwość prowadzenia takiej bazy ustalono, że dane dotyczące bazy GESUT 

zgromadzone są na cyfrowych mapach zasadniczych w postaci rastrowej 

uzupełnianych na bieżąco danymi wektorowymi generowanymi w oparciu 

o informacje zapisywane w bazie GESUT w ramach ww. systemu 

teleinformatycznego.  

W tym miejscu należy wskazać, że jak stanowi art. 53b ust. 2 Pgik - w okresie od 

dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2023r., w przypadku nieutworzenia baz 
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danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza 

może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej 

systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 

1 stycznia 2014r. 
Powyższe ustalenia faktyczne i prawne prowadzą do wniosku, że stosowana przez 

Starostę Zielonogórskiego forma prowadzenia zbiorów danych GESUT jest zgodna 

z wymogami art. 53b ustawy Pgik.  

Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się 

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

przyjęto do Protokółu ustne wyjaśnienie Geodety Powiatowego, który wskazał, że 

„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 miast: Sulechów, Babimost, Nowogród Bobrzański 

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 20 lat”.  

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

c) Sprawdzenia, czy prowadzona baza danych jest dostosowana do aktualnie 

obowiązującego modelu pojęciowego bazy GESUT, z uwagi na formalne 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 formalne nie rozpoczęcie jej 

prowadzenia,  nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie) 

e) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwości 

oraz sposobu ich przechowywania w odniesieniu do zbiorów baz danych GESUT, 

ustaleń dokonano w oparciu o przedstawioną powyżej pisemną informację, z której 

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

stwierdza się prawidłową realizację wymogów określonych w § 17 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu. 

 (ocena pozytywna) 

Ad. 3.2. GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych. 

a) Sprawdzenia zgodności prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami 

pojęciowymi danych bazy GESUT dokonano w oparciu o plik .GML wydany 

na potrzeby kontroli, obejmujący dane z obszaru całego powiatu. 

Na podstawie powyższych danych, przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy 

Softline ustalono, że dla obiektów bazy GESUT, wprowadzonych w okresie od 

kwietnia 2013 roku, baza przechowuje większość wymaganych atrybutów 

wskazanych w modelu podstawowym określonym w Załączniku nr 2 rozp. 

w sprawie GESUT , ale jednocześnie części z nich nie zawiera, a mianowicie: 

- dla niemal żadnego obiektu tej bazy (80535/80542) nie zawierają wartości 

atrybutu „dokument”, czyli oznaczenia kancelaryjnego dokumentu w oparciu 

o który wprowadzono obiekt lub zmieniono atrybut, 

- w części przypadków (815/80542) nie wprowadzono wartości atrybutu „źródło”, 

czyli źródło danych o położeniu obiektu, 

- dla większości obiektów, dla których źródłem danych był pomiar terenowy 

na osnowę (57532/73027) nie wprowadzono wartości atrybutu „data pomiaru”, 

czyli daty wykonania pomiaru obiektu w terenie 
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W zakresie powyższych braków zostało przyjęte do Protokółu ustne wyjaśnienie 

Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który jako powód ich występowania 

wskazał, że: prawdopodobnie z powodu błędu mechanizmu wydawania pliku .gml 

oraz ostatniej i poprzednich konwersji bazy danych. 

Ponadto w ramach powyższych wyjaśnień Geodeta Powiatowy przekazał do akt 

kontroli przykładowy wydruk zrzutu ekranu przedstawiający wartości atrybutów 

obiektu o kodzie GULESIN - Przewód elektroenergetyczne średniego napięcia, 

z którego wynika, że w bazie jest przechowywany atrybut „dokument”, gdyż w polu 

Id zgłoszenia lub KERG widnieje wpis „1261-31/2009 -…”. Natomiast  w polu Data 

pozyskania danych widnieje wpis „2010-03-25”, ale jak się okazało w polu tym nie 

była wprowadzana wartość atrybutu „data pomiaru”, lecz data przyjęcia operatu do 

zasobu.   

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w bazie GESUT dokonano w oparciu 

o plik .GML wydany na potrzeby kontroli, obejmujący dane z obszaru całego 

powiatu. 

Na podstawie powyższych danych, przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy 

Softline ustalono, że do bazy GESUT wprowadzono ogółem prawie 157 tysięcy 

obiektów, a mianowicie: 

Nazwa Klasy obiektu Liczba obiektów 

GES_BudowlaPodziemna 1877 

 GES_ObudowaPrzewodu 129 

 GES_PrzewodBenzynowy 85 

 GES_PrzewodCieplowniczy 513 

 GES_PrzewodElektroenergetyczny 13330 

 GES_PrzewodGazowy 4177 

 GES_PrzewodInny 166 

 GES_PrzewodKanalizacyjny 17770 

 GES_PrzewodNaftowy 1 

 GES_PrzewodNiezidentyfikowany 27 

 GES_PrzewodTelekomunikacyjny 4204 

 GES_PrzewodWodociagowy 9192 

 GES_PunktOOkreslonejWysokosci 29131 

 GES_SlupIMaszt 24242 

 GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia 52094 

Z powyższych nazw klas obiektów występujących w badanej bazie wynika, że są 

one w pełni zgodne z określonymi w Załączniku nr 2 rozp. w sprawie GESUT.  

Z uwagi na to, że formalnie baza GESUT nie została jeszcze założona, mimo, 

że zawarte w bazie informacje nie obejmują części klas obiektów, zakres 

gromadzonych danych w bazie GESUT należy uznać za prawidłowy. 

 (ocena pozytywna) 

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) 
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b) Sprawdzenia poprawności pliku GML z bazy danych GESUT z uwagi na formalne 

nie prowadzenie takiej bazy nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie) 

Ad. 3. RCiWN.  

a) W zakresie sprawdzenia, czy bazę RCiWN zgłoszono do ewidencji przyjęto 

od Geodety Powiatowego pisemną informację, w której wskazał, że „w zakresie 

zgłoszenia baz do ewidencji informuję, że baza  EGiB została zgłoszona do GGK, 

29.11.2010r. inne prowadzone bazy danych nie zostały zgłoszone GGK 

do ewidencji”. 

Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Starosta Zielonogórski 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. 

 (ocena negatywna) 

b) Sprawdzenia, czy dostosowano bazy danych RCiWN do modelów pojęciowych 

określonych w obowiązujących przepisach dokonano w oparciu o informacje 

zawarte w przekazanym na potrzeby kontroli eksporcie z bazy danych RCiWN 

wydanym w formacie GML. 

Przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy Softline, na podstawie powyższych 

danych ustalono, że w zakresie wszystkich obiektów bazy RCiWN, kontrolowana 

baza jest prowadzona zgodnie z modelem pojęciowym określonym w Zał. nr 7 

do rozporządzenia egib. 

(ocena pozytywna) 

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

sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu o przedstawioną powyżej 

pisemną informację, z której 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. 

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy przedstawił dwa operaty techniczne 

„z inwentaryzacji punktów geodezyjnej osnowy poziomej”, dla obiektów: 

- miasto Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gminy Czerwieńsk, Nowogród 

Bobrzański, Świdnica i Zabór – P.0809.2018.1183.  

W tym operacie oprócz dokumentacji z inwentaryzacji, którą objęto m.in. 922 

punkty poziomej osnowy szczegółowej,  został opracowany Projekt modernizacji 

szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie  gmin Czerwieńsk, Nowogród 

Bobrzański, Świdnica i Zabór. 

- gminy Babimost, Kargowa, Sulechów, Bojadła i Trzebiechów - P.0809.2018.1182. 

W tym operacie pracami objęto 771 punktów poziomej osnowy szczegółowej.  

a)   Sprawdzenia procedury założenia baz BDSOG nie dokonywano, gdyż jak wynika 

ze wskazanej powyżej pisemnej informacji przekazanej przez Geodetę 

Powiatowego,  taka baza została założona własnymi siłami.  

Natomiast w zakresie sprawdzenia czy bazę BDSOG zgłoszono do ewidencji 

przyjęto od Geodety Powiatowego pisemną informację, w której wskazał, 

że „w zakresie zgłoszenia baz do ewidencji informuję, że baza  EGiB została 

zgłoszona do GGK, 29.11.2010r. inne prowadzone bazy danych nie zostały 

zgłoszone GGK do ewidencji”. 

Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Starosta Zielonogórski nie wywiązał 

się z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy BDSOG do ewidencji zbiorów oraz usług 
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danych przestrzennych objętych infrastrukturą, który wynika z art. 13 ust. 3 ustawy 

o IIP. 

 (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 przedstawioną powyżej pisemną informację, z której 

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

stwierdza się prawidłowa realizacje wymogów określonych w § 17 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu. 

(ocena pozytywna) 

Ad. 3.2. BDSOG. Kontrola jakościowa bazy danych.  

a) Sprawdzenia zgodności prowadzonej bazy danych BDSOG z obowiązującym 

modelem pojęciowym, określonym w Zał. nr 2 rozporządzenia o osnowach, z uwagi 

na brak oficjalnie wskazanego przez GUGiK oprogramowania do walidacji plików 

baz danych BDSOG nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

b) W zakresie sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie 

BDSOG wykorzystano przekazany do akt kontroli eksport zbiorów baz BDSOG 

zapisany w formacie GML, który 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 znaczną część informacji 

wskazanych w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach.  

Jednocześnie stwierdzono, że do bazy BDSOG nie są wprowadzane lub nie 

w każdym przypadku wprowadzone następujące wymagane informacje:  

1. w prowadzonej bazie obejmującej punkty szczegółowej osnowy wysokościowej: 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie: szkicu 

lokalizującego położenie punktu, a także w zakresie szkicu zespołu 

stabilizacyjnego, 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie błędu 

wyznaczenia wysokości, 

2. w prowadzonej bazie obejmującej punkty szczegółowej osnowy poziomej: 

- w części przypadków (106/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie 

stabilizacji punktu, tzn. znaku, do którego odnoszą się współrzędne,  

- dla części punktów (736/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie typu 

punktu osnowy (np. centr), 

- dla części punktów (125/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie statusu 

punktu, tzn.  stanu znaków, którymi zastabilizowano punkt osnowy, 

- dla większości punktów (1050/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie 

wysokości znaku, 

- dla ponad połowy punktów (967/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie 

rodzaju  pomiaru, tzn. sposobu wyznaczenia wysokości, 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie operatu 

technicznego, 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie wartości błędu 

średniego położenia punktu, 
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- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie: szkicu 

lokalizującego położenie punktu, a także w zakresie szkice zespołu 

stabilizacyjnego, 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie obserwacji na 

poszczególnych punktach osnowy. 

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który wskazał, że: 

a) odnośnie punktów szczegółowej osnowy wysokościowej: wymienione braki 

w zakresie dot. szkiców są zapisane w bazie, lecz przechowywane w bazie oraz 

wydawane z bazy są w postaci skanów opisów topograficznych, natomiast brak  

informacji w zakresie błędu wyznaczenia wysokości prawdopodobnie wynika 

z wadliwego mechanizmu generowania pliku .gml, gdyż takie informacje również 

są zapisane w bazie, na dowód czego załączam wydruk zrzutu ekranu,  

b) odnośnie punktów szczegółowej osnowy poziomej: 

- wymienione braki w zakresie dot. szkiców są zapisane w bazie, lecz 

przechowywane w bazie oraz wydawane z bazy są w postaci skanów opisów 

topograficznych, 

- brak informacji w zakresie operatu technicznego prawdopodobnie wynika 

z wadliwego mechanizmu generowania pliku .gml, gdyż takie informacje 

również są zapisane w bazie, na dowód czego załączam wydruk zrzutu ekranu, 

- brak informacji w zakresie wartości błędu średniego położenia punktu oraz 

w zakresie obserwacji na poszczególnych punktach osnowy wynika z faktu 

niewprowadzania takich informacji do bazy, 

- brak części pozostałych informacji wynika z faktu, że baza ta powstawała 

od 1999 roku, gdy nie obowiązywały żadne przepisy w tym zakresie, a do dnia 

dzisiejszego modernizacji takiej bazy jeszcze nie zakończono.   

Natomiast z przekazanych w ramach ww. wyjaśnień wydruków zrzutów ekranu 

dotyczącego atrybutów zapisanych w bazie BDSOG punktów osnowy wysokościowej, 

prowadzonej w systemie GEOINFO 7 Mapa, w zakresie punktu nr 51672625013, 

wynika, że w polu Id zgłoszenia lub KERG widnieje wpis 

„PODGiK.I.6640.685.2016”, a w polu Błąd wyznaczenia wysokości widnieje wpis 

„0,001”, co potwierdza, że prowadzona baza przechowuje atrybuty „dokument” oraz 

„Błąd wyznaczenia wysokości”. Ponadto w zakładce pn. Pliki widnieją identyfikatory 

plików obejmujące m.in. plik o nazwie „opis topograficzny/zbiór opisów 

topograficznych” w formacie .tif, który faktycznie zawiera obraz skanu opisu 

topograficznego punktu osnowy wysokościowej. 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy je w części uznać za zasadne, 

ale w zakresie dot. zawarcia w bazie  szkicu lokalizującego położenie punktu, a także 

w zakresie szkicu zespołu stabilizacyjnego w postaci załączonego pliku ze skanem 

opisu topograficznego nie mogą być uznane na dowód spełnienia wymogów 

określonych w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

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

przekazywaną sprawozdawczością za rok 2017. 
a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem 

GUGiK-4.0, czyli dotyczącego szczegółowej osnowy geodezyjnej, na podstawie 

przekazanej do akt kontroli kopii tego sprawozdania oraz eksportów z baz danych 

BDSOG, wydanych w formacie  .GML, ustalono, że podane w sprawozdaniu wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2017 roku dane liczbowe są zgodne ze stanem faktycznym 

wynikającym z danych zawartych we wskazanej bazie danych .  

(ocena pozytywna) 
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b) Sprawdzenia poprawności pliku GML z baz danych BDSOG w stosunku 

do wymogów określonych w Zał. nr 4 rozporządzenia o osnowach) z uwagi brak 

oficjalnie wskazanego przez GUGiK oprogramowania do walidacji plików baz danych 

BDSOG nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie) 

Ad. 3.1. BDOT500. Ogólna kontrola stanu bazy danych. 

Jak wynika z powyższych udzielonych pisemnie informacji – Starosta formalnie nie 

rozpoczął prowadzenia bazy danych BDOT500, ale jak wynika z informacji 

zapisanych w przekazanym na potrzeby kontroli pliku .GML wydanym w zakresie 

obiektów bazy BDOT500 – obiekty nią objęte wprowadzane są do bazy danych 

systemu GEOINFO już od 1996 roku . 

a) Sprawdzenia procedury założenia z uwagi na powyższy fakt nie dokonywano. 

Natomiast w zakresie sprawdzenia czy bazę BDOT500 zgłoszono do ewidencji 

przyjęto od Geodety Powiatowego pisemną informację, w której wskazał, 

że „w zakresie zgłoszenia baz do ewidencji informuję, że baza  EGiB została zgłoszona 

do GGK, 29.11.2010r. inne prowadzone bazy danych nie zostały zgłoszone GGK 

do ewidencji”. 

Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Starosta Zielonogórski nie wywiązał się 

z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy BDOT500 do ewidencji zbiorów oraz usług 

danych przestrzennych objętych infrastrukturą, który wynika z art. 13 ust. 3 ustawy 

o IIP. 

(ocena negatywna) 

b) W zakresie sprawdzenia formy i sposobu prowadzenia bazy BDOT500 w oparciu 

o wgląd do systemu komputerowego GEO-INFO 7 moduł MAPA, w którym istnieje 

możliwość prowadzenia takiej bazy ustalono, że dane dotyczące bazy BDOT500 

zgromadzone są na cyfrowych mapach zasadniczych w postaci rastrowej 

uzupełnianych na bieżąco danymi wektorowymi generowanymi w oparciu 

o informacje zapisywane w bazie BDOT500 w ramach ww. systemu 

teleinformatycznego.  

W tym miejscu należy wskazać, że jak stanowi art. 53b ust. 2 Pgik - w okresie 

od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2023r., w przypadku nieutworzenia baz 

danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza 

może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej 

systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 

1 stycznia 2014r. 

Powyższe ustalenia faktyczne i prawne prowadzą do wniosku, że stosowana przez 

Starostę Zielonogórskiego forma prowadzenia zbiorów danych BDOT500 jest zgodna 

z wymogami art. 53b ustawy Pgik.  

Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się przetworzenie 

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

do Protokółu ustne wyjaśnienie Geodety Powiatowego, który wskazał, że „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 miast: Sulechów, Babimost, Nowogród Bobrzański 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 20 lat”.  

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 
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c) Sprawdzenia dostosowania prowadzonej bazy danych do aktualnie obowiązującego 

modelu pojęciowego bazy BDOT500 mimo, że – jak wynika z przekazanego pliku 

.GML - od 1996 roku dane są wprowadzane do bazy danych BDOT500 w ramach 

systemu GEOINFO,   z uwagi na brak oficjalnie obowiązującego oprogramowania do 

sprawdzania takich baz – sprawdzenia nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie) 

d) W zakresie sprawdzenia, czy stosowane w Starostwie oprogramowanie spełnia 

aktualne wymogi systemu do prowadzenia bazy BDOT500, które określone zostały 

w § 8 jako rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas., w oparciu o wgląd w aktywne opcje 

stosowanego systemu GEO-INFO 7 MAPA ustalono, że system ten zapewnia:  

- kontrolę dostępu do zbiorów danych i autoryzację użytkowników systemu; 

- tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych; 

- kontrolę zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami; 

- wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych; 

- wykonywanie analiz przestrzennych; 

- transformacje i przetwarzanie zbiorów danych; 

- odtwarzanie historii każdego obiektu, w szczególności podanie stanu danych dla 

obiektu na określoną datę; 

- zasilenie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, zbiorami danych 

gromadzonymi w BDOT500; 

- udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie GML. 

Z powyższych ustaleń wynika, że oprogramowanie stosowane do prowadzenia bazy 

BDOT500 spełnia wymogi systemu teleinformatycznego określone w § 8 rozp. 

w sprawie BDOT500 i M.Zas. 

(ocena pozytywna) 

e) W zakresie sprawdzenia wykonywania kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwości 

oraz sposobu ich przechowywania w odniesieniu do zbiorów baz danych BDOT500, 

ustaleń dokonano w oparciu o przedstawioną powyżej pisemną informację, z której 

wynika, że m.in. kopie bazy BDOT500 są odpowiednio zabezpieczane, dlatego 

stwierdza się prawidłową realizację wymogów określonych w § 17 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu. 

 (ocena pozytywna) 

f) Sprawdzenia zharmonizowania bazy BDOT500 z bazami EGiB, GESUT, BDSOG 

z powodu nie założenia bazy BDOT500 nie dokonywano.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 3.2. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych.  

a) Sprawdzenia zgodności prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami 

pojęciowymi danych bazy BDOT500, określonymi w Zał. nr 2 rozp. w sprawie 

BDOT500 i M.Zas, dokonano w oparciu o plik .GML wydany na potrzeby kontroli, 

obejmujący dane z obszaru całego powiatu. 

Na podstawie powyższych danych, przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy 

Softline ustalono, że dla obiektów bazy BDOT500, wprowadzonych w okresie od 

kwietnia 2013 roku, baza przechowuje większość wymaganych atrybutów 

wskazanych w modelu podstawowym określonym w ww. Załączniku, ale 

jednocześnie części z nich nie zawiera, a mianowicie: 

- dla żadnego obiektu tej bazy nie zawiera wartości atrybutu „dokument”, czyli 

oznaczenia kancelaryjnego dokumentu w oparciu o który wprowadzono obiekt lub 

zmieniono atrybut, 

- w części przypadków (7639/187974) nie wprowadzono wartości atrybutu „źródło”, 

czyli źródła danych o położeniu obiektu, 
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- dla większości obiektów, dla których źródłem danych był pomiar terenowy 

na osnowę (171313/178340) nie wprowadzono wartości atrybutu „data pomiaru”, 

czyli daty wykonania pomiaru obiektu w terenie.  

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który jako powód ich 

występowania wskazał, że: prawdopodobnie z powodu  błędu mechanizmu 

wydawania pliku .gml oraz ostatniej i poprzednich konwersji bazy danych. 

Ponadto w ramach powyższych wyjaśnień Geodeta Powiatowy przekazał do akt 

kontroli przykładowy wydruk zrzutu ekranu przedstawiający wartości atrybutów 

obiektu o kodzie GSLIMS – Murek oporowy, z którego wynika, że w bazie jest 

przechowywany atrybut „dokument”, gdyż w polu Id zgłoszenia lub KERG widnieje 

wpis „GG-I.6640.PZ.49.2018-…”. Natomiast  w polu Data pozyskania danych 

widnieje wpis „2018-02-19”, ale jak się okazało w polu tym nie była wprowadzana 

wartość atrybutu „data pomiaru”, lecz data przyjęcia operatu do zasobu.   

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

 

b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie BDOT500 

w stosunku do wymogów wynikających z Zał. nr 2 rozp. w sprawie BDOT500 

i M.Zas, dokonano w oparciu o plik .GML wydany na potrzeby kontroli, obejmujący 

dane z obszaru całego powiatu. 

Na podstawie powyższych danych, przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy 

Softline ustalono, że do bazy BDOT500 wprowadzono ogółem ponad 326 tysięcy 

obiektów, a mianowicie: 

Klasa obiektu Liczba obiektów 

BDZ_BudowlaHydrotechniczna 6 

BDZ_BudowlaInzynierska 111 

BDZ_BudowlaSportowa 171 

BDZ_BudowlaZiemna 15933 

BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowego 1947 

BDZ_Cmentarz 97 

BDZ_InnaBudowla 2933 

BDZ_Jezdnia 2373 

BDZ_Kraweznik 3480 

BDZ_Mokradlo 197 

BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenie 2088 

BDZ_ObiektPrzyrodniczy 45301 

BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacja 27997 

BDZ_Plac 78 

BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci 212621 

BDZ_Row 1684 

BDZ_Szuwary 96 

BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewiony 4558 

BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnik 1405 

BDZ_Tor 137 

BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodne 3221 

BDZ_UrzadzenieTransportowe 26 

BDZ_WodaPowierzchniowa 132 

BDZ_WysokaBudowlaTechniczna 48 
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Z powyższych nazw klas obiektów występujących w badanej bazie wynika, że są one 

w pełni zgodne z określonymi w Zał. nr 2 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas.  

Z uwagi na to, że baza BDOT500 nie została jeszcze założona, mimo, że zawarte 

w bazie informacje nie obejmują części klas obiektów, zakres gromadzonych danych 

w bazie BDOT500 należy uznać za prawidłowy. 

 (ocena pozytywna) 

Ad. 3.3. BDOT500.  Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z 

przekazywaną sprawozdawczością za 2017 rok. 
a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem 

GUGiK-5.0, czyli dotyczącego bazy obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 

1:500-1:5000, na podstawie przekazanej do akt kontroli kopii tego sprawozdania oraz 

informacji pisemnej Geodety Powiatowego, który wskazał, 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 w sprawie BDOT500 i M.Zas, z uwagi na brak 

oficjalnego oprogramowania do walidacji plików GML z bazy BDOT500 oraz nie 

założenie takiej bazy - nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie) 

4) Stan prowadzenia mapy zasadniczej ustawy Pgik pod względem jej formy, 

kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną 

sprawozdawczością. 
W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy przekazał następujące pisemne informacje: 

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

jest w postaci mapy hybrydowej, a mianowicie jest prowadzona w części jako mapa 

rastrowa a w części generowana jest do postaci wektorowej w oparciu o wprowadzane 

na bieżąco dane zapisywane w odpowiednich bazach danych, w tym BDOT500 

i GESUT, 

- 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 miast: Sulechów, Babimost, Nowogród Bobrzański 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 20 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 Geodetę Powiatowego stwierdzono, że prowadzona 

postać mapy zasadniczej odpowiada wskazanej w tym przepisie prawa.  

(ocena pozytywna) 

b) W zakresie sprawdzenia, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi 

systemu do tworzenia mapy zasadniczej, określone w § 18 rozp.  w sprawie 

BDOT500 i M.Zas, na podstawie wglądu do aktywnych opcji posiadanego systemu 

GEO-INFO 7 MAPA ustalono, że system ten zapewnia: 

- kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu; 
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- identyfikację źródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy 

zasadniczej; 

- generalizację i wizualizację kartograficzną obiektów, o których mowa w § 13; 

- generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej; 

- przetwarzanie treści mapy zasadniczej do zbiorów danych w postaci cyfrowej lub 

dokumentów elektronicznych GML; 

- wydruk mapy zasadniczej: 

- w kroju arkuszowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 

ustawy, 

- wybranego obszaru. 

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że stosowane oprogramowanie 

spełnia wymagania systemu teleinformatycznego do prowadzenia mapy zasadniczej 

określone w § 18 w sprawie BDOT500 i M.Zas. 

(ocena pozytywna) 

c) Sprawdzenia sposobu dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do modelów 

pojęciowych mapy zasadniczej, określonych w Zał. nr 6 rozp. w sprawie BDOT500 

i M.Zas., z uwagi na prowadzenie mapy w postaci hybrydowej – nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie) 

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

ich częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu 

o przedstawioną powyżej pisemną informację, z której wynika, że m.in. kopie 

zbiorów mapy zasadniczej są odpowiednio zabezpieczane, dlatego stwierdza się 

prawidłową realizację 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 wskazanymi pośrednio w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, w oparciu o które 

została utworzona, przyjęto do akt kontroli kopię losowo wybranej sekcji mapy 

zasadniczej w skali 1:500 z obszaru silnie zainwestowanego.  

Z uwagi na stwierdzenie, że mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci 

hybrydowej powstałej z rysunku rastrowego oraz z danych wektorowych 

wygenerowanych z baz danych, co potwierdza przekazana kopia mapy (sekcja 

5.168.24.03.2.4), sprawdzenia zgodności jej prowadzenia z przepisami prawa 

dokonano w oparciu o przepisy rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas., po czym 

stwierdzono, że niemal wszystkie elementy treści mapy zostały przedstawione 

w sposób zgodny z tymi przepisami, ale jednocześnie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

- wykazane na mapie budynki opisano w myśl zasad instrukcji K-1 z 1998r. 

np. „m2”, które to oznaczenia są niezgodne ze skrótami oznaczeń funkcji 

głównych budynków określonych w Wykazie skrótów i oznaczeń  zawartych w 

Rozdziale 5 Zał. nr 7 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej 

z 2015r., 

- wykazane na mapie opisy budynków zawierają numer ewidencyjny budynku, 

który w myśl zasad tworzenia map dla obiektów EGBB01, wg Zał. nr 7 

do rozporządzenia,  wykazuje się wyłącznie na napie ewidencyjnej,  

- wykazano na mapie nieprawidłowy znak kartograficzny  dla budynku w budowie 

(ul. Kwiatowa, dz. 255/3), gdyż obiekt oznaczono linia ciągłą grubości 0,18 mm, 

a w myśl zasad tworzenia obiektu EGBB03 określonych w Zał. nr 7 

do rozporządzenia w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej z 2015r. powinien 

być oznaczony podwójną linią, w tym zewnętrzna linia gr. 0,5 mm i wewnętrzna  

przerywana gr. 0,18 mm,  
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-  na mapie wykazano nieprawidłowy skrót  dotyczący oznaczenia  nawierzchni 

betonowej „bet.”, gdyż wg zasad określonych w Wykazie skrótów i oznaczeń  

zawartych w Rozdziale 5 Zał. nr 7 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 

i mapy zasadniczej z 2015r. powinno być „bt.”, 

- brak właściwych oznaczeń kartograficznych lub opisu dla nieokreślonego obiektu 

położonego na działce nr 254/2 – ul. Kwiatowa 1, 

- niewłaściwe zastosowanie znaku kartograficznego ściany oporowej 

(BUUD02_01) zamiast murka oporowego (BUIB02_01), dotyczy działki nr 253/2 

– ul. Kwiatowa 2,3 oraz działki nr 724/46 – ul. Składowa 1,    

- nieprawidłowo wykazano na mapie opis „komin” przy budynku położonym na 

działce 253/2 (ul. Kwiatowa 3A), gdyż zgodnie z Zał. nr 7 do rozporządzenia 

znakiem kartograficznym „komina” oznacza się wyłącznie obiekt pn. „komin 

przemysłowy” (BUBT02), co oznacza, że w tym przypadku komin powinien 

zostać włączony do  konturu budynku, bez dodatkowego zapisu w odnośniku 

„komin”?  

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który jako powód ich 

występowania wskazał, że: ponieważ mapa powstawała na przestrzeni wielu lat, 

a oprogramowanie do prowadzenia mapy zasadniczej zostało dostosowane 

do obowiązujących przepisów na przełomie 2017 i 2018 roku, wobec czego w miarę 

możliwości kadrowych na bieżąco  eliminujemy  błędy oraz rozbieżności. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami) 

b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej mapie zasadniczej, 

z uwagi na powyższe ustalenia,  nie dokonywano.   

(nie podlega ocenie) 

c) Sprawdzenia pokrycia obszarowego prowadzonej mapy zasadniczej, w odniesieniu 

do wymogów wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pgik, z uwagi 

na powyższe ustalenia, nie dokonywano.   

(nie podlega ocenie) 

Ad. 4.3.MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa 

w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością za rok 2017. 

a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym 

Sprawozdaniem GUGiK-1.0, czyli dotyczącego mapy zasadniczej, na podstawie 

przekazanej do akt kontroli kopii tego sprawozdania oraz przedstawionej powyżej 

informacji pisemnej Geodety Powiatowego, ustalono, że podane w sprawozdaniu 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku dane ilościowe są  zgodne ze stanem 

faktycznym. 

(ocena pozytywna) 

 

Ad. 3 i 4) Ogólna ocena zadania: 

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

z  nieprawidłowościami, 

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań oraz 

dokumentowania działań zgodnie z rzeczywistością: pozytywna 

z nieprawidłowościami. 

5) Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych 

z wykorzystaniem dotacji. 

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy przedłożył: 

- Umowę nr GG-I.6641.1.13.2017 z dnia 24.07.2017r. na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego w ramach zadania: "Przegląd i konserwacja znaków podstawowej 

osnowy bazowej 2 klasy i szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy oraz opracowanie 
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projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla 

miast Czerwieńsk, i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród 

Bobrzański, Świdnica i Zabór”, za kwotę 11.316,00 zł, 

- Umowę nr GG-I.6641.1.12.2017 z dnia 24.07.2017r. na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego w ramach zadania: "Przegląd i konserwacja znaków podstawowej 

osnowy poziomej 1 i 2 klasy oraz szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miast 

Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów 

i Trzebiechów”, za kwotę 5.227,50 zł, 

- Umowę nr OR.273.3.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. na wykonanie przeglądu 

i konserwacji znaków podstawowej osnowy bazowej 2 klasy i szczegółowej osnowy 

poziomej 3 klasy oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji 

szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla miast Czerwieńsk, i Nowogród 

Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór, za kwotę 

124.869,60 zł, 

- Protokół odbioru z dnia 13 grudnia 2017r.  prac. dot. umowy  nr OR.273.3.2017 z dnia 

27 czerwca 2017r. 

- Umowę nr OR.273.2.2017 z dnia 8 czerwca 2017r. na wykonanie przeglądu 

i konserwacji znaków podstawowej osnowy poziomej 1 i 2 klasy i szczegółowej 

osnowy poziomej 3 klasy dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin 

Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów, za kwotę 52.275,00 zł, 

- Protokół odbioru z dnia 23 listopada 2017r. dot. umowy nr OR.273.2.2017 z dnia 

27 czerwca 2017r. 

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 Zielonogórskiego znak GG-I.0643.7.2018,  z dnia 30.01.2018r., 

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 394.997,60 zł, z czego na płace pracowników wykorzystano 201.309,48 

zł, a na realizację zadań z zakresu robót geodezyjnych i ewidencji gruntów wydano pozostałą 

kwotę obejmującą realizację wskazanych powyżej umów.  

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że przekazana przez Starostę informacja 

z rozliczenia dotacji przekazywanych do LWINGiK jest zgodna ze stanem faktycznym. 

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 GG-I.6641.1.10.2016, z dnia  7 lipca 2016r., w którym 

przedkładając Projekt wydatków budżetu na rok 2017, oprócz wskazania środków, które 

zostaną przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem, gromadzeniem i udostępnianiem 

zasobu (w tym wynagrodzenia) w wysokości 1.220.000 zł, wskazano: 

- modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu w zakresie uzupełnienia danych 

dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali, w tym realizację projektu Związku 

Powiatów Lubuskich, dotyczącą modernizacji danych bazy EGiB i BDSOG - kwota 330.000 

zł, 

- cyfryzacja i informatyzacja materiałów powiatowego zasobu g.ik.-kwota 40.000 zł, 

- nadzór nad pracami g. i .k. - kwota 20.000 zł. 

Z porównania zakresu rzeczowego zrealizowanych w 2017 roku zadań sfinansowanych z 

dotacji z powyższym zakresem zadań przewidzianych do realizacji wynika, że przewidywane 

zadania były realizowane z udziałem przyznanych dotacji wyłącznie w zakresie nadzoru nad 

pracami geodezyjnymi (ok. 16,5 tys. zł.), a większość przyznanych środków wydatkowano na 

inne zadanie, które można zaliczyć do Zadań z zakresu geodezji i kartografii.  

 W zakresie powyższego uchybienia zostało przyjęte do Protokółu ustne wyjaśnienie 

Geodety Powiatowego - Pana Marka Tylczaka, który wskazał, że: 
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W 2017 roku z dotacji otrzymanej od Wojewody w zakresie rozdziału 71012 zlecano 

prace geodezyjne w zakresie przeglądu i konserwacji znaków podstawowej osnowy poziomej 

1 i 2 klasy i szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy, ponieważ we wniosku Starosty znak GG-

I.6641.1.10.2016, z dnia 7 lipca 2016r. wskazane było również   zadanie dotyczące 

modernizacji danych bazy BDSOG. W związku z ograniczoną ilością środków, zadanie 

modernizacji osnów podzielono na etapy, obejmujące w pierwszej kolejności przegląd i 

konserwację znaków podstawowej osnowy poziomej 1 i 2 klasy i szczegółowej osnowy 

poziomej 3 klasy dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, 

Kargowa, Sulechów i Trzebiechów, natomiast dla miast Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański 

oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór zlecono przegląd osnowy i 

konserwację znaków podstawowej osnowy poziomej 1 i 2 klasy i szczegółowej osnowy 

poziomej 3 klasy oraz w oparciu o  wyniki przeglądu  opracowanie projektu technicznego 

modernizacji szczegółowej poziomej 3 klasy, zgodnie z priorytetami LWINGiK  wskazanymi w 

piśmie nr GK-VI.3110.8.2016.KDoj z dnia 17.06.2016r.  

Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia tut. organ nie może uznać, że wydatki 

środków z budżetu poniesione na prace geodezyjne w zakresie przeglądu i konserwacji 

znaków podstawowej osnowy poziomej 1 i 2 klasy i szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy 

były ujęte we wniosku z 7 lipca 2016r., gdyż wskazywał on jednoznacznie, że modernizacja 

bazy BDOT500 będzie się obywać  w ramach prac modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków, a takich prace w 2017 roku nie zlecano.  

Powyższe wyjaśnienie w ocenie tut. organu może być uznane jako wyjaśnienie 

powodów zmiany zadań, na które wydatkowano środki pozyskane z dotacji, ale jednocześnie 

nie znajduje w nich usprawiedliwienia, dlaczego planowanej zmiany nie uzgodniono 

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

wydatków środków finansowych przyznawanych przez Wojewodę Lubuskiego w ramach 

dotacji budżetowej. 
(ocena pozytywna z uchybieniami) 

Ad. 5) Ogólna ocena zadania pod względem celowości, czyli zapewnienia zgodności 

z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki: pozytywna z uchybieniami. 

 

IX.  Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

istotnych uchybień 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 

przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, 

jako organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie legalności i rzetelności, jak 

również w zakresie celowości. 

Wskazane poniżej przyczyny i skutki wystąpienia nieprawidłowości określono 

w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne, zakres przedmiotowy kontroli oraz częstość 

występowania wskazanych powyżej nieprawidłowości, a także w oparciu o treść wyjaśnień 

udzielonych przez Geodetę Powiatowego – Pana Marka Tylczaka. 

 

W zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych 

1. W obowiązujących od 21 grudnia 2017 roku uregulowaniach dotyczących 

usytuowania geodety powiatowego w strukturze Starostwa Powiatowego w Zielonej 

Górze, pełniącego funkcje starostwa w myśl przepisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, brak 

zgodnego z wymogami wskazanego przepisu prawa umiejscowienia Geodety 

Powiatowego, tzn. bezpośredniej podległości wobec Starosty Zielonogórskiego.  
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak zrozumienia we władzach 

Starostwa dla ustawowej rangi Geodety Powiatowego.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: ograniczone możliwości bezpośredniego 

wpływu Geodety Powiatowego na realizację zadań nałożonych na Starostę 

przepisami ustawy Pgik.  

2. Upoważnienia wydane Pani ( … ), z dnia 30.12.2016r.,  a także Pani ( … ), z dnia 

30.12.2016r., do wykonywania czynności materialno-technicznych, związanych 

z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym do 

wydawania wypisów oraz innych dokumentów z rejestru, zostało wydane na 

podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zamiast na podstawie 

268a Kpa w zw. z art. 23 ust. 7 oraz art. 24 ust. 3 i 5 ustawy Pgik. 

Z kolei upoważnienie wydane Pani ( … ), z dnia 06.04.2018r., do wykonywania 

czynności materialno-technicznych, związanych z realizacją zadań z zakresu 

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, zostało wydane na podstawie art. 268a 

Kpa, ale podobnie jak powyższe upoważnienia nie zawiera wskazania w związku z 

jakimi przepisami ustawy Pgik zostało udzielone. 

Pani ( … )oraz Pani ( … )nie otrzymały od Starosty żadnego upoważnienia do 

realizacji zadań starosty określonych w przepisach ustawy Pgik mimo, że 

odpowiednio w „Zakresie obowiązków i uprawnień” z dnia 28.10.2016r. oraz 

w „Zakresie czynności” z dnia 20.09.1999r., wskazano na zadania obejmujące 

wykonywanie czynności materialno-technicznych, związanych z realizacją zadań 

z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, należące do zadań starosty 

wskazanych w przepisach ustawy Pgik. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak pełnej wiedzy osoby 

wnioskującej o upoważnienia w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów 

ustawy Pgik, przy jednoczesnym organizacyjnym obniżeniu rangi Geodety 

Powiatowego.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość wystąpienia nieprawidłowej 

realizacji obowiązków nałożonych na nieupoważnionych lub nie w pełni prawidłowo 

upoważnionych pracowników w zakresie zadań Starosty nałożonych przepisami 

ustawy Pgik.  

W zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

3. Żaden z obrębów powiatu nie został objęty modernizacją w myśl w § 80 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie egib, który stanowi, że utworzenie komputerowej bazy 

danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie 

niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, 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. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: udostępnianie w latach 2015-2018 

niepełnego zakresu informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków, 

przewidzianych przepisami zmienionego z dniem 31 grudnia 2013 roku 

rozporządzenia egib.  
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W zakresie przekazania zbiorów  do ZSIN 

4. Dane zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków nie są w pełni dostosowane 

do aktualnego modelu pojęciowego EGiB czego wymóg wynika z § 3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib, gdyż zawierają błędy w zakresie topologii obiektów tej bazy.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak skutecznych działań ze strony 

Geodety Powiatowego w celu pełnego zintegrowania bazy danych EGiB i jej 

dostosowania do wymogów zmienionego modelu pojęciowego bazy, przy 

jednoczesnym braku bezpośredniej podległości Staroście.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości skutecznego 

przekazania bazy EGiB do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu  

Informacji o Nieruchomościach. 

5.   Nie rozpoczęto procesu zasilania Centralnego Repozytorium ZSIN danymi bazy EGiB, 

który to proces, zgodnie z wymogami § 7 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN 

w zw. z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia, powinien zostać rozpoczęty nie później 

niż w dniu 16 lipca 2016 roku. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nieuzasadnione zwlekanie organu 

w zakresie podejmowania działań zmierzających do realizacji obowiązku zasilania 

CR ZSIN.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: narastające opóźnienie procesu 

uruchomienia ZSIN, który m.in. ma na celu usprawnienie działań organ 

prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. 

W zakresie cyfryzacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego 

6. W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu: 

- w 5/40 przypadków (tylko w 2018r.) nie wprowadzono informacji o rodzaju nośnika 

informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej – (§ 9 ust. 1 pkt 9 

rozp.),   

- w 21/40 przypadków (w Zielonej Górze oraz w Delegaturze - dot. wyłącznie 2017r.) 

nie wprowadzono 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 (§ 9 ust. 1 pkt 12 rozp.), 

- w 4/40 przypadków (dot. wyłącznie 2017r. w PODGiK w Zielonej Górze) nie 

wprowadzono kodu języka naturalnego 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 14 rozp.), 

a w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie streszczenie, spis treści 

lub krótki opis zawartości (§ 9 ust. 1 pkt 15 rozp.).  

co świadczy o niewypełnianiu obowiązków wynikających z  § 9 ust. 1 pkt 9, 12, 14 i 15 

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: niedopatrzenie pracowników 

realizujących czynności przyjęcia operatu, a po części niepełna ich wiedza 

w zakresie funkcjonalności stosowanego oprogramowania do prowadzenia ewidencji 

materiałów zasobu  .     

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości w przyszłości 

dokonywania analiz pod kątem wybranych informacji, które przewidziano 

w ewidencji materiałów zasobu.   

7. Nie w pełni na bieżąco realizowany jest proces cyfryzacji zasobu, czego wymóg wynika 

z § 14 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, gdyż w zasobie tylko  w zakresie 
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kilku wytypowanych do kontroli operatów znajdują się zarchiwizowane pliki 

dokumentów cyfrowych, zapisanych w formacie PDF, odpowiadających treści 

przyjętych do zasobu operatów technicznych, a w wyniku porównania daty przyjęcia 

ww. operatów do zasobu, widniejącej na klauzuli zamieszczonej na okładce operatu, 

z datą zapisania ww. plików ustalono, że w pojedynczych przypadkach były one 

zcyfryzowane nawet w terminie dłuższym niż 6 miesięcy.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak w dyspozycji pracowników 

Starosty, w  okresie od 1 stycznia 2017r.,  dostatecznej liczby urządzeń niezbędnych 

do  realizacji procesu bieżącej cyfryzacji materiałów przyjmowanych do zasobu .     

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości lub opóźnienia 

udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych zdalnego, tj. za pośrednictwem 

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

opóźnia realizacje zgłoszonych prac geodezyjnych, a w konsekwencji procesy 

inwestycyjne.   

W zakresie stanu utworzenia baz danych oraz mapy zasadniczej 

8. 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, gdyż baza ta zawiera błędy 

w zakresie topologii obiektów ewidencyjnych wynikającej z Załącznika nr 1a 

do rozporządzenia w sprawie egib, o czym świadczą następujące błędy: 

a) błędy topologiczne: np. w bazach m. Babimost; gm. Czerwieńsk; m. Kargowa; 

gm. Kargowa; m. Nowogród. Bobrzański; gm. Trzebiechów i gm. Zabór występują 

pojedyncze błędy typu: 

- działka ewidencyjna:  geometria działki nie zawiera się w obrębie; geometria 

działki nakłada się na inna działkę ewidencyjną; 

- budynek: geometria budynku nakłada się na inny budynek; błędna relacja 

budynku do działki ewidencyjnej, 

- obiekty trwale związane z budynkiem: brak polilinii kierunkowej, 

- blok budynku: geometria obiektu zawiera błędy, 

-  punkt graniczny: punkt nakłada się na inny punkt graniczny; punkt o atrybucie 

RZG-1 nie jest powiązany z działką; punkt graniczny bez pokrycia z węzłami, 

b) w dwóch bazach (gm. Świdnica i gm. Zabór) gdzie mimo błędów składniowych 

możliwa była weryfikacja atrybutowa stwierdzono pojedyncze błędy typu: 

- obiekt EGB_BlokBudynku ma zdefiniowany element oznaczenieBloku bez 

przekazania jego wartości (41 i 61 przypadków), 

- obiekt EGB_DzialkaEwidencyjna ma nieprawidłowo zastosowany atrybut 

specjalny "tempate" dla relacji JRG2 (18 i 4 przypadki), 

- obiekt EGB_BlokBudynku ma nieprawidłowo zastosowany atrybut specjalny 

"tempate" dla relacji budynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku (32 i 57 

przypadków), 

- obiekt EGB_ObiektTrwaleZwiazanyzBudynkiem ma nieprawidłowo 

zastosowany atrybut specjalny "tempate" dla relacji 

budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi (993 i 733 przypadki). 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak skutecznych działań ze strony 

Geodety Powiatowego w celu usunięcia błędów w bazie danych, w tym 

nakierowanych na weryfikację zapisów w bazie danych względem informacji 

zawartych w materiałach źródłowych, przy jednoczesnym braku działań 

modernizacyjnych i przy braku bezpośredniej podległości Staroście.     

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  

informacji przewidzianych w bazie EGiB spełniających w pełnym zakresie wymogi 

przepisów prawa, co utrudnia ich społeczno-gospodarcze wykorzystanie.  
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9. Zakres zgromadzonych danych w prowadzonej bazie EGiB nie w pełni odpowiada 

wymogom aktualnego modelu pojęciowego określonego w Załączniku nr 1a do 

rozporządzenia w sprawie egib, o czym świadczą następujące braki informacji: 

a) w zakresie ujawnionych w nich budynków: 

- w pojedynczych przypadkach brak statusu budynku (np.: m. Nowogród Bobrzański 

–3/2027; Świdnica – 11/4044), 

- dla większości brak określenia atrybutu klasa wg PKOB (np.: m. Babimost - 

2051/2078; Bojadła – 2981/3011; m. Nowogród Bobrzański – 2018/2027; Świdnica 

– 4003/4044), 

- dla większości brak określenia atrybutu  Główna funkcja budynku (np.: 

m. Babimost - 2051/2078; Bojadła – 2992/3011; m. Nowogród Bobrzański – 

2018/2027; Świdnica – 4003/4044); 

- dla części brak określenia jakiegokolwiek atrybutu rok zakończenia budowy (np.: 

m. Babimost - 741/2078; Bojadła – 35/3011; m. Nowogród Bobrzański – 95/2027), 

- w pojedynczych przypadkach nie zawierają żadnej informacji o materiale, 

z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku (np.: m. Babimost - 8/2078; 

Bojadła – 1/3011; m. Nowogród Bobrzański – 3/2027, 

 - w pojedynczych przypadkach nie zawierają żadnej informacji w zakresie liczby 

kondygnacji nadziemnych, a także liczby kondygnacji podziemnych (np.: 

m. Babimost – 4n, 50p/2078; Bojadła – 1n, 2p/3011; m. Nowogród Bobrzański – 

3n, 5p/2027), a w gm. Świdnica zamiast wartości liczby kondygnacji podziemnych 

w 3637/4044 budynki wpisano wartość „unknown”, 

- dla niemal wszystkich budynków w gminach m. Babimost, m. Nowogród 

Bobrzański oraz gm. Bojadła nie  określono żadnej wartości atrybutu Numer 

Rejestru Zabytków. 

b) w zakresie ujawnionych w nich punktów granicznych: 

- część punktów nie zawiera żadnej wartości atrybutu OZR (np.: m. Babimost – 

28/5188; Bojadła – 150/20394; m. Nowogród Bobrzański – 6/10750), 

- w pojedynczych przypadkach punkty nie zawierają żadnej wartości atrybutu ZRD 

(np.: m. Babimost – 9/5188; Bojadła – 8/20394; m. Nowogród Bobrzański – 

6/10750), 

- w znacznej części punkty nie posiadają żadnej wartości atrybutu BPP (np.: 

m. Babimost – 4834/5188; Bojadła – 1833/20394; m. Nowogród Bobrzański – 

10244/10750), 

- w pojedynczych przypadkach punkty nie zawierają żadnej wartości atrybutu STB 

(np.: m. Babimost – 7/5188; Bojadła – 12/20394; m. Nowogród Bobrzański – 

18/10750), 

- w niemal wszystkich przypadkach punkty nie zawierają żadnej wartości atrybutu 

Czy punkt należy do spornej granicy (np.: m. Babimost – 5133/5188; Bojadła – 

20736/20394; m. Nowogród Bobrzański – 10595/10750), a w gm. Świdnica 

zamiast odpowiedniej wartości w 35885/36220 punktów wpisano wartość 

„unknown”. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:   

- dane do bazy EGiB w zakresie budynków zostały zgromadzone przed zmianą 

z dniem 31 grudnia 2013r.  przepisów rozp. w sprawie egib, 

- brak działań modernizacyjnych wymagających znacznych środków finansowych, 

przy jednoczesnym zbyt niskim poziomie środków jakimi dysponuje Starosta.   

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  

kompletnych informacji przewidzianych w bazie EGiB, co utrudnia ich społeczno-

gospodarcze wykorzystanie m.in. poprzez zwiększenie kosztów realizacji 

pojedynczych prac geodezyjnych ponoszonych przez społeczeństwo.  
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10.   W przekazanym Sprawozdaniu GUGiK -3.0 w zakresie stanu bazy RCiWN wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2017 roku podano niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż 

w zakresie liczby cen transakcyjnych oraz liczby wyciągów z operatów szacunkowych 

ujawnionych w bazie RCiWN ustalono, że w sprawozdaniu podano liczbę cen 

transakcyjnych – 6713, a liczbę wyciągów z operatów szacunkowych   - 0 (zero), przy 

czym obie te liczby są niezgodne ze stanem faktycznym wynikającym z przekazanej 

bazy, gdyż w bazie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r., występuje 7445 cen 

transakcyjnych (obiektów RCW_Nieruchomość) oraz 14 wycen (obiektów 

RCW_Wycena), dlatego stwierdzono, że powyższe niezgodności stanowią 

o naruszeniu 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 

to tego rozporządzenia. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:   

- niepoprawne wykorzystanie stosowanego oprogramowania w zakresie ustalenia 

liczby cen transakcyjnych, 

- omyłkowe wprowadzenie cen transakcyjnych do bazy RCiWN jako wyceny 

nieruchomości.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: błędna informacja przekazana dla 

Głównego Geodety Kraju oraz organów statystyki publicznej. 

11. Wydany z systemu informatycznego do prowadzenia bazy EGiB plik .gml z danymi tej 

bazy zawiera błąd krytyczny poprawności pliku GML ze schematem 

aplikacyjnym, skutkujący tym, że w 12 na 14 jednostek ewidencyjnych nie było 

możliwe przeprowadzenie jakiejkolwiek weryfikacji atrybutowej.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nie w pełni prawidłowa konwersja 

dotychczasowych baz do systemu GEO-INFO 7 oraz zmienionych przepisów prawa.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości pełnej weryfikacji 

poprawności zapisu danych w wydanym w pliku .gml z bazy danych EGiB.  

12. Stosowana przez Starostę Zielonogórskiego forma prowadzenia zbiorów danych 

GESUT oraz BDOT500, na cyfrowych mapach zasadniczych w postaci rastrowej 

uzupełnianych na bieżąco danymi wektorowymi generowanymi w oparciu 

o informacje zapisywane w tych bazach, z uwagi na określoną perspektywę jej 

przetworzenia dla obszaru gmin wiejskich do postaci baz danych w okresie „około 20 

lat”, jest niezgodna z wymogami art. 53b ust. 2 ustawy Pgik. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: zbyt krótki termin przewidziany 

w przepisach prawa na przetworzenie map zasadniczych do postaci baz danych 

wskazanych m.in. w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik, w stosunku do środków 

finansowych jakimi realizację zadań dot. geodezji i kartografii dysponuje Starosta.   

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania danych 

w postaci cyfrowej przewidzianych w zbiorach danych bazy GESUT, co w znacznym 

stopniu utrudnia korzystanie z takich danych przez wykonawców prac geodezyjnych 

oraz branże.  

13. W zakresie zgodności danych zawartych w bazie danych GESUT z obowiązującymi 

modelami pojęciowymi takiej bazy, wskazanym w modelu podstawowym określonym 

w Załączniku nr 2 rozp. w sprawie GESUT stwierdzono, że w bazie tej nie 

przechowuje się części wymaganych atrybutów, a mianowicie: 

- w części przypadków (815/80542) nie wprowadzono wartości atrybutu „źródło”, 

czyli źródło danych o położeniu obiektu, 
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- dla większości obiektów, dla których źródłem danych był pomiar terenowy 

na osnowę (57532/73027) nie wprowadzono wartości atrybutu „data pomiaru”, czyli 

daty wykonania pomiaru obiektu w terenie. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: błędy zapisu w bazie danych 

spowodowane kolejnymi jej konwersjami do wymogów zmienianych przepisów 

prawa, a także błędne wpisy osób wprowadzających informacje do bazy danych. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: konieczność poniesienia przez Starostę 

dodatkowych kosztów związanych z założeniem bazy GESUT.   

14. W zakresie zgodności danych zawartych w bazie danych BDOT500 z obowiązującymi 

modelami pojęciowymi takiej bazy, wskazanym w modelu podstawowym określonym 

w Zał. nr 2 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas stwierdzono, że w bazie tej nie 

przechowuje się części wymaganych atrybutów, a mianowicie: 

- w części przypadków (7639/187974) nie wprowadzono wartości atrybutu „źródło”, 

czyli źródło danych o położeniu obiektu, 

- dla większości obiektów, dla których źródłem danych był pomiar terenowy na 

osnowę (171313/178340) nie wprowadzono wartości atrybutu „data pomiaru”, 

czyli daty wykonania pomiaru obiektu w terenie.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: błędy zapisu w bazie danych 

spowodowane kolejnymi jej konwersjami do wymogów zmienianych przepisów 

prawa, a także błędne wpisy osób wprowadzających informacje do bazy danych. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: konieczność poniesienia przez Starostę 

dodatkowych kosztów związanych z założeniem bazy BDOT500.   

15. Starosta Zielonogórski nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy 

RCiWN, BDSOG oraz BDOT500 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 ww. zbiorów do ewidencji.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości wydania poprawnego 

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

16. W zakresie kompletności gromadzonych danych w prowadzonej bazie BDSOG 

stwierdzono, że w bazie tej nie są wprowadzane ważne i wymagane przepisami Zał. 

Nr 3 rozporządzenia o osnowach informacje, gdyż:  

a) w prowadzonej bazie obejmującej punkty szczegółowej osnowy wysokościowej 

w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie: szkicu 

lokalizującego położenie punktu, a także w zakresie szkicu zespołu 

stabilizacyjnego, 

b) w prowadzonej bazie obejmującej punkty szczegółowej osnowy poziomej: 

- w części przypadków (106/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie 

stabilizacji punktu, tzn. znaku, do którego odnoszą się współrzędne,  

- dla części punktów (736/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie typu 

punktu osnowy (np. centr), 

- dla części punktów (125/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie statusu 

punktu, tzn.  stanu znaków, którymi zastabilizowano punkt osnowy, 

- dla większości punktów (1050/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie 

wysokości znaku, 

- dla ponad połowy punktów (967/1805) nie wprowadzono informacji w zakresie 

rodzaju  pomiaru, tzn. sposobu wyznaczenia wysokości, 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie wartości błędu 

średniego położenia punktu, 
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- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie: szkicu 

lokalizującego położenie punktu, a także w zakresie szkice zespołu 

stabilizacyjnego, 

- w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie obserwacji na 

poszczególnych punktach osnowy. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- nie zakończenie działań modernizacyjnych w zakresie bazy BDSOG punktów 

szczegółowej osnowy poziomej, 

-  brak w stosowanym systemie teleinformatycznym możliwości wprowadzania 

do bazy BDSOG informacji w zakresie atrybutów „szkic” (def: Szkic 

przedstawiający usytuowanie punktu osnowy w terenie, umożliwiający, 

w powiązaniu ze szczegółami sytuacyjnymi, odszukanie punktu) oraz atrybutu 

„Szkic zespołu stabilizacyjnego”, których dziedziną jest obiekt klasy BT_zbior.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania danych 

w postaci cyfrowej w pełnym zakresie przewidzianym w zbiorach danych bazy 

BDSOG, co utrudnia korzystanie z takich danych przez wykonawców prac 

geodezyjnych.  

17. W zakresie sprawdzenia zgodności mapy zasadniczej, prowadzonej w postaci 

hybrydowej, powstałej z rysunku rastrowego oraz z danych wektorowych 

wygenerowanych z baz danych, z przepisami rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas, 

w oparciu o losowo wybraną sekcję mapy w skali 1:500, stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

- wykazane na mapie budynki opisano w myśl zasad instrukcji K-1 z 1998r. np. „m2”, 

które to oznaczenia są niezgodne ze skrótami oznaczeń funkcji głównych 

budynków określonych w Wykazie skrótów i oznaczeń  zawartych w Rozdziale 5 

Zał. nr 7 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej z 2015r., 

- wykazane na mapie opisy budynków zawierają numer ewidencyjny budynku, który 

w myśl zasad tworzenia map dla obiektów EGBB01, wg Zał. nr 7 

do rozporządzenia,  wykazuje się wyłącznie na napie ewidencyjnej,  

- wykazano na mapie nieprawidłowy znak kartograficzny  dla budynku w budowie 

(ul. Kwiatowa, dz. 255/3), gdyż obiekt oznaczono linią ciągłą grubości 0,18 mm, 

a w myśl zasad tworzenia obiektu EGBB03 określonych w Zał. nr 7 

do rozporządzenia w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej z 2015r. powinien być 

oznaczony podwójną linia, w tym zewnętrzna linia  gr. 0,5 mm i wewnętrzna  

przerywana gr. 0,18 mm,  

-  na mapie wykazano nieprawidłowy skrót  dotyczący oznaczenia  nawierzchni 

betonowej „bet.”, gdyż wg zasad określonych w Wykazie skrótów i oznaczeń  

zawartych w Rozdziale 5 Zał. nr 7 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 i mapy 

zasadniczej z 2015r. powinno być „bt.”, 

- brak właściwych oznaczeń kartograficznych lub opisu dla nieokreślonego obiektu 

położonego na działce nr 254/2 – ul. Kwiatowa 1, 

- niewłaściwe zastosowanie znaku kartograficznego ściany oporowej (BUUD02_01) 

zamiast murka oporowego (BUIB02_01), dotyczy działki nr 253/2 – ul. Kwiatowa 

2,3 oraz działki nr 724/46 – ul. Składowa 1,    

- nieprawidłowo wykazano na mapie opis „komin” przy budynku położonym 

na działce 253/2 (ul. Kwiatowa 3A), gdyż zgodnie z Zał. nr 7 do rozporządzenia 

znakiem kartograficznym „komina” oznacza się wyłącznie obiekt pn. „komin 

przemysłowy” (BUBT02), co oznacza, że w tym przypadku komin powinien zostać 

włączony do  konturu budynku, bez dodatkowego zapisu  w odnośniku „komin”.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: tworzenie mapy w części opartej 

na bazach danych przez okres wielu lat i jej dostosowywanie do nowego 
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oprogramowania mającego spełniać wymogi przepisów aktualnie obowiązującego 

prawa.  

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 lub 

formy prezentacji treści udostępnionego materiału zasobu.  

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: pozytywna, 

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

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

Informacji o Nieruchomościach) – oceny realizacji zadania dokonano: 

- pod względem legalności: pozytywna z nieprawidłowościami,  

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

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 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 nieprawidłowościami. 

Treść Projektu wystąpienia pokontrolnego, została przekazana Staroście 

Zielonogórskiemu w dniu 26 listopada 2018 r. przy piśmie znak GK.431.6.2018.ABon z dnia 

22 listopada 2018r., w celu ewentualnego zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. 

Starosta Zielonogórski w ww. terminie nie przekazał żadnych pisemnych zastrzeżeń 

do Projektu wystąpienia pokontrolnego. 
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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)  Podjąć działania w celu usytuowania Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej 

Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze  zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 6a 

ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w myśl których geodeta 

powiatowy podlega bezpośrednio staroście. 

2)   Pracownikom: 

a) Pani ( … )oraz Pani ( … ), realizującym zadania Starosty nałożone przepisami ustawy 

Pgik, związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów 

i budynków, w tym do wydawania wypisów oraz innych dokumentów z rejestru, 

należy wystawić  upoważnienia, w których jako podstawa prawna wskazany będzie 

art. 268a Kpa w zw. z art. 23 ust. 7 oraz art. 24 ust. 3 i 5 ustawy Pgik,  

b) Pani ( … ), realizującej zadania Starosty nałożone przepisami ustawy Pgik, 

związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 

należy wystawić  upoważnienie, w którym oprócz podstawowej podstawy prawnej 

jego wydania zostanie wskazane w związku z jakimi przepisami ustawy Pgik zostało 

udzielone, 

c) Pani ( … )oraz Pani ( … ), realizującym zadania Starosty nałożone przepisami ustawy 

Pgik, związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów 

i budynków, należy wystawić stosowne upoważnienia w tym zakresie.  

3) Nasilić działania, w tym w ramach Związku Powiatów Lubuskich, zmierzające 

do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia 

komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa 

w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie egib, w zakresie niezbędnym do tworzenia 

raportów, o których mowa w § 22 wskazanego rozporządzenia, mając na uwadze, 

że wskazany w § 80 ust. 1 termin wypełnienia wskazanego zadania był wyznaczony 

na dzień 31 grudnia 2016 roku.  

4)  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. 

5)  Zwrócić się oficjalnie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z prośbą o przekazanie 

wyników sprawdzenia przydatności przekazanej na potrzeby zasilania Centralnego 

Repozytorium Zintegrowanego Systemu  Informacji o Nieruchomościach inicjalnej bazy 

danych EGiB, a w razie uzyskania informacji o konieczności usunięcia 

nieprawidłowości, niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia i ponownego 

przekazania bazy inicjalnej.   

6) W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu rejestrować pełny zakres danych   

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

- informację o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci 

nieelektronicznej, 

- oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu, 

- kod języka naturalnego,  

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości. 
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7)    Zapewnić warunki aby bieżąca cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez 

wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK, tzn. ich przekształcanie 

do postaci dokumentów elektronicznych, w myśl wymogów wynikających z § 14 ust. 1 

w zw. z § 7 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, zawsze było dokonywane 

niezwłocznie, a w szczególności w terminie nie dłuższym niż miesiąc. 

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

bazy RCiWN należy podawać zgodne ze stanem faktycznym ilości cen transakcyjnych 

oraz liczby wyciągów z operatów szacunkowych ujawnionych w bazie RCiWN. 

9) Podjąć stosowne działania, aby w wydawanym z systemu informatycznego do 

prowadzenia bazy EGiB pliku .gml z danymi tej bazy nie występował błąd krytyczny 

poprawności pliku GML ze schematem aplikacyjnym.  

10)  Podjąć działania m.in. w zakresie pozyskania środków w celu skrócenia przewidywanego 

terminu na  zakończenie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci rastrowej uzupełnianej 

na bieżąco danymi wektorowymi generowanymi w oparciu o informacje zapisywane 

w bazach GESUT oraz BDOT500.  

Wskazana przez Geodetę Powiatowego perspektywa przetworzenia aktualnej formy  

mapy do postaci baz  danych, określona na „około 20 lat”, w odniesieniu do terminu 

wskazanego w art. 53  ust. 2 ustawy Pgik jest nie do przyjęcia.  

11) W ramach tworzonej sukcesywnie bazy danych GESUT wprowadzać do niej wszystkie 

informacje wymagane przepisami rozp. w sprawie GESUT, a szczególnie określonymi 

w modelu podstawowym określonym w Załączniku nr 2, takimi jak np. atrybut „data 

pomiaru”. 

12) W ramach tworzonej sukcesywnie bazy danych BDOT500 wprowadzać do niej wszystkie 

informacje wymagane przepisami rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas, a szczególnie 

określonymi w modelu podstawowym określonym w Załączniku nr 2, takimi jak 

np. atrybut „data pomiaru”. 

13) Zgłosić do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, 

prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, fakt utworzenia zbiorów baz danych 

RCiWN, BDSOG oraz BDOT500, czego wymóg wynika z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP. 

14) Podjąć stosowne działania w zakresie  uzupełnienia brakujących danych w prowadzonej 

bazie danych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), wymaganych 

przepisami zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach, a mianowicie takich informacji jak: 

a) w zakresie części bazy obejmującej punkty szczegółowej osnowy poziomej: 

- rodzaj stabilizacji, 

- typ punktu osnowy, 

- status punktu, 

- wysokość znaku, 

- rodzaj  pomiaru, tzn. sposób wyznaczenia wysokości, 

- wartość błędu średniego położenia punktu, 

- obserwacje na poszczególnych punktach osnowy, 

- szkice lokalizujące położenie punktu, 

- szkice zespołu stabilizacyjnego, 

b) w zakresie części bazy obejmującej punkty szczegółowej osnowy wysokościowej: 

- szkice lokalizujące położenie punktu, 

- szkice zespołu stabilizacyjnego, 

w tym m.in. poprzez wystąpienie do autora systemu teleinformatycznego 

wykorzystywanego do prowadzenia bazy BDSOG o uzupełnienie o funkcjonalność 

wprowadzania do bazy BDSOG informacji w zakresie atrybutów „szkic”, którego dane 

będą wydawane w pliku .gml.  
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15) W prowadzonej mapie zasadniczej w postaci hybrydowej, powstałej z rysunku rastrowego 

oraz z danych wektorowych wygenerowanych z baz danych, dostosować jej treść 

wektorową do wymogów rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas, m.in. w zakresie 

wykazywania na niej:  

- opisu funkcji budynków, 

- numerów ewidencyjnych budynków, 

- odpowiednim znakiem kartograficznym budynków w budowie, 

- skrótów  dotyczących oznaczenia  nawierzchni, 

- właściwym znakiem kartograficznym murka oporowego, 

- opisu „komin”. 

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 

 

 


