
                         

   WOJEWODA LUBUSKI 

          Władysław Dajczak  
      

Gorzów Wlkp., 15  lutego 2019r. 

GK.431.7.2018.AGar    

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

z kontroli problemowej w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji 

i kartografii, przeprowadzonej w dniach od 6 listopada 2018r. do 14 listopada 2018r. 

w Urzędzie Miasta Zielona Góra  

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, 

ust. 3 i ust. 5, 

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092), w zakresie artykułów 11 - 57 tej ustawy, 

a także w oparciu o okresowy plan kontroli na rok 2018 przewidzianych do przeprowadzenia 

przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 listopada 2017r. nr GK-VII.430.1.2017.AByl, wykonującego 

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego zadania kontrolne w zakresie geodezji i kartografii. 

 

I. Jednostka kontrolowana:  Urząd Miasta w Zielonej Górze z siedzibą przy 

ul. Podgórnej 22,  65-424 Zielona Góra.  

Prezydent Miasta Zielona Góra - Kierownik jednostki kontrolowanej – w okresie 

kontrolowanym, tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli: Pan Janusz 

Kubicki. 

II. Kontrolerzy – pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp., 

ul. Jagiellończyka 8: 

1. Przewodniczący zespołu kontrolerów – Waldemar Surma - inspektor wojewódzki, 

posiadający upoważnienie nr 13/2018 z dnia 15 października 2018r., 

2. Członek zespołu kontrolerów – Agnieszka Gargol - inspektor wojewódzki, posiadający 

upoważnienie nr 14/2018 z dnia 15 października 2018r. 
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III.  Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:  

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych:  6 listopada 2018r., 

- data zakończenia czynności kontrolnych: 14 listopada 2018r. 

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

o osobach upoważnionych do jej przeprowadzenia, dokonano w Księdze kontroli Urzędu pod 

numerem 12 w roku 2018. 

IV.  Zakres kontroli 

1. Przedmiot kontroli:  

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji  ewidencji gruntów i budynków: 

a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków pod względem  zgodności z art. 24 a  ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

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

System  Informacji o Nieruchomościach). 

2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych  i kartograficznych do państwowego  zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

3. Stan utworzenia  baz danych  o których mowa  w art. 4 ustawy Pgik pod względem  

kompletności  i pokrycia  obszarowego i zgodność z przekazywaną 

sprawozdawczością. 

2. Cel kontroli: ustalenie i ocena działalności w zakresie określonym w przedmiocie 

kontroli. 

3. Okres objęty kontrolą:  

 dla tematu 1a - od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r., ustalenie czy były 

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

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

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

Pgik), 

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

 dla tematu 2 - od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz zbadanie stanu 

cyfryzacji dokumentów archiwalnych wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, 

 dla tematu 3 - wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli. 

V. Przepisy prawne stanowiące podstawę przeprowadzenia kontroli: 

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, 

poz. 1092), zwana dalej ustawą o kontroli, 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101, ze zm.) – zwana dalej ustawą Pgik, 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r., poz. 897) - 

zwana dalej ustawą o zm. Pgik, 

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 

z 2017r., poz. 1382, ze zm.), zwana dalej ustawą o IIP, 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 

z 2018r., poz. 2096) - zwana dalej ustawą Kpa, 
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- Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

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

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

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

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

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

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

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników 

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

zwane dalej jako rozp. w sprawie formularzy, 

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

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

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

uwierzytelniania, 

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

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

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

w sprawie standardów. 

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

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

zwane dalej jako rozp. w sprawie osnów, 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247) - zwane dalej jako rozp. 

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 542) - zwane dalej 

jako rozporządzenie w sprawie egib, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. 

Nr 249, poz. 2498) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań 

geodetów powiatowych), 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 

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

rozporządzeniem w sprawie ZSIN. 

 

VI.  Zagadnienia wymagające oceny 

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

Sprawdzenie, czy w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. organ w związku 

z podejmowaniem działań dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

uzgadniał projekty modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i 

Kartograficznego (§ 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib).  

1a) Procedura modernizacji egib w okresie od 1 stycznia 2014 r. (art. 24a ustawy Pgik 

w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia w sprawie egib), bądź przeprowadzonych działań 

modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib. 

1. Sprawdzenie, czy wszystkie obręby ewidencyjne objęto modernizacją oraz czy 

w odpowiednim zakresie (§ 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib).  

2. Sprawdzenie, czy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK, 

a jeżeli tak, to czy w odpowiednim terminie (§33 ust.1, §56 ust.1, §57 rozporządzenia 

w sprawie egib).  

3. Sprawdzenie, czy zakres modernizacji (obszar, termin i zakres rzeczowy modernizacji) był 

zgodny z uzgodnionym projektem (§ 55 rozporządzenia w sprawie egib, w zw. art. 24a 

ustawy Pgik).   

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

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

klasyfikację gruntów, ustalanie linii brzegu, jeśli tak, to w jakim terminie się zakończyły 

te postępowania, ile ich było. 

5. Sprawdzenie, czy starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac 

geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez 

wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni (art. 24a ust. 2 

i 3 ustawy Pgik). 

6. Sprawdzenie, czy starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu 

projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, 

poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy 

oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (art. 24a ust. 5 ustawy Pgik).  

7. Sprawdzenie, czy zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu operatu opisowo  

– kartograficznego, czy został wyłożony do wglądu w siedzibie starostwa powiatowego 

na okres 15 dni roboczych (art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia  

w sprawie egib).  

8. Sprawdzenie, czy odnotowywano fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem 

w postaci adnotacji? (§ 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, art. 24a ust. 6 ustawy 

Pgik). 

9. Sprawdzenie poprawności trybu rozpatrywania uwag: 

- czy uwagi rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa, posiadający uprawnienia 

zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania 

dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych,  

- czy uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu 

wyłożenia do wglądu projektu operatu, 

- czy i w jaki sposób informowano zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu, 

- czy sporządzono wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole 

 (art. 24a ust.7 ustawy Pgik). 
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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). 

12. Ewentualne ustalenie:  

- ilości zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo – 

kartograficznym zgłoszonych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym województwa powyższej informacji i jak je rozpatrzono,  

- ilości zarzutów, które uwzględniono i odrzucono w drodze decyzji (art. 24a ust. 9 i 10 

ustawy Pgik). 

13. Sprawdzenie, czy i kiedy zawiadomiono o zmianach danych ewidencyjnych 

wynikających z modernizacji organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo 

jednostki statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów (§ 49 rozporządzenia 

w sprawie egib, art. 24a ust. 11 ustawy Pgik). 

 

Ad. 1a) 1-13 z wyłączeniem 4 i 12: ogólną ocenę zadania formułuje się przez dokonanie 

podsumowania ocen cząstkowych. 

 

1b)  Przekazywanie zbiorów do ZSIN. 

1. Sprawdzenie: 

a) czy system dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego EGiB (§3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib), 

b) czy dane w egib są dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego EGiB (§3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib). 

2. Sprawdzenie, czy organ wywiązuje się na bieżąco z obowiązku przekazania zbiorów do 

CR ZSIN, w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib (§ 7 ust.1 i ust. 2 

rozporządzenia w sprawie ZSIN).  

Ad. 1b) 1-2: ogólną ocenę zadania formułuje się przez dokonanie podsumowania ocen 

cząstkowych. 

 

2) Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

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

1. Sprawdzenie, czy stopnień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pzgik jest odpowiedni 

mając na uwadze perspektywy dochowania terminu do dnia 31 grudnia 2020 r. (§ 32 

ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).  

2. Sprawdzenie, czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik (§ 7, ust.1 

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu). 

3. Sprawdzenie, czy stosowany system teleinformatyczny spełnienia minimalne wymagania, 

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

4. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu 

rejestrowanych danych (§ 7 i § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).  

5. Sprawdzenie poprawności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu 

(§ 9 ust. 3 i § 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu). 

6. Sprawdzenie poprawności stosowanej klauzuli na materiałach zasobu (§ 21 ust. 1, 4 i 5 

oraz zał. 3 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu). 

7. Sprawdzenie stopnia funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych 

przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik.  
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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. 

 

3.1. EGiB. Ogólna kontrola stanu bazy danych.  

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

rozporządzenia egib (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik, § 3 rozporządzenia zm. egib),  

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

obowiązującego modelu pojęciowego bazy danych EGiB (§ 3 rozporządzenia zm. 

egib) ,  

c) Sprawdzenie, czy wykonywane są  kopie bezpieczeństwa baz egib, ich częstotliwości 

oraz sposobu ich przechowywania, a także przekazywania do WINGiK (§ 17 

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu ). 

3.2. EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych. 

a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych z modelem pojęciowym bazy 

EGiB (Zał. nr 1a do rozporządzenia w sprawie egib), 

b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie EGiB (Zał. nr 1a 

do rozporządzenia w sprawie egib), 

3.3. EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia baz danych EGiB oraz RCiWN, 

z przekazywaną sprawozdawczością do GUGiK za rok 2017. 

a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK -

3.0. 

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

rozporządzenia w sprawie egib). 

3.1. GESUT. Ogólna kontrola stanu bazy danych. 

a) Sprawdzenie procedury założenia bazy oraz czy zgłoszono bazę do ewidencji (art. 13 

ust. 3 ustawy o IIP), 

b) Sprawdzenie formy i sposobu prowadzenia bazy: czy jako baza danych GESUT, czy 

zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, mając na uwadze perspektywy do 2023 r. (53b 

ustawy Pgik), 

c) Sprawdzenie dostosowania prowadzonej bazy danych do aktualnie obowiązującego 

modelu pojęciowego bazy GESUT (Zał. Nr 2 do rozp. w sprawie GESUT),  

d) Sprawdzenie, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu do 

prowadzenia bazy GESUT (§ 9 ust. 1 rozp. w sprawie GESUT), 

e) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwości oraz 

sposobu ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu). 

3.2. GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych. 

a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami 

pojęciowymi danych bazy GESUT (Zał. Nr 2 do rozp. sprawie GESUT ), 

b) zakres gromadzonych danych w bazie GESUT (Zał. Nr 2 do rozporządzenia 

w sprawie GESUT). 

3.3. GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną 

sprawozdawczością za rok 2017. 

a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK 

-2.0. 
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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), 

b) Sprawdzenie dostosowania prowadzonej bazy danych BDSOG do obowiązującego 

modelu pojęciowego oraz określić perspektywy do 2023 r. (Zał. nr 2 rozporządzenia 

o osnowach), 

c) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu 

ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu). 

3.2. BDSOG. Kontrola jakościowa bazy danych.  

a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych BDSOG z obowiązującym 

modelem pojęciowym (Zał. nr 2 rozporządzenia o osnowach), 

b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie BDSOG (Zał. nr 3 

rozporządzenia o osnowach). 

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

sprawozdawczością za rok 2017. 

a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem GUGiK -

4.0. 

b) Sprawdzenie poprawności pliku GML z bazy danych (Zał. nr 4 rozporządzenia 

o osnowach). 

3.1. BDOT500. Ogólna kontrola stanu bazy danych. 

a) Sprawdzenie procedury założenia bazy oraz czy zgłoszono bazę do ewidencji (art. 13 

ust. 3 ustawy o IIP), 

b) Sprawdzenie formy prowadzenia bazy: czy jako baza danych BDOT500, czy zgodnie 

z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik (art. 4 ust. 1b oraz 53b ustawy Pgik), 

c) Sprawdzenie, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu 

do prowadzenia bazy BDOT500 (§ 8 rozporządzenia w sprawie BDOT500 i M.Zas), 

d) Sprawdzenie, czy baza BDOT500 jest dostosowana do obowiązujących modelów 

pojęciowych (Zał. nr 2 rozporządzenia w sprawie BDOT500), a jeśli nie to, jakie są 

w tym zakresie perspektywy do 2023 r. 

e) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu 

ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu), 

f) Sprawdzenie zharmonizowania bazy BDOT500 z bazami EGiB, GESUT, RCWiN, 

BDSOG (art. 4 ust. 1b ustawy Pgik). 

3.2. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych.  

a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej bazy danych BDOT500 z obowiązującymi 

modelami pojęciowymi określonymi (Zał. nr 2 rozporządzenia w sprawie 

BDOT500), 

b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie BDOT500 (Zał. nr 

2 rozporządzenia w sprawie BDOT500).  
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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), 

c) Sprawdzenie, w perspektywie końca 2023 r., sposobu dostosowania prowadzonej 

mapy zasadniczej do modelów pojęciowych mapy zasadniczej (Zał. nr 6 

rozporządzenia w sprawie BDOT500), 

d) Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu 

ich przechowywania (§ 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu). 

4.2. MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej. 

a) Sprawdzenie zgodności prowadzonej mapy zasadniczej z przepisami prawa 

w oparciu o które została utworzona. 

b) Sprawdzenie zakresu gromadzonych danych w prowadzonej mapie zasadniczej. 

c) Sprawdzenie pokrycia obszarowego prowadzonej mapy zasadniczej (art. 4 ust. 1a 

i ust. 1b ustawy Pgik). 

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

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

2017. 

a) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem – 

GUGiK 1.00. 

 

Ad. 3 i 4) w zakresie baz danych i mapy zasadniczej: ogólną ocenę zadania formułuje się 

przez dokonanie podsumowania ocen cząstkowych. 

 

5) Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych 

z wykorzystaniem dotacji. 

a) Sprawdzenie w celu potwierdzenia zgodności przekazywanych przez organ informacji 

w sprawozdaniach z rozliczenia dotacji przekazywanych do WINGiK. 

 

VII. Ustalenia formalno – organizacyjne 

1. Pełnienie funkcji przez Prezydenta Miasta Zielona Góra – aktualnie oraz w okresie 

od 1 stycznia 2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli. 

Obecnym Prezydentem Miasta Zielona Góra jest Pan Janusz Kubicki, na co wskazuje 

zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2015r. 

o wyborze Pana Janusza Krzysztofa Kubickiego na Prezydenta Miasta Zielona Góra.  
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Z kolei z przedstawionego zaświadczenia z dnia 22 listopada 2010r. wynika, że również 

w okresie od 22 listopada 2010r. do 15 marca 2015r. Pan Janusz Krzysztof Kubicki pełnił 

obowiązki Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

 

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), 

c) czy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej może być przyczyną 

nieprawidłowej realizacji zdań nałożonych na organ administracji geodezyjnej 

i kartograficznej.  

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej określały kolejne wersje 

Regulaminu Organizacyjnego. 

Pierwszym obowiązującym w okresie objętym kontrolą Regulaminem organizacyjnym 

Urzędu Miasta Zielona Góra był regulamin ustanowiony Zarządzeniem Nr 13.2013.K 

Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 maja 2013r. w sprawie regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra, który następnie podlegał zmianom 

w drodze zarządzeń Prezydenta Miasta, jako Kierownika Urzędu.  

W § 35 ww. Regulaminu określono, że w skład Urzędu wchodzi m.in. Departament 

Rozwoju Miasta (symbol literowy „DR”), w którego skład wchodzi z kolei m.in. Biuro 

Geodezji i Katastru (GE), natomiast w § 41 ust. 1 określono zakres działania ww. Biura. 

W § 41 ust. 2 wskazano, że w strukturze organizacyjnej  Biura funkcjonuje stanowisko 

Geodety Miejskiego  oraz Miejski Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Z kolei w Załączniku do ww. Zarządzenia nr 13.2013.K określono Schemat Organizacyjny 

Urzędu Miasta Zielona Góra, z którego wynika, że zarówno Biuro Geodezji i Katastru, 

jak też Geodeta Miejski wchodzą w skład Departamentu Rozwoju Miasta, który z kolei 

podlega bezpośrednio Zastępcy Prezydenta Miasta ds. gospodarczych.  

Powyższa postać Regulaminu Organizacyjnego została zmieniona Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 22.2013.K, z dnia 25 lipca 2013r., które nie 

wprowadziło istotnych zmian w zakresie dotyczącym Biura Geodezji i Katastru.   

 Obowiązująca na dzień rozpoczęcia kontroli postać Regulaminu organizacyjnego 

została wprowadzona Zarządzeniem nr 1.2015.K z dnia 5 stycznia 2015r., która następnie 

została zmieniona w drodze Zarządzenia Nr 11.2018.K z dnia 18 maja 2018r. Powyższa 

wersja Regulaminu nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie dotyczącym Biura 

Geodezji i Katastru.  

W § 34 pkt 6  ww.  zarządzenia z dnia 5 stycznia 2015r. określono, że w skład Urzędu 

wchodzi m.in. Departament Rozwoju Miasta (DR), w którego skład wchodzą wewnętrzne 

komórki organizacyjne, w tym m.in. Biuro Geodezji i Katastru (GE).  

Z kolei w Załączniku do ww. Zarządzenia nr 1.2015.K z dnia 5 stycznia 2015r. określono 

Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Zielona Góra, z którego wynika, że Biuro 

Geodezji i Katastru nadal wchodzi w skład Departamentu Rozwoju Miasta, który z kolei 

podlega bezpośrednio Zastępcy Prezydenta Miasta ds. gospodarczych i komunalnych.  

W sposób szczegółowy organizację administracji geodezyjnej i kartograficznej 

określały kolejne wersje Regulaminów Wewnętrznych.  

Poprzednio obowiązujący Regulamin Wewnętrzny Departamentu Rozwoju Miasta  

został ustanowiony Zarządzeniem Nr 29.2013.K Prezydenta Miasta Ziela Góra z dnia 

16 września 2013r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju  Miasta. 

W § 3 ust. 1 określono, iż w skład Departamentu wchodzą m.in. Biuro Geodezji i Katastru 

(GE) z Geodetą Miejskim:  
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a) Miejski Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej ze stanowiskami  do           

    spraw  koordynacji  usytuowania  projektowanych  sieci uzbrojenia terenu,  

b) stanowiska do spraw  ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Zielona Góra,  

c) samodzielne stanowisko do spraw Geograficznego Systemu Informatycznego”. 

Natomiast zgodnie z § 20 ww. zarządzenia pracą Departamentu kieruje Dyrektor.  

W Rozdziale 4 ww. Regulaminu Wewnętrznego określono zadania Biura Geodezji  

i Katastru, w tym również zadania realizowane w imieniu Starosty, jako organu  

administracji geodezyjnej i kartograficznej.  Z treści tego regulaminu wynika również, że  

Geodeta Miejski podlega bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta.  

Aktualnie obowiązująca postać Regulaminu wewnętrznego Biura Geodezji i Katastru 

została ustanowiona Zarządzeniem Nr 10.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 

4 maja 2015r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Miasta. 

Zgodnie z § 20 ww. regulaminu pracą Departamentu kieruje Dyrektor, z kolei według 

wskazań § 28 ust. 1 do obowiązków Geodety Miejskiego, który podlega Dyrektorowi 

Departamentu należy kierowanie Biurem Geodezji  i Katastru, a w § 33 ust. 1 określono, 

że w czasie jego nieobecności w zakresie spraw PZGiK jego zadania przejmuje zastępca  

kierownika. 

Z kolei tak jak w poprzedniej wersji regulaminu wewnętrznego w § 3 ust. 1, dotyczącego 

wewnętrznej struktury  organizacyjnej departamentu określono, iż w jego skład wchodzą 

m.in. Biuro Geodezji i Katastru (GE) z Geodetą Miejskim, na które składają się:  

a) Miejski Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej ze stanowiskami  do           

    spraw  koordynacji  usytuowania  projektowanych  sieci uzbrojenia terenu,  

b) stanowiska do spraw  ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Zielona Góra,  

c) samodzielne stanowisko do spraw Geograficznego Systemu Informatycznego. 

Ponadto zakresy działań na poszczególnych stanowiskach pracy zostały szczegółowo 

określone w rozdziale 4 § 6 ust.1-4 ww. Regulaminu. 

W drodze rozporządzenia z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia 

granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 

zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2014r., poz. 1023), połączono miasto Zielona Góra 

z  Gminą Zielona Góra. 

W dniu 23 grudnia 2014r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Miastem Zielona 

Góra a  Powiatem Zielonogórskim stanowiące, że Miasto Zielona Góra powierza, 

a Powiat Zielonogórski przyjmuje do realizacji zadania w zakresie  geodezji i kartografii, 

dla obszaru obecnej gminy Zielona Góra.  

Powyższe Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego – poz. 97 z 2015r. 

Strony powyższego Porozumienia wskazały, że działają na podstawie: 

„Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (..)  

oraz  

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

w związku z  

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie połączenia gmin, 

ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2014r., poz. 1023) 

i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie ustalenia granic 

powiatu zielonogórskiego (Dz. U. z 2014r., poz. 1020), 

uchwały nr LXXV.694.2014. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. 
w sprawie przekazania Powiatowi Zielonogórskiemu realizacji zadań administracji 

geodezyjnej i kartograficznej  

i uchwały nr II/11/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 17 grudnia 2014r. 

w sprawie przyjęcia przez Powiat Zielonogórski zadań administracji geodezyjnej 

i kartograficznej”. 
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W § 1 pkt 2 ww. Porozumienia określono, że powierzone zadania będą realizowane 

przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego  w Zielonej 

Górze oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Z kolei w § 1 ust. 3 wskazano, że  do zakresu powierzonych zadań należy w szczególności: 

a) prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

- prowadzenie: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie teleinformatycznym 

dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych 

oraz obiektów topograficznych, 

- tworzenie i udostępnianie map zasadniczych i map ewidencyjnych; 

b) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

c) zakładanie osnów szczegółowych - nadzór; 

d) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie 

i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości - nadzór; 

e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

f) weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu. 

W tym miejscu tut. organ zauważa, że wyszczególnione powyżej zadania w podpunktach 

od a) do e) zostały niemal wprost przeniesione z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, w którym to zostały wymienione zadania starosty jako organu 

administracji geodezyjnej i kartograficznej. Natomiast zadanie wskazane w podpunkcie f) 

jest zadaniem ujętym w art. 40a ust. 3  tej ustawy, w którym także wskazuje się, że jest to 

zadanie starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.   

  W ramach przedmiotowego Porozumienia zostały sporządzone trzy aneksy: z dnia 

27 lutego 2015r., z dnia 28 grudnia 2016r. i  z dnia 22 grudnia 2017r., z których wynika 

m.in., że Strony zawierają porozumienie na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia roku 

następnego – ostatnie porozumienie wskazuje datę do 2019r. oraz, że powierzone zadania  

będą realizowane przez Wydział Geodezji  i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego  

w Zielonej Górze. 

 Z uwagi na bardzo ogólne wskazanie podstaw zawarcia powyższego Porozumienia 

z dnia 23 grudnia 2014r. tut. organ przedstawi poniżej uwarunkowania prawne powołanej 

w nim ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru, przy czym 

w art. 4 ust. 4 dodano, że „Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu 

działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez 

powiat”. Natomiast w art. 4 ust. 5 wskazano, że Powiat na uzasadniony wniosek 

zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach 

ustalonych w porozumieniu. 

Z kolei art. 5 ww. ustawy stanowi, że: 

1. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie 

wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 

2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 

publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, 

na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. 

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

4. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). 

Uszczegółowienie regulacji zawartej w ww. art. 5 pkt 2 zostało określone  m.in. w art. 73 

ust. 1, który stanowi, że „Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia 

jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych”. 
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Ze wskazanych powyżej przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym bez wątpienia wynika, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru, a przy 

tym ustawodawca dopuścił, aby Powiaty zawierały porozumienia w sprawie powierzenia 

jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.  

Odnosząc się do zakresu przedmiotowego Porozumienia z dnia 23 grudnia 2014r., 

oprócz powyższych regulacji prawnych należy także wskazać przepisy szczególne 

w stosunku do ustawy o samorządzie powiatowym, a zawarte w powołanej w tym 

Porozumieniu ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Zgodnie z art.  6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Służbę 

Geodezyjną i Kartograficzna stanowią m.in. organy administracji geodezyjnej 

i kartograficznej, a w tym starosta, jako wykonujący zadania przy pomocy geodety 

powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. 

Jak wskazano w art. 6a ust. 3 ww. ustawy - zadania tych organów wykonywane są jako 

zadania z zakresu administracji rządowej.  

Z kolei jak stanowi art. 6a ust. 4 starosta na wniosek gminy powierza wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw 

należących do zakresu jego zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.  

Powyższe przepisy szczególne oznaczają, że potencjalne porozumienie  nie może być 

zawarte między jednostkami samorządu, lecz między organami, a przy tym nie może 

polegać na powierzeniu zadań innemu staroście, lecz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 

miasta) jako organowi gminy funkcjonującej na obszarze należącym do właściwości 

starosty.  

Tymczasem opisane Porozumienie nie spełnia powyższych wymogów wskazanych 

w przepisach szczególnych jakimi wobec ustawy o samorządzie powiatowym są przepisy 

ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Reasumując powyższe ustalenie tut. organ stwierdza, że przedstawione powyżej 

Porozumienie, zawarte między dwoma jednostkami samorządu terytorialnego, nie może 

stanowić legalnej podstawy organizacji zadań należących do organów administracji 

geodezyjnej i kartograficznej, które to organy wskazano w art.  6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że w zakresie obszaru miasta Zielona 

Góra, który uprzednio stanowił obszar Gminy Zielona Góra, większość zadań z zakresu 

geodezji i kartografii określonych przepisami ustawy Pgik nie są realizowane przez 

Prezydenta, który jako starosta w myśl art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b wykonuje takie zadania 

przy pomocy Geodety Miejskiego, gdyż zostały one powierzone Wydziałowi Geodezji  

i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, a przez pewien okres 

także Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które 

w żaden sposób nie podlegają Prezydentowi jako organowi administracji geodezyjnej 

i kartograficznej, nie są powiązane organizacyjnie z Urzędem Miasta, a pracownicy tych 

komórek nie podlegają nawet merytorycznemu nadzorowi Geodety Miejskiego.  

Przez cały okres objęty kontrolą Geodetą Miejskim była Pani Mirosława Kaczała, 

która pełni tę funkcję na podstawie pisma Prezydenta Miasta Zielona Góra znak OR-

III.2121.1.100.2012 z dnia 30 października 2012r., dotyczącego  powierzenia do 

odwołania obowiązków  kierownika  Biura  Geodezji i Katastru oraz Geodety Miejskiego. 

Posiada ona wykształcenie wyższe geodezyjne ( … ), uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii w zakresach  nr 1 i 2 – świadectwo nr ( … ) z 19.05.1990r., a także 

ponad    30-letnie doświadczenie pracy w geodezji, w tym głównie w administracji 

geodezyjnej i kartograficznej. 

Powyższe ustalenia wskazują, że: 
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Ad. a) w obowiązujących przez cały okres objęty kontrolą (od dnia 1 stycznia 2014 r.) 

uregulowaniach dotyczących usytuowania geodety powiatowego (miejskiego) 

w strukturze Urzędu Miasta Zielona Góra, w myśl przepisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b 

ustawy Pgik, są niezgodne z wymogami wskazanego przepisu prawa, gdyż w tym 

okresie nie wskazywały i nadal nie wskazują prawidłowego umiejscowienia, czyli 

bezpośredniej podległości Geodety Miejskiego wobec Prezydenta Miasta, 

wykonującego zadania starosty. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami). 

Ad. b) osoba, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję geodety powiatowego 

(miejskiego), spełniała wymagania określone w tym zakresie w przepisach  § 4 

rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych.  

(ocena pozytywna). 

Ad. c) w zakresie regulacji dot. struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej stwierdza 

się, że obejmują one zadania z zakresu geodezji i kartografii, ale jednocześnie 

stwierdzono zasadniczą nieprawidłowość polegającą na braku regulacji 

potwierdzających formalną odpowiedzialność za kierowanie przez Prezydenta Miasta 

Zielona Góra realizacją zadań nałożonych przepisami ustawy Pgik dla części obszaru 

miasta  stanowiącego były obszar Gminy Zielona Góra, co może być przyczyną 

nieprawidłowej realizacji zdań nałożonych na organ administracji geodezyjnej 

i kartograficznej. 

(ocena pozytywna – w zakresie obszaru „Starego Miasta” Zielona Góra;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto” w Zielonej Górze). 

 

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 posiadanych kwalifikacji, ustalono 

m.in. w oparciu o wgląd do zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 

pracowników Biura realizującego zadania objęte ww. kontrolą, a także w oparciu 

o przekazane zestawienie określające kwalifikacje zawodowe tych osób, co przedstawia 

poniższa tabela: 

 

L.p. Imię i nazwisko Nazwa stanowiska pracy Stanowisko Wykształcenie 
Zakresy 

uprawnień 
geod. 

Data przyjęcia 
zakresu czynności 
/ obowiązków  i 

uprawnień 

1 Mirosława Kaczała 
Kierownik Biura Geodezji  i 
Katastru 

Geodeta 
Miejski 

wyższe 
geodezyjne 

1, 2  
01.11.2012 
03.02.2014 

2 ( … ) 
Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Inspektor średnie ( … ) 2 21.05.2015r. 

3 
( … ) Departament Rozwoju Miasta 

– Biuro Geodezji i Katastru 
Geodeta 

wyższe ( … ), 
średnie ( … ) 

- 21.05.2015r. 

4 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Geodeta wyższe ( … ) - 21.05.2015r. 

5 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Podinspektor wyższe ( … ) - 21.05.2015r. 

6 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Inspektor 
wyższe ( … ), 
średnie ( … ) 

- 21.05.2015r. 

7 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Inspektor 
wyższe ( … ), 
wyższe ( … ) 

- 21.05.2015r. 
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8 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Geodeta wyższe ( … ) - 21.05.2015r. 

9 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Inspektor wyższe ( … ) 1, 4 21.05.2015r. 

10 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Inspektor 
wyższe ( … ), 
średnie ( … ) 

- 20.05.2015r. 

11 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Pomoc 
administracyjna 

wyższe ( … )  - 20.05.2015r. 

12 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Główny 
specjalista 

wyższe ( … ) - 21.05.2015r. 

13 
( … ) Departament Rozwoju Miasta 

– Biuro Geodezji i Katastru 
Geodeta średnie ( … ) - 05.02.2014r. 

14 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Referent średnie ( … ) - - 

15 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Główny 
specjalista 

wyższe ( … ), 
średnie ( … ) 

1, 2 21.05.2015r. 

16 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Inspektor wyższe ( … )  - 31.07.2012r. 

17 ( … ) Departament Rozwoju Miasta 
– Biuro Geodezji i Katastru 

Główny 
specjalista 

wyższe ( … )  - 31.08.2012r. 

 

 

  Ad. a) Z powyższych ustaleń wynika, że 4 osoby (24%) posiadają uprawnienia geodezyjne, 

w tym 3 osoby w zakresie nr 2, a prawie wszystkie osoby zatrudnione w kontrolowanym 

Biurze posiadają wykształcenie geodezyjne.  

Z kolei, na podstawie analizy treści Zakresów odpowiedzialności i uprawnień, dla 

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 odpowiedzialności i uprawnień” przekazanym pracownikom Biura: Pani 

( … ), Pani ( … ), Panu ( … ), Pani ( … ) oraz Panu ( … ), w ramach przygotowania 

i udostępniania materiałów wchodzących w skład zasobu geodezyjnego  i kartograficznego 

wskazano: rejestrację wniosków, udostępnianie materiałów oraz klauzulowanie 

i opisywanie materiałów, nie wymieniając przy tym uzgodnień z wykonawcami listy 

materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych  do wykonania zgłoszonych prac, który to 

obowiązek wynika z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik,  

- w „Zakresie obowiązków i uprawnień” przekazanym Pani ( … ) w dniu 05.02.2014r. 

część wskazanych zadań jest już nieaktualna, tzn. wynika z uchylonego rozp. z 16 lipca 

2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, a mianowicie: wydawanie wytycznych  

do wykonywania  zgłoszonych  robót oraz materiałów  geodezyjnych i kartograficznych  z 

zasobu. 

W zakresie powyższych uchybień zostało przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie 

Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

W „Zakresie odpowiedzialności i uprawnień” przekazanym pracownikom Biura: ( … ), 

Pani ( … ), Panu ( … ), Pani ( … ) oraz Panu ( … ), w ramach zakresu dotyczącego 

niejako udostępniania materiałów wchodzących w skład zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego wskazano: rejestrację wniosków, udostępnianie  materiałów  oraz 

klauzulowanie  i opisywanie materiałów, a nie wymieniono przy tym uzgodnień 

z wykonawcami listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych  do wykonania 

zgłoszonych prac, które wynikają  z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik ponieważ uznano, 

że upoważnienia wydane w dotychczasowych zakresach są wystarczające 

do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  
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W „Zakresie obowiązków i uprawnień” przekazanym w piśmie Pani ( … ) w dniu 

05.02.2014r. część wskazanych zadań jest już nieaktualna, a mianowicie: wydawanie 

wytycznych  do wykonywania  zgłoszonych  robót oraz materiałów  geodezyjnych 

i kartograficznych  z zasobu z uwagi na niedopatrzenie wydania nowego „Zakresu 

obowiązków” po zmianie przepisów w lipcu 2014 roku. Pani ( … ) po wielomiesięcznej 

przerwie ponownie w ramach naboru od 12.10.2016 r. została zatrudniona w Urzędzie 

Miasta, a nowy  „Zakres obowiązków i uprawnień” nie został jeszcze przygotowany.  

Powyższe ustalenia pozwalają stwierdzić, że zasoby pracownicze w zakresie osób 

zatrudnionych w Urzędzie Miasta  Zielona Góra 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. 

Jednocześnie stwierdza się, że na potrzeby kontroli Geodeta Miejski nie przedstawił 

żadnych dokumentów stanowiących o zasobach pracowniczych realizujących zadania 

nałożone na Prezydenta przepisami ustawy Pgik na obszarze Dzielnicy Nowe Miasto.   

(ocena pozytywna z istotnymi uchybieniami – w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”). 

4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej 

do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym:  

a) poprawność podstawy prawnej ich wydania, ważność i adekwatność zakresów 

upoważnień w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika/opisach 

stanowisk pracy. 

 

W oparciu o wgląd do akt osobowych pracowników ustalono, że ww. osoby przyjęły 

od Prezydenta Miasta następujące upoważnienia do działania w jego imieniu: 
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( … ) - - 
13.06.2016r. 19.02.2014r. 

- 
11.08. 
2014r. 

01.08. 
2014r. 

 
- - 16.08.2005r. 

( … ) - - - 
19.02.2014r. 

- 
11.08. 
2014r. 

01.08. 
2014r. 

 
- - 

18.09.2008r., 
05.08.2008r. 

( … ) - - - 

29.05.2014r. 

- 

29.05. 
2014r. 

29.05. 
2014r. - - 08.09.2008r. 

( … ) - - - 
19.02.2014r. 

- 
29.05. 
2014r. 

01.08. 
2014r. 

 
- - 22.08.2013r. 

( … ) - - - 

19.02.2014r. 

- 

11.08. 
2014r. 

01.08. 
2014r. 

 
 

- - 16.12.2005r. 

( … ) - - 
19.07.2018r. 

 
11.02.2015r. 

- 
11.02. 
2015r. 

11.02. 
2015r. - - 11.08.2008r. 

( … ) - - - 
19.02.2014r. 

- 
11.08. 
2014r. 

01.08. 
2014r. 

 
- - 

22.08.2013r., 
21.01.2011r., 
11.09.2008r. 
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( … ) - - 

15.06.2016r. 13.06.2016r. 

- 

13.06.  
2016r. 

- - - 

 
03.07. 2012r.,  
04.12.2012r. 

 

( … ) - - - - - - 
01.08. 
2014r. - - 29.04.2009r. 

( … ) - - - - - - - - - 01.12.2010r. 

( … ) - - - - - - 
01.08. 
2014r. - - 25.07.2006r. 

( … ) - - - - - - - - - 08.02.2018r. 

( … ) - - - - - - - - - 08.02.2018r. 

( … ) - - - - - - - - - 08.02.2018r. 

( … ) - - - - - - - - - 20.09.2006r. 

( … ) - - - - - - - - - 
22.01.2003r., 
09.02.2010r., 
10.01.2011r. 

 

 

Ad. a) Na podstawie analizy treści ww. upoważnień ustalono, że: 

- zakres upoważnień zasadniczo jest adekwatny w stosunku do zapisów w Zakresach 

odpowiedzialności i uprawnień, które pracownicy Biura po ich zapoznaniu przyjęli 

do wiadomości i stosowania,    

- część pracowników Biura: Pani ( … ), Pani ( … ) i Pani ( … ), w dniu 12 października 2016 

roku zostało upoważnionych do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji zadań 

z zakresu geodezji  i kartografii wykonywanych  dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto  miasta 

Zielona Góra (dawnej Gminy Zielona Góra w powiecie zielonogórskim) przez Powiat 

Zielonogórski, w tym wydatkowania  przyznanych przez Miasto Zielona Góra środków 

finansowych  dotacji celowej, przy czym tut. organ zauważa, że nałożone na wskazanych 

pracowników zadanie nie jest zadaniem organu administracji geodezyjnej i kartograficznej 

wynikającym z przepisów ustawy Pgik,  

- upoważnienia dotyczące bezpośrednio zadań organu służby geodezyjnej i kartograficznej 

zostały wydane na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, a także na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym, wskazując przy tym ogólnie ustawę Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, zamiast wskazać jako podstawę art. 6a ust. 3  ustawy Pgik, lub art. 268a 

Kpa, gdy starosta wydaje upoważnienie z własnej inicjatywy, precyzując zarazem z jakim 

przepisem ustawy Pgik, określającym zakres czynności pracownika składających się 

na załatwianie spraw związanych z zadaniami organu, udziela upoważnienia, 

- w zakresie wydanych upoważnień do podpisywania materiałów wprowadzanych do 

ewidencji  materiałów zasobu zauważono pewną nieścisłość, polegającą na braku 

wskazania, że upoważnienie dotyczy przede wszystkim przyjęcia zbiorów danych lub 

innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- Pani ( … ) oraz Pani ( … ) nie otrzymały od Prezydenta Miasta upoważnienia do 

wykonywania czynności materialno-technicznych dotyczących aktualizacji informacji 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków pomimo, że w „Zakresie odpowiedzialności i 

uprawnień” wydanych tym pracownikom w dniu 20.05.2015r., wskazano jako zadanie - 

prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bieżącą aktualizację operatu 

ewidencyjnego, należącą do zadań starosty wskazanych w przepisach ustawy Pgik. 

Ponadto zwrócono uwagę, że żadnemu z pracowników Biura nie przewidziano wydania 

upoważnień w zakresie: 

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 
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- uzgadniania z wykonawcą  listy materiałów niezbędnych lub potrzebnych do wykonania 

zgłoszonych prac, 

- uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

- wprowadzania i przetwarzania materiałów zasobu do postaci elektronicznej, 

- przyjmowania zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego do zasobu, 

przy czym powyższe zadania część pracowników ma wpisane w zakresach obowiązków 

i uprawnień, a uzgadniania z wykonawcą  listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do 

wykonania zgłoszonych prac nie ma żaden pracownik, nawet w zakresie  obowiązków 

i uprawnień.  

W zakresie powyższych ustaleń dot. podstaw wydania upoważnień zostało przyjęte 

do Protokołu ustne wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która 

wskazała, że: 

Upoważnienia dotyczące bezpośrednio zadań organu służby geodezyjnej i kartograficznej 

zostały wydane na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, a także na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r.                             

o samorządzie powiatowym, wskazując przy tym tylko ogólnie ustawę Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, zamiast wskazać jako podstawę art. 6a ust. 3  ustawy Pgik, lub art. 268a 

Kpa, gdyż uznano, że upoważnienia wydane w dotychczasowych zakresach są wystarczające 

do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  

Z kolei w zakresie uchybienia dot. upoważnień do podpisywania materiałów zostało 

przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która 

wskazała, że: Uznano, iż upoważnienia wydane w dotychczasowych zakresach są 

wystarczające do wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem zbiorów danych lub 

innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W odniesieniu do uwagi dot. zakresu upoważnień wydanych Pani ( … ) oraz Pani ( … ) 

zostało przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy 

Kaczały, która wskazała, że: 

Pani ( … ) oraz Pani ( … ) nie otrzymały od Prezydenta Miasta upoważnień do wykonywania 

czynności materialno-technicznych dotyczących aktualizacji informacji zawartych w 

ewidencji gruntów i budynków ze względu na przeświadczenie, że w powyższym zakresie 

wystarczające jest wskazanie tych czynności w „Zakresie odpowiedzialności i uprawnień” 

wydanych tym pracownikom w dniu 20.05.2015r., a ponadto w zaleceniach pokontrolnych 

wydanych po przeprowadzonej kontroli w dniach od 24 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 

r. w zakresie brakujących upoważnień nie wykazano uchybień w upoważnieniach do zadań i 

czynności wymienionych powyżej. 

Natomiast w zakresie powyższych uwag dot. zakresu zadań organu nie objętego wydanymi 

upoważnieniami zostało przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani 

Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Uznano, że upoważnienia wydane w dotychczasowych zakresach są wystarczające do 

wykonywania zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  Ponadto w zaleceniach pokontrolnych wydanych po przeprowadzonej 

kontroli w dniach od 24 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. w zakresie brakujących 

upoważnień nie wykazano uchybień w upoważnieniach do zadań i czynności wymienionych 

powyżej. W zakresie upoważnień wymieniono wtedy błędne nazewnictwo do weryfikacji 

dokumentacji, co zostało zmienione i osoby weryfikujące mają upoważnienia „do 

weryfikowania zbiorów danych oraz innych materiałów ...” . Uznano istniejące upoważnienia 

za prawidłowe, skoro przy wcześniejszej kontroli nie wymieniono innych brakujących 

zakresów w upoważnieniach.  
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Jednocześnie stwierdzono, że Geodeta Miejski nie przedstawiła na potrzeby kontroli 

żadnych dokumentów, które wskazywałyby na upoważnienia wydane przez Prezydenta 

osobom, które w ramach Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego 

w Zielonej Górze realizują zadania Prezydenta jako organu administracji geodezyjnej 

i kartograficznej  w zakresie obszaru Dzielnicy Nowe Miasto. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami – w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena negatywna w zakresie  Dzielnicy „Nowe Miasto”). 

5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę 

aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji, 

w tym:  

a) sposób postępowania organu w przypadku stwierdzenia braku wniosku strony  

o wprowadzenie zmiany (dotyczy bazy egib).  

W powyższym zakresie Geodeta Miejski nie przedstawiła żadnych pisemnych 

regulacji, wobec czego uznano, że takie nie zostały określone w kontrolowanej jednostce, 

a także nie przyjmowano wyjaśnień w tym zakresie, gdyż przepisy prawa nie zobowiązują 

organu prowadzącego bazy PZGiK do pisemnego określenia regulacji w powyższym 

zakresie. 

 (brak oceny) 

6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych, w tym: 

a) układy współrzędnych płaskich i wysokościowych, w jakim prowadzone są bazy 

danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy Pgik 

– czy są zgodne z obowiązującymi. 

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

oprogramowanie stosowane do prowadzenia ww. baz danych, a także zawartość tych baz 

(pliki .gml, SWDE),  stwierdzono, że w prowadzonych bazach danych, a mianowicie: 

- w bazie EGiB oraz bazach BDSOG, GESUT i BDOT500, prowadzonych dla obrębów               

nr 1-43 (Stare Miasto), a także dla baz EGiB i BDSOG, prowadzonych odrębnie przez 

Starostwo Powiatowe dla obrębów nr 44-60 (Dzielnica Nowe Miasto) stosowany jest 

układ współrzędnych „2000/15” (PL-2000) - co jest zgodne z §15 ust. 1 pkt 4 rozp. 

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych,  

- w bazie BDSOG prowadzonej dla obrębów nr 44-60 (Dzielnica Nowe Miasto) stosowany 

jest układ wysokościowy  „Kronsztadt 86” (PL-KRON86-NH) - co jest zgodne z §3 ust. 1 

pkt 2 oraz §24 ust. 1 rozp. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

- w zakresie stosowanego na obszarze Starego Miasta (obręby 1-43) 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, nie dokonano sprawdzenia, gdyż baza BDSOG dla punktów osnowy 

wysokościowej dla tego obszaru miasta nie została jeszcze założona.  

(ocena pozytywna – w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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) dla obrębów 1-43 (Stare Miasto) 

prowadzi się w zakresie jej części opisowej w programie Kataster WZ wersja 

4.0.4.53,Normal - firmy Sygnity S.A., z siedzibą w Warszawie, natomiast bazę  
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danych EGiB w zakresie części graficznej prowadzi się w programie SonetEE wersja 

10.1.74 - firmy Sygnity S.A., z siedzibą w Warszawie, 

- bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębów 44-60 (Dzielnica 

Nowe Miasto) w zakresie części opisowej prowadzona jest przez Starostwo 

Powiatowe w Zielonej Górze w systemie GEO-INFO 6 INTEGRA wersja 16.4.0.0 - 

firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania, z kolei ww. baza w zakresie części 

graficznej prowadzona jest również przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze 

w systemie GEO-INFO 7 Mapa wersja 17.4.10.1 - firmy SYSTHERM INFO Sp. 

z o.o. z Poznania, 

- pozostałe bazy danych GESUT, BDSOG oraz BDOT500, dla obszaru obejmującego 

obręby ewidencyjne 1-43 (Stare Miasto) prowadzi się w programie SonetEE wersja 

10.1.74 - firmy Sygnity S.A., natomiast dla obszaru Dzielnica Nowe Miasto, 

obejmującego obręby ewidencyjne 44-60 ww. bazy prowadzone są w systemie GEO-

INFO 7 Mapa wersja 17.4.10.1 - firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania. 

 

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

opcji ustalono, że ww. program SonetEE - firmy Sygnity S.A., stosowany dla obszaru 

obejmującego obręby 1-43 umożliwia eksport oraz import wszystkich baz danych, tzn. 

EGiB, RCiWN, DDSOG, BDOT500 i GESUT w postaci plików w formacie .gml.   

W zakresie stosowanych dla obszaru Dzielnica Nowe Miasto (obręby 44-60) 

systemów do prowadzenia ww. baz danych, w postaci oprogramowania firmy 

SYSTHERM INFO Sp. z o.o. -  GEO-INFO 6 INTEGRA wersja 16.4.0.0 oraz GEO-

INFO 7 Mapa wersja 17.4.10.1 ustalono, że ww. oprogramowania nie posiadają 

możliwości zarówno eksportu, jak też importu ww. baz w formacie .gml. 
Z przedstawionych w postaci zrzutów z ekranu możliwości ww. programów w tym 

zakresie stwierdzono, że pozwala ono na eksport danych wyłącznie w formatach 

Tango,  SWDE i Shape. 

W związku z powyższym zostało przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie 

Geodety Miejskiego Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Po połączeniu miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra 

w powiecie zielonogórskim rozpoczęto przygotowania do wdrożenia oprogramowania, 

takiego aby była możliwość eksportu i  importu baz w formacie gml. Jest to zadanie 

bardzo kosztowne i bardzo trudne bo wymagające również zatrzymania „cyklu 

produkcyjnego ośrodka”.   

Miasto Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych              

e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” – 

dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

(umowa o dofinansowanie RPLB .02.01.00-08-0004/15-00). W ramach tego zadania 

została wykonana wstępna konwersja danych obrębów od 44 do 60. Wykonano m.in. 

analizę danych źródłowych. Wykonano również dodatkowe analizy umożliwiające 

wychwycenie nieprawidłowości. Wykazano duże nieprawidłowości w historycznych 

danych źródłowych (brak powiązań, brak opisu struktur danych), które mają 

bezpośredni wpływ na jakoś migracji danych, do przeprowadzenia której trwają 

przygotowania. Celem jest wprowadzenie jednego oprogramowania i jednolitych baz 

danych wymaganych przepisami dla obszaru całego miasta, umożliwiającego 

prawidłowe wykonanie eksportu i importu w formacie gml. 

(ocena pozytywna – w zakresie obszaru „Stare Miasto”;  

ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

Ogólna ocena w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych (ocena realizacji 

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

z nieprawidłowościami – w zakresie obszaru „Stare Miasto”; negatywna - w zakresie  

Dzielnicy „Nowe Miasto”. 
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VIII. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, 

na których została oparta 

Przedstawiona poniżej ocena została sformułowana na podstawie ustaleń dotyczących 

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

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

- akt postępowań modernizacyjnych ewidencji gruntów i budynków,  

- akt dotyczących działań związanych z zasilaniem CR ZSIN, 

- losowo wybranej dokumentacji operatów technicznych oraz licencji na materiały 

udostępnione wykonawcom (40 sztuk, w tym 20 przyjętych w Urzędzie Miasta, 

prowadzącym zasób obejmujący obręby ewidencyjne 1-43 oraz 20  przyjętych w Starostwie 

Powiatowym, prowadzącym zasób dla Dzielnicy Nowe Miasto - obręby 44-60), 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 wybranych losowo sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500, odrębnej dla obszaru 

Starego Miasta, prowadzonej programem SonetEE - firmy Sygnity S.A. oraz osobnej dla 

Dzielnicy Nowe Miasto, prowadzonej w systemie GEO-INFO 7 Mapa - firmy SYSTHERM 

INFO Sp. z o.o.  

Przedmiotową ocenę odniesiono do części VI niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

pn. „Zagadnienia wymagające oceny”. 

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

a) W zakresie sprawdzenia, czy w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. 

organ w związku z podejmowaniem działań dotyczących modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków uzgadniał projekty modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (§ 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib) 

w oparciu o przedłożone akta postępowań modernizacyjnych z ww. okresu ustalono, 

że na lata 2004-2005 zaplanowano przeprowadzenie modernizacji obejmującej 

wszystkie obręby miasta w zakresie uzupełnienia bazy danych o informacje dotyczące 

budynków i lokali. Projekt modernizacji, pn. Projekt założenia ewidencji budynków 

i lokali dla obszaru miasta Zielona Góra, został uzgodniony z LWINGiK w dniu 

09.12.2003r., co oznacza, że został spełniony warunek o którym mowa w  § 33 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie egib. 

(ocena pozytywna) 

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

zgodności z przepisami prawa): pozytywna. 

1a) Procedura modernizacji egib w okresie od 1 stycznia 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 Miejski w załączniku  do swojego pisma z dnia 

07.11.2018r. wskazała, że w okresie od 01.01.2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli na 

obszarze miasta Zielona Góra nie przeprowadzono modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków zgodnie z procedurą określoną w art. 24a ustawy Pgik.   

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: 

- Prezydent nie przeprowadził modernizacji egib w terminie do końca 2016 roku, ani też 

do dnia rozpoczęcia kontroli, w zakresie żadnego z obrębów ewidencyjnych miasta 

Zielona Góra, w tym Dzielnicy Nowe Miasto, mających na celu dostosowanie danych 

bazy EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie egib zmienionego z dniem 

31 grudnia 2013 roku, mimo istnienia takiego obowiązku wskazanego w § 80 ust. 1 
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rozporządzenia egib, który stanowi, że utworzenie komputerowej bazy danych 

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

niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, winna być 

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

terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2016r.  

W związku z powyższym zostało przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie Geodety 

Miejskiego Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: Prezydent nie przeprowadził 

w terminie do końca 2016 roku modernizacji egib w zakresie żadnego z obrębów 

ewidencyjnych miasta, mających na celu dostosowanie danych bazy EGiB do wymogów 

rozporządzenia w sprawie egib zmienionego z dniem 31 grudnia 2013 roku, mimo 

istnienia takiego obowiązku wskazanego w § 80 ust. 1 rozporządzenia egib, przede 

wszystkim ze względu na zbyt małą obsadę kadrową, a także  ze względu na brak 

środków finansowych.  

W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienie nie może być uznane gdyż do dnia 

rozpoczęcia kontroli nie podjęto modernizacji w zakresie żadnego obrębu 

ewidencyjnego, a corocznie Wojewoda Lubuski przekazywał Prezydentowi Miasta 

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.  

(ocena negatywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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

egib żadnego z obrębów ewidencyjnych miasta, pomimo istnienia takiego obowiązku 

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

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

czy w odpowiednim terminie .   

       (nie podlega ocenie) 

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

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

       (nie podlega ocenie) 

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

przewidywał jej realizacji etapami. 

(nie podlega ocenie) 

Ad. 5. Z uwagi na powyższe nie dokonywano sprawdzenia, czy starosta podał do publicznej 

wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania 

związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa 

powiatowego na okres 14 dni.     (nie podlega ocenie) 

Ad. 6. W zakresie sprawdzenia, czy Prezydent poinformował o terminie i miejscu wyłożeniu 

do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed 

wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego 

urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, z uwagi na fakt nie 

przeprowadzania modernizacji, której obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów 

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

(nie podlega ocenie) 

Ad. 7. W zakresie sprawdzenia, czy zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu 

operatu opisowo–kartograficznego, czy został wyłożony do wglądu w siedzibie starostwa 

powiatowego na okres 15 dni roboczych, z uwagi na opisany powyżej fakt nie 

przeprowadzania modernizacji egib, sprawdzenia takiego nie przeprowadzano.  

(nie podlega ocenie) 

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

zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego.  

(nie podlega ocenie) 
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Ad. 9. Z uwagi na brak przeprowadzanych modernizacji egib nie sprawdzano również 

poprawności trybu rozpatrywania zgłaszanych uwag do projektu operatu opisowo-

kartograficznego.  

(nie podlega ocenie) 

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

dokonywano sprawdzenia, czy w terminie 30 dni ujawniono w bazie EGiB dane zawarte 

w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, czego wymóg wynika z § 47 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie egib.  

(nie podlega ocenie) 

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

§ 80 ust. 1 rozporządzenia egib, nie dokonywano sprawdzenia, czy po upływie terminu 

rozpatrzenia uwag Prezydent ogłosił w dzienniku urzędowym województwa oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta informację o terminie, w którym 

dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi egib.  

(nie podlega ocenie) 

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

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

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

(nie podlega ocenie) 

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

dokonywano również sprawdzenia, czy i kiedy zawiadomiono o zmianach danych 

ewidencyjnych wynikających z modernizacji organy podatkowe, księgi wieczyste, 

właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów, 

czego wymóg wynika z § 49 rozporządzenia w sprawie egib w zw. z art. 24a ust. 11 

ustawy Pgik.  

(nie podlega ocenie) 

Ad. 1a) Ogólna ocena zadania (w zakresie całej jednostki kontrolowanej): 

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

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

1b) Przekazywanie zbiorów do ZSIN. 

Ad. 1. W zakresie ustaleń dotyczących systemu do prowadzenia bazy danych EGiB  

stwierdzono, że do prowadzenia części opisowej tej bazy, obejmującej obszar Starego 

Miasta (obręby 1-43), wykorzystywany jest program Kataster WZ wersja 4.0.4.53, 

Normal - firmy Sygnity S.A., z siedzibą w Warszawie, a do prowadzenia  części 

graficznej program SonetEE wersja 10.1.74 - firmy Sygnity S.A.  

 Z kolei baza danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 44-60 (Dzielnica Nowe 

Miasto) prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze w zakresie części 

opisowej przy wykorzystaniu systemu GEO-INFO 6 INTEGRA wersja 16.4.0.0 - firmy 

SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania, natomiast w zakresie części graficznej 

z wykorzystaniem systemu GEO-INFO 7 Mapa wersja 17.4.10.1 - firmy SYSTHERM 

INFO Sp. z o.o. z Poznania.  

a) W ramach sprawdzenia, czy wykorzystywany w Urzędzie Miasta 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 programy Kataster WZ wersja 4.0.4.53 

i SonetEE wersja 10.1.74 - firmy Sygnity S.A., stosowane dla obszaru objętego obrębami 

ewidencyjnymi 1-43 (Stare Miasto) dostosowane są do aktualnego modelu pojęciowego 

EGiB, z kolei system składający się na programy GEO-INFO 6 INTEGRA wersja 
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16.4.0.0 oraz GEO-INFO 7 Mapa, wykorzystywany do prowadzenia bazy EGiB 

w zakresie obrębów ewidencyjnych 44-60 (Dzielnica Nowe Miasto), nie jest dostosowany 

do aktualnego modelu pojęciowego EGiB, czego dowodem jest brak możliwości 

wyeksportowania ww. bazy danych w formacie GML. 

(dla obszaru Stare Miasto - obręby 1-43: ocena pozytywna) 

       (dla obszaru Dzielnica Nowe Miasto - obręby 44-60: ocena negatywna) 

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. 2.1.13.0) z udostępnionej bazy danych dotyczących obszaru Starego 

Miasta (obręby 1- 43) ustalono, że dane zawarte w bazie nie są w pełni dostosowane do 

aktualnego modelu pojęciowego EGiB gdyż w zakresie topologii wykazano w niej 43 

weryfikacji pozytywnych oraz 14 błędów krytycznych, natomiast w zakresie 

przeprowadzonej weryfikacji składniowej dotyczącej poprawności  plików GML ze 

schematem aplikacyjnym w większości przypadków wystąpiły błędy krytyczne nie 

pozwalające z kolei  na przeprowadzenie weryfikacji atrybutowych. 

  Natomiast z uwagi na brak przeprowadzonych modernizacji egib mających na celu 

dostosowanie  danych bazy EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe dla obszaru 

Dzielnica Nowe Miasto (obręby ewidencyjne 44-60) do wymogów rozporządzenia 

w sprawie egib, a także z uwagi na brak możliwości wydania przez administratora ww. 

bazy w formacie GML z powodu rozbieżności pomiędzy częścią graficzną i częścią 

opisową tej bazy należy stwierdzić, że dane zawarte w bazie egib nie są dostosowane do 

aktualnego  modelu pojęciowego  EGiB. 

W zakresie powyższych nieprawidłowości wykazanych w punkcie 1a) i 1b) zostało 

przyjęte do Protokołu ustne wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, 

która wskazała, że: Po połączeniu miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą 

Zielona Góra w powiecie zielonogórskim rozpoczęto przygotowania do wdrożenia 

oprogramowania, takiego aby była możliwość eksportu i  importu baz w formacie gml. 

Jest to zadanie bardzo kosztowne i bardzo trudne bo wymagające również zatrzymania 

„cyklu produkcyjnego ośrodka”.   

Miasto Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych           

e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” – 

dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (umowa 

o dofinansowanie RPLB .02.01.00-08-0004/15-00). W ramach tego zadania została 

wykonana wstępna konwersja danych obrębów od 44 do 60. Wykonano m.in. analizę 

danych źródłowych. Wykonano również dodatkowe analizy umożliwiające wychwycenie 

nieprawidłowości. Wykazano duże nieprawidłowości w historycznych danych źródłowych 

(brak powiązań, brak opisu struktur danych), które mają bezpośredni wpływ na jakoś 

migracji danych, do przeprowadzenia której trwają przygotowania. Celem jest 

wprowadzenie jednego oprogramowania i jednolitych baz danych wymaganych 

przepisami dla obszaru całego miasta, umożliwiającego prawidłowe wykonanie eksportu 

i importu w formacie gml.    

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami – w zakresie obszaru „Stare Miasto”;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”). 

Ad. 2. W zakresie sprawdzenia, czy organ wywiązuje się na bieżąco z obowiązku 

przekazywania zbiorów do CR ZSIN, w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych 

egib (§ 7 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN) ustalono, że na dzień rozpoczęcia 

kontroli Prezydent nie rozpoczął  przekazywania na bieżąco zmodyfikowanych danych 

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

sformatowanych zgodnie ze schematem określonym w przepisach rozporządzenia 

w sprawie egib. Jednocześnie ustalono, że jeden pracownik kontrolowanego Biura  
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posiada wydane przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 30 stycznia 2018 r. 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze ZSIN – zarejestrowanym 

pod nr 115421 w rejestrze zbiorów danych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych - w zakresie i celu wskazanym w ar. 24 b ust. 1 ustawy 

Pgik.   

Z kolei na podstawie dostarczonej przez Geodetę Miejskiego dokumentacji, a w tym  

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

stwierdzono, że w dniu 22 marca 2018r., w związku z przyznaniem dostępu do ZSIN 

upoważnionemu pracownikowi (Sebastian Poznański) został przesłany certyfikat 

uwierzytelniający użytkownika portalu ZSIN, natomiast hasło do pliku certyfikatu 

zostało przesłane poprzez SMS. 

Jak wynika z załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie ZSIN rozpoczęcie zasilania 

danymi bazy EGiB powinno nastąpić nie później niż w dniu 16 lipca 2016 roku, dlatego 

tut. organ stwierdza, że do dnia rozpoczęcia kontroli Prezydent nie wywiązywał się 

z obowiązku określonego w § 7 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN, który 

nakłada taki obowiązek. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Prezydent do dnia dzisiejszego nie rozpoczął przekazywania na bieżąco zbiorów do CR 

ZSIN, choć obowiązek ten istnieje od dnia 16 lipca 2016 roku, ponieważ z powodów 

finansowych i kadrowych zbiory nie były dostosowane do wydawania w formacie danych 

wymaganym stosownymi przepisami. Niezwłocznie po dostosowaniu zbiorów prowadzący 

zasób rozpocznie proces bieżącego przekazywania danych do zbiorów CR ZSIN.   

Ponadto stwierdzono, że z dokumentacji przedstawionej na potrzeby kontroli nie 

wynika w jakim trybie ani kto z osób upoważnionych przez Prezydenta będzie 

wykonywał czynności dotyczące zasilania CR ZSIN z obszaru Dzielnicy Nowe Miasto. 

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

Ad. 1b) Ogólna ocena zadania:  

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

z nieprawidłowościami  w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”, 

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

w zakresie całej jednostki kontrolowanej. 

2) Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

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

W powyższym zakresie Geodeta Miejski przekazała następujące pisemne informacje: 

„Proces cyfryzacji materiałów  zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru miasta 

przed połączeniem z gminą rozpoczęto w 2012 r. Wykonania tego procesu nie zlecano na 

zewnątrz, lecz wykonywali go tylko pracownicy Biura Geodezji i Katastru.  W roku 2012 

zeskanowano 5630 operatów do celów prawnych. Po 8 stycznia 2014 r. operaty zeskanowane 

przed tą datą, zgodnie z rozporządzeniem „o zasobie” opatrzono identyfikatorami  

ewidencyjnymi zasobu. W roku  2013 również przez pracowników  tut. biura  zeskanowano 

szkice z okresu od 1973 r. do  1986 r.  

Wszystkie operaty do celów prawnych z obrębów od 1 do 43 czyli całego miasta               

(z obszaru Starego Miasta Zielona Góra) wykonane do roku 2016 r. (włącznie) zostały 

przeniesione do postaci cyfrowej. Z roku 2017 postać cyfrową  ma 80 operatów. Cyfryzacja 

jest wykonana  w postaci skanu dokumentów  wraz ze zbiorem danych  pozwalających  na 

późniejszą implementację. 
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Po 8 stycznia 2014 r. do postaci cyfrowej  przeniesiono  również  dla obszaru całego 

miasta (w granicach  do 31.12.2014r. – obręby  nr 1 - do 43): 

- szkice przeglądowe szkiców polowych (wykonane na kopiach  map syt.-wys. w układzie  

sekcyjnym, 

- zarysy pomiarowe,  

- mapy sekcyjne, 

- szkice z odnowienia ewidencji gruntów,  

- szkice z pomiarów  syt.-wys. z lat 2004-2012 (45 258 szkiców), 

- operaty z pomiarów syt.-wys.  z roku 2013 i 2014 (wszystkie) i 800 operatów z 2015 r. 

Materiały zasobu przyjmowane  po 8.01.2014 r. mają nadany  identyfikator  materiału 

zasobu, a wszystkie  dokumenty wchodzące  w skład operatu mają nadane numery  

identyfikacyjne (zgodnie  z rozporządzeniem  o zasobie). 

Cały proces cyfryzacji zasobu z obszaru miasta w dawnych granicach, czyli obręby  od 

1 do 43 wykonywali  i wykonują  tylko pracownicy tut. ośrodka. 

Dla obszaru miasta Zielona Góra przyłączonego z dniem 1 stycznia  2015 r., czyli 

obszaru  dawnej gminy  Zielona Góra w powiecie zielonogórskim cyfryzację rozpoczęto 

w bieżącym roku. Na wcześniej ogłoszony przetarg tj. w 2017 r. nie znaleziono wykonawcy. 

Aktualnie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonywana jest cyfryzacja metodą  

skanowania ze zbiorem  danych pozwalających na późniejszą implementację w ilości  250 000 

stron przeliczonych do formatu A4. 

Od 2012 r. również na bieżąco skanowane są  i wprowadzane do bazy EGiB wszystkie 

dokumenty  będące podstawą wpisania z nich danych  do ewidencji  gruntów i budynków oraz 

do rejestru cen  i wartości, dla obszaru  miasta Zielona Góra w obszarze przed połączeniem  

(Stare Miasto).     

Wcześniejsze dokumenty, sprzed 2012 r. przenoszone są do postaci cyfrowej  w miarę  

możliwości kadrowych  i możliwości  finansowych. Dotychczas  wprowadzono  do EGiB 

dokumenty – dowody zmian  dla 30 obrębów ewidencyjnych  (pozostało 13 obrębów) w ilości 

37 116 dowodów, co daje ponad 60% wszystkich udokumentowanych zmian. Skanowanie 

i wprowadzanie  do bazy EGiB wykonywane jest  tylko  przez pracowników tut. biura”. 

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

dokumentacji do postaci elektronicznej losowo wybrano 40 operatów technicznych, w tym 20 

zarejestrowanych w Urzędzie Miasta i 20 w Starostwie Powiatowym,  następnie wpisanych 

do ewidencji materiałów zasobu  w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, wraz z licencjami 

na materiały zasobu udostępnione wykonawcom prac geodezyjnych. 

Ad.1. W zakresie sprawdzenia, czy stopnień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pzgik jest 

odpowiedni mając na uwadze perspektywy dochowania terminu do dnia 31 grudnia 

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

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

przetworzenie części operatów z lat ubiegłych oraz bieżąca cyfryzacja przyjmowanej do 

zasobu dokumentacji, a także włączenie przetworzonej dokumentacji do systemu 

PZGiK, zachowanie wskazanego terminu należy uznać za możliwe.  

(ocena pozytywna w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

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: 

- w Urzędzie Miasta  system taki realizowany jest przede wszystkim poprzez moduły 

systemu GEO-PRACE i GEO-ZLECENIA firmy Sygnity S.A., z siedzibą 

w Warszawie oraz zintegrowany z nim portal internetowy GEO-OŚRODEK ww. 

firmy Sygnity S.A., który  jest częścią systemu informatycznego funkcjonującego 
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w Urzędzie Miasta  Zielona Góra  pod nazwą  KATASTER WIELOZADANIOWY 

(WZ), 

- w Starostwie Powiatowym taki system realizowany jest głównie w ramach z programu  

Ośrodek, stanowiącego moduł systemu GEO-INFO 7, w którym prowadzona jest 

przez Starostwo Powiatowe m.in. ewidencja materiałów dla obszaru Dzielnicy Nowe 

Miasto (obręby 44-60). 

Ustalona w oparciu o wgląd do aktywnych opcji ww. systemów 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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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. systemów uznano, że ich 

funkcjonalność świadczy o tym, że zapewnia on: 

- spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,  

- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac 

geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, 

- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym weryfikacji („kontroli”), 

materiałów i zbiorów danych do zasobu, 

- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących 

materiałów, 

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. 

Natomiast system prowadzony w Urzędzie Miasta umożliwia także wsparcie 

procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, 

a w szczególności za pomocą usług sieciowych, co świadczy o pełnym  wypełnieniu 

wymogów określonych w § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu. 

Takich możliwości nie posiada system prowadzony w Starostwie Powiatowym 

stosowany dla obszaru  Dzielnicy Nowe Miasto, co oznacza, że stosowany system 

teleinformatyczny na tym obszarze Miasta do prowadzenia pzgik nie spełnia 

wymogów wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.  

(ocena pozytywna - w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”). 

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 przekazanych przez Geodetę Miejskiego  

wydruków z raportów ewidencji materiałów zasobu, wygenerowanych z programu 

GEO-PRACE, prowadzonej dla obrębów 1-43 miasta Zielona Góra przez Biuro 

Geodezji i Katastru Urzędu Miasta oraz raportów z ewidencji materiałów zasobu 

w formacie .pdf , a także wygenerowanych z programu  Ośrodek, stanowiącego moduł 

systemu GEO-INFO 7, w którym prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe 

ewidencja materiałów dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60).  

Ustaleń dokonano w wyniku badania zakresu informacji dotyczących ewidencji 

materiałów zasobu w oparciu o 40 losowo wybrane operaty techniczne (20 dla części 

zasobu prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru, obejmującej obręby ewidencyjne 

1-43 oraz 20 dla części zasobu dotyczącej obrębów 44-60, prowadzonej przez Starostwo 
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Powiatowe), 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 przez Urząd Miasta Ewidencji materiałów 

zasobu, obejmującej obręby 1-43, w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji 

dotyczącej kategorii archiwalnej materiału zasobu (§9 ust. 1 pkt 13 rozp. o zasobie) oraz 

streszczenia, spisu treści lub krótkiego opisu zawartości (§9 ust. 1 pkt 15 rozp.). 

Z kolei w prowadzonej przez Starostwo Powiatowe Ewidencji materiałów zasobu, 

obejmującej obręby ewidencyjne 44-60, nie w każdym przypadku były wprowadzane 

informacje wymagane w § 9 rozp. o zasobie w zakresie: 

- w 3/20 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 2/20 przypadków (tylko w 2018r.) nie wprowadzono informacji o dostępie 

do materiału zasobu (§9 ust. 1 pkt 11 rozp.), 

- w 6/20 przypadków (dot. wyłącznie 2017r.) nie wprowadzono kodu języka 

naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (§9 ust. 1 pkt 

14 rozp. o zasobie),  

a w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie: 

- oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu (§9 ust. 1 pkt 12 rozp.)  

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

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która:  

- odnośnie prowadzenia ewidencji dla części Starego Miasta wskazała, że: Do ewidencji 

materiałów zasobu nie wprowadzono informacji dotyczącej kategorii archiwalnej 

z powodu braku pewności, czy wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu mają 

mieć taką samą kategorię, czy przyjąć najwyższą dla całego operatu jeśli choć jeden 

dokument ma kategorię najwyższą. System PZGiK do prowadzenia zasobu (dla 

obszaru starego miasta) jest tak przygotowany, że po wykonaniu cyfryzacji materiałów 

zasobu, program sam uzupełni spis zawartości .  

- odnośnie nieprawidłowości stwierdzonych w prowadzonej ewidencji dla obszaru  

Dzielnicy Nowe Miasto Geodeta Miejski wskazała, że  Braki zapisów w Ewidencji 

materiałów zasobu dla niektórych informacji w kilku przypadkach  wynikają 

z niedopatrzenia osoby wprowadzającej.  

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 nieprawidłowościami - w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

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 

wybrane operaty techniczne (w tym 20 dla części zasobu prowadzonej przez Biuro 

Geodezji i Katastru, obejmującej obręby 1-43, oraz 20 dla części zasobu dotyczącej 

obrębów 44-60, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe), które zostały przyjęte do 
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zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, a których 

kserokopie okładek włączono do akt kontroli. 

  Na podstawie powyższej próbki operatów stwierdzono, że we wszystkich 

przypadkach, w zakresie obu części zasobu, na klauzuli umieszczonej na okładce tych 

operatów widnieje identyfikator materiału zasobu wpisany wg schematu: 

P.0862.2017.liczba całkowita – w przypadku operatów przyjętych w 2017 roku oraz 

P.0862.2018.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 „0862” – nr Teryt miasta 

Zielona Góra na prawach powiatu. 

Jednocześnie stwierdzono, że takie same identyfikatory nadawane w 2018 roku 

w zakresie od nr P.0862.2018.1 do nr P.0862.2018.239 zostały nadane materiałom 

przyjętym zarówno przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta, dotyczącym 

obrębów 1-43, jak również przez Starostwo Powiatowe dla części zasobu dotyczącej 

obrębów 44-60, co jest niedopuszczalne z uwagi na unikatowość numeracji każdego 

materiału przyjętego do zasobu poprzez nadanie mu numeru jednoznacznie 

wyróżniającego go spośród innych, a wynika to bezpośrednio z przepisu § 15 

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, który nie dopuszcza zastosowania jednego 

identyfikatora dla dwóch różnych materiałów zasobu. Wykryte ewidencjonowanie 

materiałów zasobu tymi samymi numerami  miało miejsce jedynie od 1 stycznia 2018r. 

do połowy marca tego roku, co oznacza, że po tym okresie zauważono powyższą 

nieprawidłowość i kolejne numery nadawano już zgodnie z ww. przepisem.   

Powyższe ustalenia kontroli prowadzą do wniosku, że poza wskazaną powyżej 

nieprawidłowością, identyfikatory ewidencyjne materiałom zasobu były nadawane 

zgodnie z wymogami wynikającymi z § 9 ust. 3 i § 15 rozporządzenia o prowadzeniu 

zasobu. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, 

że  Starostwo Powiatowe przez pomyłkę rozpoczęło w 2018 r. nadawanie 

identyfikatorów ewidencyjnych operatów od poz. 1 do 239 pomijając ustalenia z 2015 r. 

tj. nie rozpoczęto nadawania identyfikatorów,  dla których czwarty człon zaczyna się od 

10000. Stąd doszło do sytuacji, że taki sam identyfikator został nadany dla dwóch 

różnych materiałów zasobu (w Urzędzie Miasta Zielona Góra dla operatu z obszaru 

starego miasta i w Starostwie Powiatowym dla operatu z dzielnicy Nowe Miasto). 

W celu poprawy numeracji i nadania właściwych identyfikatorów, aby uniknąć sytuacji, 

że te same identyfikatory mają nadane dwa różne operaty, zostało przesłane pismo do 

Starostwa Powiatowego.  

 (ocena pozytywna - w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

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. nr 3 

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

wybrane operaty techniczne (w tym 20 dla części zasobu prowadzonej przez Biuro 

Geodezji i Katastru Urzędu Miasta, obejmującej obręby 1-43 oraz 20 dla części zasobu 

dotyczącej obrębów 44-60, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe), które zostały 

przyjęte do zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, 

a których kserokopie okładek włączono do akt kontroli. 

  W ramach porównania klauzul stosowanych przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu 

Miasta, umieszczonych na okładkach operatów z obowiązującym wzorem klauzuli 

określonym w Załączniku Nr 3 ww. rozporządzenia o prowadzeniu zasobu stwierdzono, 

że we wszystkich przypadkach zastosowana klauzula ma postać jednokolumnowej  
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tabeli, która w kolejnych wierszach zawiera następujące przypisy, nad którymi 

pozostawiono wolne miejsca do dokonania wpisów odpowiadających ich treści: 

 - (Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny), 

- (Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu), 

- (Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu), 

- (Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ),  

z tym, że nad przypisem dotyczącym organu prowadzącego zasób umieszczono gotowy 

wpis „PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA”. 

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że klauzula stosowana na materiałach 

zasobu, obejmujących obręby ewidencyjne 1- 43  są zgodne z wymogami określonymi 

w § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz zał. 3 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu. 

Natomiast po dokonaniu porównania klauzul stosowanych przez Starostwo 

Powiatowe dla materiałów zasobu obejmujących obręby ewidencyjne 44-60 miasta 

Zielona  Góra, umieszczonych na okładkach operatów, z obowiązującym wzorem 

klauzuli określonym w ww. 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. 

W drugiej kolumnie pierwszego wiersza widnieje wpis „STAROSTA 

ZIELONOGÓRSKI”, a pozostałe wiersze zawierają wykropkowane pola do 

uzupełnienia w zakresie informacji wskazanych w kolumnie pierwszej.   

Powyższy wpis wskazujący, że organem prowadzącym zasób geodezyjny 

i kartograficzny dla obrębów 44-60 miasta Zielona Góra jest Starosta Zielonogórski 

należy uznać za niewłaściwy, ponieważ zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d oraz 

art. 40 ust. 3 ustawy Pgik organem administracji geodezyjnej i kartograficznej 

prowadzącym zasób dla obszaru miasta Zielona Góra na prawach powiatu jest 

Prezydent Miasta Zielona Góra.    

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że niezależnie od Porozumienia   

zawartego w dniu 23.12.2014r., pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem 

Zielonogórskim, w zakresie którego zadania z zakresu geodezji i kartografii obejmujące 

obecnie obszar obrębów ewidencyjnych 44-60 miasta Zielona Góra zostały powierzone  

Wydziałowi Geodezji  i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego  w Zielonej 

Górze, organem prowadzącym zasób, dotyczący ww. obszaru jest Prezydent Miasta 

Zielona Góra.  

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że klauzule stosowane przez Starostwo 

Powiatowe dla obrębów 44-60 miasta Zielona Góra na materiałach zasobu są zgodne 

z wymogami określonymi w § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz zał. 3 rozporządzenia o prowadzeniu 

zasobu, przy czym wskazany na niej organ prowadzący zasób jest nieprawidłowy. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała:  Ponieważ 

zgodnie z porozumieniem, Starosta prowadzi ten zasób. Przy tak trudnym połączeniu 

dwóch zasobów prowadzonych w różnych systemach nie udało się wypracować, 

(również w uzgodnieniu z radcami prawnymi) innego sposobu prowadzenia, 

klauzulowania, wydawania materiałów.   

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

zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim  

organem prowadzącym zasób geodezyjny i kartograficzny dla obrębów 44-60  miasta 

Zielona Góra jest Starosta Zielonogórski, co miałoby być uzasadnieniem jego 

wskazania na klauzuli nadawanej operatom przyjmowanym do zasobu. Obowiązujące 
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w tym zakresie przepisy (art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, ust. 4 i 6 ustawy Pgik) nie 

dopuszczają takiej możliwości. Przeczą temu również niektóre działania Prezydenta 

Miasta, który np. w ramach prowadzonej na tym obszarze ewidencji gruntów 

i budynków prowadzi jako organ postępowania administracyjne, w tym również wydaje 

stosowne decyzje, uznając tym samym siebie, jako właściwy organ administracji 

geodezyjnej i kartograficznej wykonujący zadania z zakresu geodezji i kartografii dla 

tego obszaru miasta.   

(ocena pozytywna - w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

Ad.7. Sprawdzenia stopnia funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych 

przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik dokonano w oparciu 

o 40 losowo wybrane operaty techniczne (w tym 20 dla części zasobu prowadzonej 

przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta, obejmującej obręby 1-43, oraz 20 dla 

części zasobu dotyczącej obrębów 44-60, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe), 

które zostały przyjęte do zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 

rozpoczęcia kontroli, a następnie zgodnie z § 14 ust. 1 i § 32 ust. 2, 4 i 5  

rozporządzenia o prowadzeniu zasobu powinny zostać przetworzone do postaci 

dokumentu elektronicznego i  wpisane do ewidencji materiałów zasobu.  

Na wstępie ustalono, że w zakresie wszystkich wytypowanych do kontroli 

operatów nie przeprowadzono bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych  

przez wykonawców  prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik.  

W powyższym zakresie Geodeta Miejski przekazała następujące pisemne informacje: 

„Dla wytypowanych operatów nie wykonano zcyfryzowanych kopii. Wytypowane 

operaty dotyczą prac geodezyjnych  dla celów m.in. mapa do celów projektowych, 

aktualizacja GESUT. W pierwszej kolejności do postaci cyfrowej przeniesione zostały 

operaty do celów prawnych  jak np.  mapa z projektem podziału , wznowienie znaków 

granicznych. W roku 2017 do postaci cyfrowej przeniesiono około 80 operatów, których 

celem było  wykonanie mapy z projektem podziału, a operaty  przyjęte były do zasobu 

do listopada  2017r.”.   

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 

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 Prezydent nie 

realizował na bieżąco procesu cyfryzacji zasobu, zarówno w zakresie materiałów 

przyjmowanych do zasobu jaki w zakresie materiałów udostępnianych o czym świadczy 

niemal całkowity brak cyfryzacji operatów przyjmowanych do zasobu 

w kontrolowanym okresie.  

 W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Operatów technicznych nie przetwarza się na bieżąco do postaci dokumentów 

elektronicznych z powodu małej obsady kadrowej. Duża część zasobu, tj. większość  

materiałów jest już przetworzona. Proces cyfryzacji wykonywany jest własnymi siłami 

przez pracowników ośrodka.   

 (ocena negatywna – w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 
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Ad. 2) Ogólna ocena zadania: 

a) pod względem legalności, czyli zgodności z przepisami prawa:  

pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

negatywna zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”, 

b) pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań: negatywna – 

w zakresie całej jednostki kontrolowanej. 

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 Miejski przekazała następujące pisemne informacje. 

Na dzień rozpoczęcia kontroli miasto Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu 

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta 

Zielona Góra”, którego Przedmiot Zamówienia obejmuje między innymi: 

a) dostawę i wdrożenie licencji Oprogramowania Aplikacyjnego realizującego wymagane 

Funkcjonalności niezbędne do wspomagania zarządzania zasobami Danych 

przestrzennych Zamawiającego oraz procesami biznesowymi Zamawiającego, 

umożliwiającego świadczenie e-usług, 

b) wdrożenie Oprogramowania realizującego wszystkie wymagane Funkcjonalności 

opisane przez Zamawiającego, 

c) dostawę rozwiązania bazodanowego RBD Wykonawcy łącznie z przeprowadzeniem 

migracji danych z istniejących rozwiązań bazodanowych znajdujących się w posiadaniu 

Zamawiającego, obejmujących przede wszystkim zasoby geodezyjne Miasta Zielona 

Góra na prawach powiatu oraz inne zgromadzone przez Zamawiającego w ramach 

działającego SIP-ZG, dostarczone rozwiązanie bazodanowe RBD musi spełniać między 

innymi opisane przepisami prawa standardy EGiB, RCiWN, BDSOG, BDOT500, 

GESUT i EMUiA oraz umożliwiać prowadzenie mapy w postaci hybrydowej, 

(Załącznik 5_c_1-kopie wybranych stron Umowy. 

Załącznik 5_c_2-kopie wybranych stron załącznika do Umowy - Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia). 

 Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Wykonawcy Przedmiot Zamówienia został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami i wytycznymi 

GUGiK (Załącznik 5_c_3-kopia oświadczenia Wykonawcy) 

 Operat ewidencji gruntów został utworzony w latach 1974-78r. Miasto podzielono na 

41 obrębów ewidencyjnych. Po zmianie granic administracyjnych w roku 1986 do miasta 

przyłączono część wsi Racula (powstał obręb nr 42) i część wsi Stary Kisielin (powstał 

obręb nr 43).  

W latach 1992-1994r. utworzono elektroniczną bazę ewidencji gruntów w systemie MSEG.  

Proces przetwarzania mapy zasadniczej z wersji analogowej do wersji elektronicznej, 

zgodnej z obowiązującą instrukcją K-1, miasto Zielona Góra rozpoczęło w 1994r. 

wykorzystując zakupiony system Geo-Info autorstwa firmy SYSTHERM, przyjmując 

następującą metodologię: 

- wprowadzenie danych ewidencyjnych na podstawie istniejących w zasobie wyników 

pomiarów bezpośrednich za wyjątkiem konturów klasoużytków, które zostały utworzone 

z wykorzystaniem digitalizacji istniejących map analogowych opracowanych w skalach 

1:1000; 1:2000 i 1:5000 ale tylko w przypadkach kiedy ich granice nie pokrywały się 

z granicami działek ewidencyjnych, 

- wszystkie budynki zostały wprowadzone na podstawie istniejących w zasobie wyników 

pomiarów bezpośrednich, 
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-  przebieg sieci uzbrojenia terenu wraz z lokalizacją urządzeń towarzyszących została 

pozyskana z istniejących w zasobie opracowań w pierwszej kolejności wykorzystując 

szkice pomiarowe, 

- wszystkie  pozostałe obiekty stanowiące wg instrukcji K-1 treść obligatoryjną również 

zostały pozyskane z istniejących w zasobie opracowań w pierwszej kolejności 

wykorzystując szkice pomiarowe, 

- obiekty stanowiące wg instrukcji K-1 treść fakultatywną były pozyskiwane na bieżąco z 

wyników wykonywanych prac geodezyjnych. 

W roku 2004r. stopień pokrycia miasta Zielona Góra numeryczną wersją mapy zasadniczej 

wynosił 100%. Mapa prowadzona była w lokalnym układzie współrzędnych prostokątnych.    

W roku 2004r. został zakończony proces zmiany oprogramowania do prowadzenia 

ewidencji gruntów oraz numerycznej mapy zasadniczej oraz zostały zmigrowane bazy 

danych zawierające ewidencję gruntów oraz numeryczną mapę zasadniczą. Rozpoczęto 

prowadzenie EGiB i numerycznej mapy zasadniczej w zintegrowanym systemie (Kataster 

WZ i Edycja WZ) opartym na relacyjno-obiektowej bazie danych i platformie narzędziowej 

Esri (załącznik 5_c_4-kopia zarządzenia Nr 911/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra 

z dnia 22.10.2014r. w sprawie przekształcenia mapy analogowej i określenia programu 

komputerowego do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej jako standardu 

obowiązującego dla miasta Zielona Góra). W ramach migracji danych przeprowadzono 

zmianę obowiązującego układu współrzędnych z lokalnego układu współrzędnych do 

układu współrzędnych prostokątnych 2000 (załącznik 5_c_5- kopia zarządzenia Nr 911/04 

Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22.10.2014r. w sprawie zmiany lokalnego układu 

współrzędnych płaskich miasta Zielona Góra).   

Realizując obowiązujące przepisy w ramach prac przygotowawczych do założenia 

GESUT-u oraz w celu polepszenia jakości/zgodności danych dotyczących sieci uzbrojenia 

terenu latach 2004-2010r. zostały wykonane opracowania weryfikujące treść mapy 

zasadniczej z branżowymi zasobami będącymi w posiadaniu właściwych gestorów 

(przykłady opracowań - załączniki: 5_c_8; 5_c_9 i 5_c_10 - kopie sprawozdań 

technicznych).  

W zakresie EGiB w 2003r. został opracowany Projekt Założenia Ewidencji Budynków 

i Lokali (załącznik nr 5_c_6). W roku 2006 rozpoczęto modernizację ewidencji gruntów 

i założono ewidencję budynków dla pierwszego obrębu (załącznik 5_c_7).  

Proces modernizacji zakończono w 2010r. obejmując 100% obszaru miasta Zielona Góra.  

W 2010r. zbiór został zgłoszony do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury 

informacji przestrzennej i uzyskał identyfikator PL.PZGiK.86 (załącznik 5_c_11 – zrzut 

ekranu z publikowanego na stronach internetowych GUGiK rejestru).  

Baza danych RCiWN prowadzona jest od 2004r. w module systemu Kataster WZ. 

Transakcje wprowadzane są  przez komórkę ewidencji gruntów i budynków. W 2017r. 

zbiór został zgłoszony do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji 

przestrzennej i uzyskał identyfikator PL.PZGiK.5197 (załącznik 5_c_12 – zrzut ekranu 

z publikowanego na stronach internetowych GUGiK rejestru). 

Z dniem 1 stycznia 2015r. nastąpiło połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona 

Góra. Na dzień rozpoczęcia kontroli na podstawie właściwego porozumienia zasób 

geodezyjny obejmujący teren byłej gminy Zielona Góra jest prowadzony przez Starostę 

Powiatu Zielonogórskiego w systemie Geo-Info.  

Baza danych BDSOG jest prowadzona z wykorzystaniem dedykowanego modułu 

(GeoPrace-Osnowa) oprogramowania firmy Sygnity S.A. opracowanego w ramach 

realizowanego projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie 

dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”. Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem 

Wykonawcy baza danych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz instrukcjami i wytycznymi GUGiK (Załącznik 5_c_3 - kopia oświadczenia 

Wykonawcy). W roku 1995 wykonana została inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej 
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I, II i III klasy (załącznik 5_c_13 – kopia sprawozdania technicznego). Następnie w roku 

2004 dla wybranych obszarów została założona osnowa pozioma szczegółowa klasy III 

(załącznik 5_c_14 – kopia sprawozdania technicznego). W latach 2013, 2014 i 2015 

przeprowadzono modernizację osnowy pomiarowej (załącznik 5_c_15 – kopia 

sprawozdania technicznego za 2013r; załącznik 5_c_16 – kopia sprawozdania 

technicznego za 2014r; załącznik 5_c_17 – kopia sprawozdania technicznego za 2015r ). 

Baza danych BDSOG nie została zgłoszona do ewidencji zbioru danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej. 

Pełne kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są z wykorzystaniem 

profesjonalnego systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa funkcjonującego w Urzędzie 

Miasta Zielona Góra. Serwerownie znajdują się w dwóch odrębnych budynkach 

w oddalonych lokalizacjach. Przedmiotowe kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane 

codziennie w cyklu 14 dniowym. Również na mocy właściwych przepisów w cyklu 

kwartalnym kopie baz zgrywane są na nośniki DVD i przekazywane do  LWINGiK. 

Natomiast w przekazanym piśmie podpisanym przez Geodetę Powiatowego 

Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze wskazano m.in., że: 

- zakładanie bazy EGiB rozpoczęto w latach 90-tych, 

- od 2011 rozpoczęto prowadzenie bazy RCiWN, 

- bazę BDSOG założono własnymi siłami w oparciu o analogowe materiały zasobu 

w 1999 roku (bank osnów) w systemie GEO-INFO, 

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

jest dla całego obszaru dzielnicy Nowe Miasto w postaci mapy hybrydowej, a przy tym 

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

baz danych BDOT500 i GESUT wszystkich informacji wynikających z przyjmowanych 

na bieżąco do zasobu operatów technicznych, 

- dobowa kopia bezpieczeństwa wykonywana jest automatycznie przez system 

informatyczny, 

- kwartalna  kopia bezpieczeństwa przekazywana jest kwartalnie Prezydentowi Miasta. 

 

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

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

obrębów 1-43 (Stare Miasto) prowadzi się w zakresie jej części opisowej 

w programie Kataster WZ wersja 4.0.4.53, Normal - firmy Sygnity S.A., natomiast 

bazę  danych EGiB w zakresie części graficznej w programie SonetEE wersja 

10.1.74 - firmy Sygnity S.A. Powyższe programy wchodzą w skład zintegrowanego 

systemu funkcjonującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.  

Z kolei baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębów 44-60 

(Dzielnica Nowe Miasto) w zakresie części opisowej prowadzona jest przez 

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze w systemie GEO-INFO 6 INTEGRA wersja 

16.4.0.0 - firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania. Baza ta w zakresie części 

graficznej prowadzona jest również przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze 

w systemie GEO-INFO 7 Mapa wersja 17.4.10.1 - 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 wydanych na potrzeby kontroli eksportach 

z bazy EGiB dla obszaru Starego Miasta (obręby 1-43) w formacie GML oraz dla 

obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującego obręby 44-60 w formacie SWDE. 

W oparciu o powyższe informacje ustalono, że stosowane oprogramowania firmy 

Sygnity S.A. spełnia wymogi określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik, a także 

wynikające z § 3 rozporządzenia zm. Egib, gdyż zapewnia: 
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-   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. 

Natomiast stosowany system firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. zasadniczo spełnia 

powyższe wymogi określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik, ale jedynie 

w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków gromadzonych w bazie EGiB 

w myśl przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013r., co oznacza, że nie 

spełnia wymogów określonych w § 3 rozporządzenia zm. Egib, gdyż zgodnie z § 3 

ust. 1 w terminie do końca 2016 roku należało dostosować systemy 

teleinformatyczne, za pomocą których ewidencja gruntów i budynków jest 

prowadzona, do zgodności z nowymi przepisami rozp. w sprawie egib, o których 

mowa w § 1 pkt 10-12, pkt 15-19, pkt 30 lit. b, pkt 41, pkt 45-47, pkt 59 lit. b-g oraz 

pkt 60.  
(ocena pozytywna – w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

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 obejmującego obręby 1-43 miasta w formacie GML oraz SWDE, a także 

eksporcie z bazy EGiB dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującego obręby 

44-60 miasta w formacie SWDE. 

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

do dnia rozpoczęcia kontroli, prowadzonej bazy EGiB dla części Starego Miasta 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), dotyczącego obrębów 1-43, w zakresie topologii wykazano w niej 14 błędów 

krytycznych, natomiast w zakresie przeprowadzonej weryfikacji składniowej 

dotyczącej poprawności  plików GML ze schematem aplikacyjnym w większości 

przypadków wystąpiły błędy krytyczne nie pozwalające z kolei  na przeprowadzenie 

jakichkolwiek z 937 weryfikacji atrybutowych.  

Z kolei w zakresie części Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60) stwierdzono, że 

przed dniem  31 grudnia 2016 roku, ani do dnia rozpoczęcia kontroli, prowadzonej 

bazy EGiB w żadnym stopniu nie dostosowano  do obowiązującego modelu 

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

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

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami - w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

c) W zakresie sprawdzenia, czy wykonywane są  kopie bezpieczeństwa baz egib, ich 

częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania, a także przekazywania 

do WINGiK, 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. 

Ponadto w zakresie przekazywania kopii baz do LWINGiK ustaleń dokonano 

w oparciu przedłożony Protokół przekazania kopii baz danych ewidencji gruntów 

i budynków oraz kopii innych baz danych i numerycznych opracowań geodezyjnych 



 35 

i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, dotyczący III kwartału 2018 roku. 

Wskazany Protokół potwierdzający przekazanie kopii baz do LWINGiK, jak 

również powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że organ działał prawidłowo 

w stosunku do wymogów  § 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.  

 (ocena pozytywna – w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

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 prowadzonej dla obrębów ewidencyjnych 1-43 (Stare 

Miasto) w formacie GML i SWDE oraz o informacje zapisane w eksporcie bazy 

EGiB w formacie SWDE, prowadzonej odrębnie dla Dzielnicy Nowe Miasto, 

obejmującej obręby ewidencyjne nr 44-60. 

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

obrębów 1-43 miasta Zielona Góra 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 (ogólnodostępna Aplikacja do walidacji 

plików XML i GML ze strony internetowej GUGiK wer. 2.0), gdyż stwierdzono:  

1. W wydanym pliku GML w zakresie informacji dla poszczególnych obiektów bazy 

EGiB stwierdzono następujące błędy w stosunku do uwarunkowań modelu 

pojęciowego bazy EGiB określonego w Zał. nr 1a do rozp. egib: 

 dla obiektów „adres” w 13 przypadkach błędnie wypełniono atrybut  

„miejscowosc” wpisując „-” ,  

 dla obiektów „Instytucja” w 45 przypadkach błędnie wypełniono atrybut  

„regon” wpisując „brak” lub „brak danych”, 

2. W wyniku walidacji ww. pliku GML w zakresie topologii wskazano błędy 

w następujących obiektach:  

„arkusz ewidencyjny”: 

 w wyniku przeprowadzonych 100 weryfikacji  czy geometria arkusza nakłada 

się  na inny arkusz ewidencyjny zostało wykazanych 100 błędów, 

 w wyniku weryfikacji enklaw - przy 96 weryfikacjach stwierdzono błędy we 

wszystkich przypadkach,   

 w zakresie przeprowadzonych 20112 weryfikacji dotyczących występowania 

punktów granicznych pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach,   

„budynek ewidencyjny”: 

 w wyniku przeprowadzonych 338 weryfikacji  czy geometria budynku nakłada 

się  na inny budynek stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach, 

 w ramach weryfikacji duplikatów  wierzchołków budynku stwierdzono 1 błąd, 

 w wyniku weryfikacji poprawności  relacji z działkami pod względem 

geometrycznym  stwierdzono 3 błędy,   

„działka ewidencyjna”: 

 w wyniku przeprowadzonych 1342 weryfikacji  czy geometria działki nakłada 

się  na inną działkę ewidencyjną  stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach, 

 w ramach przeprowadzonych weryfikacji czy granica działki zawiera się 

w obrębie ewidencyjnym stwierdzono błędy w 178 przypadkach, 

 w zakresie 228617 weryfikacji dotyczących występowania punktów 

granicznych pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach,   

„jednostka ewidencyjna”: 
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 w zakresie 2922 weryfikacji dotyczących występowania punktów granicznych 

pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach,   

„obręb ewidencyjny”: 

 w wyniku przeprowadzonych 48 weryfikacji - czy geometria obrębu nakłada 

się  na inny obręb ewidencyjny stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach,   

 w wyniku weryfikacji – czy granica obrębu zawiera się w granicy jednostki 

ewidencyjnej  stwierdzono błędy we wszystkich 6 przypadkach,   

 w wyniku weryfikacji enklaw i obrębów wieloczęściowych przy 368 

przeprowadzonych weryfikacjach stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach,   

 w ramach przeprowadzonych 11350 weryfikacji dotyczących występowania 

punktów granicznych pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach. 

3. W wydanym w formacie SWDE pliku, przy pomocy programu V-SWDE, 

stwierdzono, że część graficzna tej bazy nie odpowiada w pełni części opisowej, 

o czym świadczy: brak części działek w części graficznej, brak części 

klasoużytków działek w części graficznej, brak części klasoużytków  działek w 

części opisowej, brak części budynków w części graficznej, 

a ponadto baza ta zawiera m.in. następujące nieprawidłowości w zakresie 

topologii, atrybutów oraz relacji: 

 niepoprawne przypisania budynku do działki w części opisowej – 63 

wykrytych błędów, 

 różnica w polu powierzchni klasoużytku działki pomiędzy częścią opisową 

i graficzną – 68 błędów, 

  atrybut ilość kondygnacji nadziemnych budynku ma niepoprawną wartość – 

51 wykrytych błędów, 

  atrybut pole powierzchni użytkowej lokali w budynku ma niepoprawną 

wartość – 1392 błędów, 

  atrybut rok zakończenia budowy budynku jest pusty -12769 wykrytych 

błędów , 

  obszary budynków nakładają się – 92 wykrytych błędów, 

  atrybut pole pow. pomieszczeń przynależnych do lokalu ma niepoprawną 

wartość - 25891 błędów, 

  niepoprawny format numeru lokalu - 57 wykrytych błędów, 

  kontury klasoużytków nie pokrywają całkowicie obszaru działki - 174, 

wykrytych błędów, 

  niepoprawna nazwa ulicy - 13991 wykrytych błędów, 

 niepoprawna postać kodu pocztowego -177 wykrytych błędów. 

W zakresie wskazanych powyżej nieprawidłowości zostały przyjęte 

do Protokołu ustne wyjaśnienia Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która 

jako powody ich występowania wskazała:  

Miasto Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych               

e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” – 

dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

(umowa o dofinansowanie RPLB .02.01.00-08-0004/15-00). W wyniku realizacji 

części tego projektu zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów 

bazy danych w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego (oświadczenie 

Wykonawcy). Do przedmiotowych baz danych zostały zmigrowane automatycznie 

dane zgromadzone w istniejących rozwiązaniach bazodanowych prowadzonych 

zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami. Na etapie migracji zostały 

wykazane błędy i braki w obiektach baz danych, które w miarę możliwości 
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finansowych i kadrowych będą wyjaśniane i uzupełniane przez prowadzącego zasób. 

Przewidziany termin dostosowania obiektów w bazach danych to koniec 2023r.  

W przypadku wykazanych  błędów merytorycznych  Prezydent Miasta Zielona Góra 

zwróci się do Wykonawcy o wykonanie niezbędnych prac w celu usunięcia 

wykazanych nieprawidłowości w ramach obsługi gwarancyjnej tej części projektu.  

Z kolei na podstawie informacji zapisanych w eksporcie bazy EGiB w formacie 

SWDE, prowadzonej odrębnie dla Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującej obręby 

ewidencyjne nr 44-60,  przy pomocy programu V-SWDE, stwierdzono, że część 

graficzna tej bazy nie odpowiada w pełni części opisowej, o czym świadczy: brak 

części klasoużytków działek w części graficznej, brak części klasoużytków działek w 

części opisowej, brak przypisania części budynków do działek w części opisowej, 

różnice w polu powierzchni działek pomiędzy częścią opisową i graficzną, 

a ponadto w bazie tej wykryto m.in. następujące błędy: 

 niepoprawne przypisania budynku do działki w części opisowej – 66 przypadków, 

 różnica w polu powierzchni działek pomiędzy częścią opisową i graficzną – 322 

przypadki, 

 kontury użytku gruntowego nie pokrywają całkowicie obszaru obrębu – 268 

przypadków, 

 obszary konturów użytków gruntowych nakładają się – 638 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu określającego źródło danych o położeniu dla budynku 

– 11156 przypadków, 

 niepoprawne oznaczenie użytku w konturze użytku gruntowego – 120 

przypadków, 

 niepoprawne oznaczenie klasy bonitacyjnej w konturze klasyfikacyjnym – 108 

przypadków, 

 niepoprawny rodzaj użytku w konturze klasyfikacyjnym – 106 przypadków, 

 niepoprawna nazwa powiatu lub miasta – 10318 przypadków, 

 niepoprawna nazwa ulicy – 8260 przypadków, 

 w wydanym pliku występują obiekty, których oznaczenie jest niezgodne 

z formatem SWDE, dotyczy to 18 obiektów oznaczonych jako G5O_DZE 

(działki ewidencyjne w części opisowej) oraz 359 obiektów G5O_BUD (budynki 

w części opisowej), mimo, że większość takich obiektów jest zapisana w bazie 

poprawnie. 

Ponadto na podstawie wglądu w opcje systemu GEO-INFO 6 moduł Integra 

stosowanego do prowadzenia bazy EGiB stwierdzono, że w zakresie tej bazy 

wskazany system nie przewiduje wprowadzania żadnych nowych informacji 

objętych ewidencją, które wprowadzono do modelu pojęciowego, określonego 

w Zał. nr 1a do rozp. egib z dniem 31 grudnia 2013 roku, co wyjaśnia powód 

wydania z bazy danych EGiB wyłącznie pliku w formacie SWDE, obejmującego 

wyłącznie dane wynikające z nieobowiązującego modelu pojęciowego bazy 

ewidencji gruntów i budynków.   

W zakresie wskazanych powyżej nieprawidłowości dotyczących prowadzonej 

bazy EGiB dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto zostały przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienia Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała:  

Prezydent Miasta Zielona Góra na bieżąco w trakcie prowadzenia spraw z obszaru 

dzielnicy Nowe Miasto wnioskuje do Starosty o usuwanie błędów i nieprawidłowości. 

Jednak nie wiadomym było, że skala tego  problemu jest aż tak duża. Ponadto Miasto 

Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług 

o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” – dofinansowanie 

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (umowa 

o dofinansowanie RPLB .02.01.00-08-0004/15-00). W ramach tego zadania została 
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wykonana wstępna konwersja danych obrębów od 44 do 60. Wykonano m.in. analizę 

danych źródłowych. Wykonano również dodatkowe analizy umożliwiające 

wychwycenie nieprawidłowości. Wykazano duże nieprawidłowości w historycznych 

danych źródłowych (brak powiązań, brak opisu struktur danych), które mają 

bezpośredni wpływ na jakoś migracji danych, do przeprowadzenia której trwają 

przygotowania. Celem jest wprowadzenie jednego oprogramowania i jednolitych baz 

danych wymaganych przepisami dla obszaru całego miasta.  

Powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić skutecznego usprawiedliwienia 

powodów występowania wykrytych błędów i nieprawidłowości w bazie EGiB 

prowadzonej dla obszaru obrębów 44-60 miasta (Dzielnica Nowe Miasto), gdyż 

zadanie prowadzenia  tej bazy zgodnie z wymogami przepisów ustawy Pgik 

spoczywa wyłącznie na Prezydencie Miasta Zielona Góra, a opisane powyżej 

Porozumienie w żadnym stopniu tej odpowiedzialności nie przenosi i legalnie nie 

może przenosić na Starostę Powiatu Zielonogórskiego. Ponadto czas na 

dostosowanie baz danych EGiB do wymogów zmienionego rozporządzenia 

w sprawie egib upłynął w dniu 31 grudnia 2016 roku, wobec czego wskazywanie 

działań w tym zakresie  podejmowanych dopiero aktualnie, nie usprawiedliwia 

wadliwego stanu tej bazy.    

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie „Starego Miasta”;  

ocena negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie EGiB dokonano 

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

EGiB prowadzonej dla obrębów ewidencyjnych 1-43 (Stare Miasto) w formacie 

GML oraz o informacje zapisane w eksporcie bazy EGiB w formacie SWDE, 

prowadzonej odrębnie dla Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującej obręby ewidencyjne 

nr 44-60. 

Na podstawie powyższych danych ustalono, że do bazy EGiB dla obrębów 1-43 

miasta Zielona Góra wprowadzono większość danych, które wynikają 

z obowiązującego modelu pojęciowego tej bazy.  

O niepełnym zakresie wprowadzonych danych do bazy EGiB, w stosunku 

do wynikającego z aktualnego modelu pojęciowego, świadczą przede wszystkim 

wyniki  kontroli tej bazy wydanej w formacie SWDE, czyli wyłącznie w zakresie 

informacyjnym przewidzianym wymogami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 

roku, przeprowadzonej przy pomocy programu V-SWDE, w zakresie której 

stwierdzono: 

  brak działki w części graficznej – 10 wykrytych błędów, 

  brak klasoużytku działki w części graficznej – 388 wykrytych błędów,  

  brak klasoużytku działki w części opisowej – 236 wykrytych błędów,  

  brak budynku w części graficznej – 626 wykrytych błędów, 

  brak przypisania budynku do działki w części opisowej – 2090 wykrytych błędów, 

  pusta wartość dla atrybutu pole powierzchni zabudowy budynku – 240 wykrytych 

błędów , 

  brak NIP, PESEL i numeru dokumentu tożsamości -592 wykrytych błędów, 

  pusta wartość dla atrybutu PESEL osoby fizycznej - 1055 wykrytych błędów, 

  pusta wartość dla atrybutu REGON instytucji - 66 wykrytych błędów, 

  brak daty przyjęcia do zasobu - 48530 wykrytych błędów. 

Ponadto w oparciu o plik w formacie .GML ustalono, że w kontrolowanej bazie 

EGiB w znacznym stopniu są zgromadzone także nowe informacje wskazane 

w Rozdziale 4 oraz w Zał. nr 1a do rozp. w sprawie egib, określające zakres 

informacji dla poszczególnych obiektów bazy EGiB oraz model pojęciowy tej bazy, 

a zakres danych, które nie zostały zgromadzone wynika po części z powyższych 
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ustaleń opisanych powyżej w pkt 3.2.a), a kolejne stwierdzone braki zgromadzonych 

danych dotyczą głównie: 

 budynków, gdyż  w zakresie ujawnionych w bazie 17349 budynków 

stwierdzono braki wartości następujących atrybutów:  

Nazwa atrybutu 
Liczba budynków bez określonej 

„właściwej” wartości atrybutu 

klasaWgPKOB 6908 

glownaFunkcjaBudynku 14676 

liczbaKondygnacjiNadziemnych 29 

liczbaKondygnacjiPodziemnych 549 

powZabudowy 237 

rokZakonczeniaBudowy 12718 

stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy 16874 

dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku 16609 

 udziałów władania, udziałów własności, udziałów gospodarowania – nie 

wszystkie te obiekty mają określoną wartość atrybutu „waznoscOd”, a niemal 

żaden niema określonej wartości atrybutu „waznoscDo”, 

przy czym w wydanym pliku nie zostały zapisane żadne dane dotyczące 

następujących klas obiektów: 

- Blok budynku, 

- Kontur klasyfikacyjny, 

- Kontur użytku gruntowego, 

- Punkt graniczny, 

- Dzierżawa, 

- Jednostka rejestrowa budynków, 

- Jednostka rejestrowa lokali, 

- Lokal samodzielny, 

- Pomieszczenie przynależne do lokalu, 

- Udział dzierżawy, 

- Zarząd spółki wspólnoty gruntowej, 

wobec czego nie było możliwości zbadania zakresu ilościowego gromadzonych 

danych w zakresie tych obiektów. 

Z kolei dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60) w zakresie bazy 

danych EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, w wyniku  kontroli tej bazy 

wydanej w formacie SWDE, czyli wyłącznie w zakresie informacyjnym 

przewidzianym wymogami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 roku, 

przeprowadzonej  przy pomocy programu V-SWDE stwierdzono następujące 

nieprawidłowości związane z zakresem wprowadzanych danych: 

 brak klasoużytku działki w części graficznej - wykryto 3206 przypadków na 

30855 wszystkich klasoużytków wykazanych w bazie EGiB,  

 brak klasoużytku działki w części opisowej - 3041 przypadków, 

 brak przypisania budynku do działki w części opisowej – 629 przypadków na 

11156 wykazanych w tej bazie budynków, 

 pusta wartość dla atrybutu ilość kondygnacji podziemnych – 5321 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu dla lokalu – 997 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu określającego źródło danych o położeniu dla konturu 

użytku gruntowego – 520 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu określającego źródło danych o położeniu dla konturu 

klasyfikacyjnego – 260 przypadków, 

 brak daty przyjęcia dokumentu do zasobu – 11477 przypadków, 
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 atrybut oznaczenie w materiale źródłowym punktu jest pusty – 11535 

przypadków, 

 pusta wartość dla atrybutu źródło danych o położeniu punktu – 297 przypadków, 

przy czym w wydanym pliku stwierdzono brak następujących obiektów 

wymaganych dla pliku SWDE: G5RST (rejon statystyczny), G5GRN (granica) 

i G5ZMN (Dziennik zgłoszeń zmian).  

Ponadto na podstawie wglądu w opcje systemu GEO-INFO 6 moduł Integra 

stosowanego do prowadzenia bazy EGiB stwierdzono, że w zakresie tej bazy 

wskazany system nie przewiduje wprowadzania żadnych nowych informacji 

objętych ewidencją, które wprowadzono do Rozdziału nr 4 rozp. egib oraz do 

modelu pojęciowego, określonego w Zał. nr 1a do rozp. egib z dniem 31 grudnia 

2013 roku, co wyjaśnia powód wydania z bazy danych EGiB wyłącznie pliku 

w formacie SWDE, obejmującego wyłącznie dane wynikające z nieobowiązującego 

modelu pojęciowego bazy ewidencji gruntów i budynków.   

 W zakresie wyjaśnień dotyczących powyższych nieprawidłowości zostało 

przyjęte do Protokółu ustne wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy 

Kaczały, która wskazała, że „Przyczyny braku występowania w prowadzonej bazie 

danych EGiB informacji, które wprowadzono w ramach zmiany rozporządzenia 

w sprawie egib z dniem 31 grudnia 2013r., zostały wskazane w odpowiedzi na 

stwierdzone uchybienia w zakresie przeprowadzonej kontroli jakościowej bazy danych 

EGiB.” 

Stanowisko tut. organu, w którym nie uznaje udzielonych wyjaśnień zostało zawarte 

pod powołanymi powyżej wyjaśnieniami. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami - w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

ocena negatywna - w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

 

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 wydanych na potrzeby kontroli eksportach z bazy EGiB oraz RCiWN:   

- dla obszaru obejmującego obręby ewidencyjne 1-43 miasta Zielona Góra 

w formacie GML,  

- dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującego obręby ewidencyjne 44-60 

miasta Zielona Góra w formacie SWDE,  

w stosunku do treści przekazanej na potrzeby kontroli kopii wskazanego 

Sprawozdania. 

 W wyniku dokonanego porównania ilościowego obiektów znajdujących się 

w przekazanej bazie EGiB z ilościami wskazanymi wg stanu na dzień 31 grudnia 

2017r. stwierdzono, że informacje podane w Sprawozdaniu GUGiK 3.0 w zakresie 

dotyczącym bazy EGiB były prawidłowe.  

Natomiast w zakresie liczby cen transakcyjnych oraz liczby wyciągów z operatów 

szacunkowych ujawnionych w bazie RCiWN ustalono, że w sprawozdaniu podano 

liczbę cen transakcyjnych – 34132 oraz liczbę wyciągów z operatów szacunkowych   - 

15665, a w bazie danych RCiWN wydanej w pliku GML brak jest informacji 

o wprowadzeniu do bazy jakichkolwiek wyciągów z operatów szacunkowych   

(obiektów RCW_Wycena), przy czym z informacji pozyskanej ze Starostwa 

Powiatowego, dotyczącej obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującego obręby 

ewidencyjne 44-60 wynika, że w zakresie prowadzenia bazy RCiWN dla tej części 

miasta nie zarejestrowano żadnego obiektu RCW Wycena. 
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 W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że:  

W zakresie wskazanej w Sprawozdaniu GUGiK-3.0 liczby ujawnionych w rejestrze  

wyciągów z operatów szacunkowych błędnie wskazano liczbę wszystkich przekazanych 

wyciągów, zamiast wykazania tylko tej ilości, która dotyczyła wyciągów 

wprowadzonych do bazy.  

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

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

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

pliki zapisane w tym formacie dla obszaru obejmującego wyłącznie obręby 

ewidencyjne 1-43 miasta Zielona Góra, gdyż w zakresie obszaru Dzielnicy Nowe 

Miasto, jak wskazano powyżej – stosowany system GEO-INFO nie posiada 

możliwości wydania pliku w formacie .GML. Weryfikacji zapisu w pliku z bazy 

EGiB dokonano Aplikacją do walidacji plików XML i GML wer. 2.1.13.0 

udostępnioną na stronie internetowej GUGiK. 

  W wyniku walidacji pliku GML powyższym programem stwierdzono: 

-  w zakresie weryfikacji topologii: 43 weryfikacji pozytywnych oraz 14 błędów 

krytycznych,  

- w zakresie weryfikacji składniowej: w większości przeprowadzonych weryfikacji 

wystąpiły błędy krytyczne dotyczącej poprawności  plików GML ze 

schematem aplikacyjnym, które nie pozwoliły na przeprowadzenie 

jakichkolwiek z 937 weryfikacji atrybutowych. 

Ponadto, jak wykazano powyżej, przekazany plik w formacie .GML nie zawiera 

żadnych informacji w zakresie części klas obiektów, wobec czego powyższa walidacja 

pliku nie obejmowała ewentualnych zapisów w tym zakresie. 

W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Miasto Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-

usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” – 

dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

(umowa o dofinansowanie RPLB .02.01.00-08-0004/15-00). W wyniku realizacji 

części tego projektu zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów bazy 

danych w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego (oświadczenie Wykonawcy). Do 

przedmiotowych baz danych zostały zmigrowane automatycznie dane zgromadzone 

w istniejących rozwiązaniach bazo-danowych prowadzonych zgodnie z poprzednio 

obowiązującymi przepisami. Na etapie migracji zostały wykazane błędy i braki 

w obiektach baz danych, które w miarę możliwości finansowych i kadrowych będą 

wyjaśniane i uzupełniane przez prowadzącego zasób. Przewidziany termin 

dostosowania obiektów w bazach danych to koniec 2023r.  

W przypadku wykazanych  błędów merytorycznych  Prezydent Miasta Zielona Góra 

zwróci się do Wykonawcy o wykonanie niezbędnych prac w celu usunięcia 

wykazanych nieprawidłowości w ramach obsługi gwarancyjnej tej części projektu.  

(ocena negatywna w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

nie podlega ocenie - w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

 

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

Jak wynika z powyższych udzielonych pisemnie informacji na obszarze Stare Miasto – 

Prezydent formalnie w rozumieniu obecnych przepisów 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, dla obszaru 
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obrębów ewidencyjnych 1-43 – obiekty nią objęte wprowadzane są do bazy danych już 

od 2004 roku. Natomiast z przekazanych informacji wynika, że w latach 2007-2008 

zlecone zostały prace związane z założeniem operatu geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT) dla wybranych warstw sieci, na podstawie obowiązującego 

wówczas rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej  ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.  

Nr 38, poz. 455), a także standardów technicznych, o których mowa w rozporządzeniu z 

dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 

kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297)  . 

Z kolei z informacji dotyczącej prowadzenia bazy GESUT dla terenu Dzielnicy Nowe 

Miasto wynika, że zarówno Starosta jak również Prezydent, już po połączeniu Gminy 

Zielona Góra z Miastem Zielona Góra nie rozpoczął prowadzenia bazy danych GESUT 

dla powyższego obszaru miasta, a z informacji przekazanych w tym zakresie przez 

Geodetę Miejskiego wynika, że w zakresie prowadzenia mapy zasadniczej nie 

wprowadza się do prowadzonej bazy wszystkich informacji dotyczących sieci 

uzbrojenia terenu, wynikających z przyjmowanej na bieżąco do zasobu dokumentacji  

geodezyjnej i kartograficznej.   

   

a) Sprawdzenia procedury założenia bazy oraz zgłoszenia jej do ewidencji z uwagi na  

fakt, że formalnie baza GESUT nie została założona, nie dokonywano. 

 (nie podlega ocenie w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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

o wgląd do programu komputerowego SonetEE, będącego częścią zintegrowanego 

systemu działającego w Urzędzie Miasta,  w którym istnieje możliwość prowadzenia 

takiej bazy ustalono, że dane dotyczące obszaru obejmującego obręby 1-43 miasta,  

składające się na treść  bazy GESUT gromadzone są   w takiej bazie w ramach ww. 

systemu teleinformatycznego.  

Z kolei w zakresie prowadzenia takiej bazy dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto 

(obręby 44-60), sprawdzenia formy i sposobu prowadzenia bazy GESUT dokonano 

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

w którym istnieje możliwość prowadzenia takiej bazy, w wyniku którego ustalono, 

że dane dotyczące bazy GESUT gromadzone są w bazie danych stosowanego 

systemu w zakresie minimalnym koniecznym do ich identyfikacji z operatem 

przyjętym do zasobu oraz do prawidłowej prezentacji na cyfrowych mapach 

zasadniczych prowadzonych w postaci rastrowej uzupełnianej na bieżąco danymi 

wektorowymi generowanymi w oparciu o informacje zapisywane w bazie GESUT 

w ramach ww. systemu teleinformatycznego wg aktualnych wymagań prawnych dot. 

mapy zasadniczej.  

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 

Prezydenta Miasta Zielona Góra forma prowadzenia zbiorów danych GESUT dla 

obszaru Starego Miasta (obręby 1-43) jest zgodna z wymogami art. 53b ustawy Pgik.  

Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się 

przetworzenie prowadzonej mapy zasadniczej dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto 

m.in. do postaci bazy danych GESUT, przyjęto do Protokołu ustne wyjaśnienie 

Geodety Miejskiego, która wskazała, że:  
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W zakresie planowanej daty oraz sposobu dostosowania prowadzonej mapy 

zasadniczej  do modelów pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, 

wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, (określających perspektywy do 

końca 2023r.) przewiduję, iż w wymaganej formie mapa zostanie założona dla tego 

obszaru miasta do końca 2023 roku.  

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 informacje zapisane 

w wydanym na potrzeby kontroli eksporcie w formacie GML z bazy GESUT, 

prowadzonej wyłącznie dla obrębów ewidencyjnych 1-43 miasta, gdyż w zakresie 

obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, jak wskazano powyżej – stosowany system GEO-

INFO nie posiada możliwości wydania pliku w formacie .GML. 

W wyniku analizy zakresu wydanych w pliku .GML obiektów bazy GESUT oraz 

ich atrybutów stwierdzono, że baza danych jest zgodna z obowiązującym modelem 

pojęciowym określonym w Załączniku nr 2 Rozdział 3 – Katalog  obiektów 

powiatowej bazy GESUT rozp. w sprawie GESUT. 

Natomiast w zakresie obszaru obejmującego Dzielnicę Nowe Miasto dokonano 

wglądu do opcji stosowanego systemu GEO – INFO 7 Mapa, co pozwoliło na 

ustalenie, że prowadzona w nim baza pod względem typu obiektów oraz rodzaju 

atrybutów zgodna jest z obowiązującym modelem pojęciowym określonym 

w Załączniku nr 2 Rozdział 3 – Katalog  obiektów powiatowej bazy GESUT rozp. 

w sprawie GESUT. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

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

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

1-43 miasta Zielona Góra.     

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

Softline ustalono, że do bazy GESUT wprowadzono ogółem prawie 400 tysięcy 

obiektów, a mianowicie: 

 

Nazwa Klasy obiektu Liczba obiektów 

GES_BudowlaPodziemna 
3 
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GES_PrzewodCieplowniczy 5657 

GES_PrzewodElektroenergetyczny 47501 

GES_PrzewodGazowy 17964 

GES_PrzewodInny 1949 

GES_PrzewodKanalizacyjny 61490 

GES_PrzewodTelekomunikacyjny 21370 

GES_PrzewodWodociagowy 26329 

GES_PunktOOkreslonejWysokosci 42338 

GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia 173207 

  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.   

W wyniku sprawdzenia szczegółowego zakresu gromadzonych informacji 

stwierdzono, że prowadzona baza danych GESUT nie jest wypełniona wszystkimi 

informacjami wymaganymi w Załączniku nr 2 Rozdział 3 – Katalog  obiektów 

powiatowej bazy GESUT rozp. w sprawie GESUT, gdyż np.: 

 w zakresie wykazanych w niej wszystkich obiektów dla atrybutu „idIIP” brak 

pełnego identyfikatora, na który zgodnie z wymogami § 7 ust. 2 rozp. w sprawie 

GESUT składają się:  

- przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do 

którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, uzupełniona po kropce 

odpowiednio skrótem: "GESUT" w przypadku powiatowej bazy GESUT albo 

"KGESUT" w przypadku krajowej bazy GESUT;  

- identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy 

danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;  

- identyfikator wersji obiektu, 

gdyż w występujących atrybutach idIIP brak części identyfikatora odpowiadającego 

identyfikatorowi zbioru danych przestrzennych.  

 w zakresie obiektów: 

- „GES_PrzewodElektroenergetyczny”, 

- „GES_PrzewodGazowy”, 

- „GES_PrzewodKanalizacyjny”,  

- „GES_PrzewodWodociagowy”, 

- „GES_PunktOOkreslonejWysokosci”,  

- „GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia”,  

w atrybucie „zrodlo” (Def.: źródło danych o położeniu obiektu) występują rekordy, 

w których nie wykazano żadnych danych,  

 dla wszystkich 1949 obiektów „GES_przewodInny” w zakresie atrybutu „funkcja” 

i atrybutu „przebieg” zamiast wartości merytorycznej wskazano jedynie wartość 

atrybutu specjalnego „missing”, przy czym atrybut „funkcja” to niezbędny atrybut 

tej klasy obiektu, na który składają się informacje np.: przesyłowy, rozdzielczy, 

przyłącze, inny, zaś atrybut „przebieg” to kolejny  podstawowy atrybut obejmujący 

informację o przewodzie, a mianowicie o jego przebiegu - np.: nadziemny, 

naziemny i podziemny.    

Z kolei w zakresie prowadzenia takiej bazy dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto 

(obręby 44-60), z powodu braku możliwości wydania pliku z danymi bazy GESUT 
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w formacie .gml, sprawdzenia zakresu gromadzonych danych bazy GESUT dokonano 

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

w wyniku którego ustalono, że dane dotyczące bazy GESUT gromadzone są w bazie 

w zakresie minimalnym koniecznym do ich identyfikacji z operatem przyjętym do 

zasobu oraz do prawidłowej prezentacji na cyfrowych mapach zasadniczych,  

prowadzonych w postaci rastrowej uzupełnianej na bieżąco danymi wektorowymi 

generowanymi w oparciu o informacje zapisywane w bazie GESUT w ramach ww. 

systemu teleinformatycznego wg aktualnych wymagań prawnych dot. mapy 

zasadniczej.  

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Miasto Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-

usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” – 

dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

(umowa o dofinansowanie RPLB .02.01.00-08-0004/15-00). W wyniku realizacji 

części tego projektu zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów 

bazy danych w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego (oświadczenie 

Wykonawcy). Do przedmiotowych baz danych zostały zmigrowane automatycznie dane 

zgromadzone w istniejących rozwiązaniach bazo-danowych prowadzonych zgodnie 

z poprzednio obowiązującymi przepisami. Na etapie migracji zostały wykazane błędy 

i braki w obiektach baz danych, które w miarę możliwości finansowych i kadrowych 

będą wyjaśniane i uzupełniane przez prowadzącego zasób. Przewidziany termin 

dostosowania obiektów w bazach danych to koniec 2023r.  

W przypadku wykazanych  błędów merytorycznych  Prezydent Miasta Zielona Góra 

zwróci się do Wykonawcy o wykonanie niezbędnych prac w celu usunięcia 

wykazanych nieprawidłowości w ramach obsługi gwarancyjnej tej części projektu.  

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie całej jednostki kontrolowanej). 

Ad. 3.3. GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych 

z przekazywaną sprawozdawczością za rok 2017. 

a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem 

GUGiK -2.0, czyli dotyczącego geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia, na podstawie 

przekazanych przez Geodetę Miasta pisemnych informacji o stanie utworzenia bazy 

GESUT ustalono, że podane w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 

roku dane ilościowe są  zgodne ze stanem faktycznym. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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

nie prowadzenie takiej bazy nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

Ad. 3. RCiWN.  

a) Jak wynika z przekazanych informacji baza RCiWN została zgłoszona do ewidencji 

zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w dniu 

23.06.2017r., co potwierdza załączona do akt kontroli kopia ww. Zgłoszenia oraz 

wydruk z ewidencji zbioru baz na stronie www.geoportal.gov.pl prowadzonej przez 

GUGiK.   

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 

http://www.geoportal.gov.pl/
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wydanym w formacie GML,  tylko dla obszaru Starego Miasta (obręby 1-43), gdyż 

w systemie stosowanym do prowadzenia bazy dla obrębów 44-60 nie ma 

możliwości wydania bazy w formacie .GML. 

Przy pomocy programu GML Factory 2.0 firmy Softline, na podstawie 

powyższych danych ustalono, że w zakresie wszystkich obiektów ww. bazy 

RCiWN, kontrolowana baza jest prowadzona zgodnie z modelem pojęciowym 

określonym w Zał. nr 7 do rozporządzenia egib. 

Natomiast w zakresie sprawdzenia czy oprogramowanie GEO-INFO 6 

INTEGRA aktualnie stosowane do prowadzenia bazy danych RCiWN dla obszaru 

Dzielnica Nowe Miasto (obręby 44-60) przewiduje ich aktualizację w zakresie  

obowiązujących atrybutów, w oparciu o wydruk słownika ustalono, że ww. system 

umożliwia wprowadzanie wszystkich przewidzianych atrybutów określonych 

ww. przepisem.  

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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

sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu o przedstawioną powyżej 

informację pisemną przekazaną przez Geodetę Miejskiego, 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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

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

     Jak to już zostało przedstawione powyżej Geodeta Miejski w swoim piśmie z dnia 

7 listopada 2018r. wskazała, że na obszarze obrębów 1-43 w roku 1995 wykonana 

została inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej I, II i III klasy, następnie 

w roku 2004 dla wybranych obszarów miasta została założona osnowa pozioma 

szczegółowa klasy III, a w latach 2013, 2014 i 2015 przeprowadzono modernizację 

osnowy pomiarowej,  załączając w tym zakresie kopie sprawozdań technicznych, 

stanowiących zawartość dokumentacji technicznych z wykonania ww. prac 

geodezyjnych. 

 Z kolei w zakresie założenia bazy BDSOG dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, 

obejmującego obręby ewidencyjne nr 44-60 Geodeta Miejski wskazała, że ww. bazę 

założono własnymi siłami  w oparciu o analogowe materiały zasobu w 1999 roku 

(bank osnów) w systemie GEO-INFO. Aktualnie do prowadzenia bazy danych 

BDSOG dla tego obszaru wykorzystywany jest wskazany na wstępie system GEO-

INFO 7 w module Mapa, w którym gromadzone są dane dotyczące zarówno 

poziomej jak też wysokościowej osnowy geodezyjnej . 

a)   W zakresie sprawdzenia czy bazę BDSOG zgłoszono do ewidencji przyjęto 

od Geodety Miejskiego pisemną informację, w której wskazała, że „Baza danych 

BDSOG nie została  zgłoszona do ewidencji zbioru danych przestrzennych  

infrastruktury  informacji przestrzennej”. 

Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Prezydent Miasta Zielona Góra nie 

wywiązał się z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy BDSOG do ewidencji zbiorów 

oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, który wynika 

z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP. 

 (ocena negatywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

b) Sprawdzenia dostosowania prowadzonej bazy danych BDSOG do obowiązującego 

modelu pojęciowego określonego w Zał. nr 2 rozporządzenia o osnowach, z uwagi 
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na brak oficjalnie wskazanego przez GUGiK oprogramowania do walidacji plików 

baz danych BDSOG nie dokonywano. 

(nie podlega ocenie w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 prawidłową realizację wymogów określonych w § 17 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

b) W zakresie sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej bazie 

BDSOG wykorzystano przekazane do akt kontroli eksporty zbiorów baz BDSOG, 

dotyczących wyłącznie obszaru objętego obrębami  ewidencyjnymi 1-43, zapisane 

w formacie GML, gdyż system stosowany do prowadzenia bazy dla obszaru  

Dzielnicy Nowe Miasto nie ma możliwości wydania plików w formacie .GML, które 

wczytano do programu GML Factory 2.0 firmy Softline.  

Na podstawie powyższych danych ustalono, że w zakresie obiektów obejmujących 

punkty osnów szczegółowych kontrolowane bazy obejmują znaczną część informacji 

wskazanych w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach, stwierdzając przy tym, że dla 

ww. obszaru miasta nie została jeszcze założona baza BDSOG dla punktów 

osnowy wysokościowej. 

Jednocześnie ustalono, że w prowadzonej bazie obejmującej punkty szczegółowej 

osnowy poziomej: 

- w większości przypadków (1272/1317) jako informację w zakresie stabilizacji 

punktu, wpisano „brak danych” – wartość nie przewidzianą w słowniku,    

- we wszystkich przypadkach (1317)  w zakresie wartości błędu średniego 

położenia punktu wpisano wartość „1,00”, przy czym wartość ta nie odpowiada 

kryteriom określonym dla punktów osnowy szczegółowej, 

- 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 obserwacji na 

poszczególnych punktach osnowy. 

Z kolei w zakresie obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującego obręby 

ewidencyjne 44-60, wobec braku możliwości wydania przez stosowany system 

danych w pliku .GML, w oparciu o wydruki z ekranu listy/słowników określających 

wartości dopuszczalne stwierdzono, że system ten umożliwia prowadzenie bazy 

danych BDSOG, ale nie spełnia wszystkich uwarunkowań określonych przepisami 

wskazanymi w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach, do których należy przede 

wszystkim brak możliwości wprowadzania informacji w zakresie dotyczącym 

obserwacji na poszczególnych punktach osnów, a także w zakresie szkicu 

lokalizującego położenie punktu oraz w zakresie szkicu zespołu stabilizacyjnego. 

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 
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Dotychczas nie założono bazy BDSOG dla punktów osnowy wysokościowej z powodu 

braków kadrowych . Błędy i braki w bazie danych dla  punktów osnowy szczegółowej 

poziomej są  uzupełniane i wyjaśniane w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie 

innowacyjnych e-usług  o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona 

Góra”    

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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

przekazywaną sprawozdawczością za rok 2017. 

a) W wyniku sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przekazanym Sprawozdaniem 

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

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

BDSOG ustalono, że podane w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 

dane ilościowe są  zgodne ze stanem faktycznym, przy czym zauważono nieścisłość 

w kolumnie dot.  liczby punktów  wg BDSOG, położonych  w granicach  powiatu oraz 

kolumnie dot.  liczby punktów zaliczonych do 3 klasy.  

(ocena pozytywna z uchybieniami) 

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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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

Jak wynika z informacji zapisanych w przekazanym na potrzeby kontroli pliku .GML 

wydanym w zakresie obiektów bazy BDOT500 dla obszaru obrębów ewidencyjnych 

1-43 miasta  – obiekty nią objęte wprowadzane zostały do bazy danych w okresie od 

1994 do 2004 roku, początkowo w systemie GEO-INFO, a obecnie są wprowadzane 

w programie SonetEE - firmy Sygnity S.A. 

Natomiast w zakresie prowadzenia takiej bazy dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto 

(obręby 44-60) stwierdzono, że dane dotyczące bazy BDOT500 gromadzone są od 

2010 roku w bazie danych stosowanego systemu, aktualnie GEO-INFO 7 moduł 

Mapa, w zakresie minimalnym koniecznym do ich identyfikacji z operatem 

przyjętym do zasobu oraz do prawidłowej prezentacji na cyfrowych mapach 

zasadniczych prowadzonych w postaci rastrowej uzupełnianej na bieżąco danymi 

wektorowymi generowanymi w oparciu o informacje zapisywane w bazie BDOT500. 

a) W ramach sprawdzenia procedury założenia bazy danych w oparciu o przekazane na 

potrzeby kontroli informacje, przedstawione na wstępie, ustalono, że dla obszaru 

miasta obejmującego obręby 1-43 dane do bazy zostały wprowadzone wyłącznie 

w oparciu o wyniki pomiarów bezpośrednich w terenie, zawartych w operatach 

przyjętych do zasobu, co należy uznać za działanie w pełni prawidłowe. 

Z kolei na obszarze obrębów 44-60 baza BDOT jeszcze nie została założona, wobec 

czego nie dokonywano oceny procedury jej założenia. 

Natomiast w zakresie sprawdzenia czy bazy BDOT500 zgłoszono do ewidencji 

przyjęto od Geodety Miejskiego pisemną informację, w której wskazała, że „Baza 

danych BDSOG, GESUT i BDOT500 nie zostały zgłoszone  do ewidencji zbioru  

danych przestrzennych  infrastruktury  informacji przestrzennej”. 

Powyższe ustalenie prowadzi do wniosku, że Prezydent Miasta Zielona Góra 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. 
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W zakresie powyższej nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego – Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Nie zostały zgłoszone do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych 

prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju bazy danych BDSOG, BDOT500 

i GESUT ponieważ nie były założone i prowadzone zgodnie z wymaganymi 

właściwymi przepisami i standardami. Dopiero w wyniku realizacji projektu 

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie 

Miasta Zielona Góra” dla część obrębów (od 1 do 43) zostaną założone w/w bazy 

danych w standardzie wynikającym z obowiązujących przepisów i na tej podstawie 

Prezydent Miasta zgłosi do w/w ewidencji przedmiotowe zbiory danych.    

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie obszaru „Starego Miasta”;  

nie podlega ocenie - w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”) 

b) W zakresie sprawdzenia formy i sposobu prowadzenia bazy BDOT500, dotyczącej 

obszaru obejmującego obręby 1-43 miasta, w oparciu o wgląd do stosowanego 

systemu teleinformatycznego ustalono, że baza taka jest prowadzona 

w oprogramowaniu komputerowym SonetEE, będącym częścią zintegrowanego 

systemu działającego w Urzędzie Miasta.  

Z kolei sprawdzenia formy i sposobu prowadzenia bazy BDOT500 dla terenu 

Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60) dokonano w oparciu o wgląd do systemu 

komputerowego GEO-INFO 7 moduł MAPA, w którym istnieje możliwość 

prowadzenia takiej bazy. W powyższym zakresie ustalono, jak to już wskazano 

powyżej, że dane dotyczące bazy BDOT500 zgromadzone są w bazie tego systemu 

w zakresie niezbędnym do prawidłowej prezentacji na cyfrowych mapach 

zasadniczych prowadzonych w postaci rastrowej uzupełnianej na bieżąco danymi 

wektorowymi generowanymi w oparciu o informacje zapisywane w bazie BDOT500. 

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 

Prezydenta forma prowadzenia zbiorów danych BDOT500 w zakresie całego obszaru 

miasta jest zgodna z wymogami art. 53b ustawy Pgik.  

Natomiast w zakresie ustalenia w jakim okresie czasu przewiduje się przetworzenie 

prowadzonej mapy zasadniczej dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto m.in. do postaci 

bazy danych BDOT500, przyjęto do Protokołu ustne wyjaśnienie Geodety Miejskiego, 

która wskazała, że „W zakresie planowanej daty oraz sposobu dostosowania 

prowadzonej mapy zasadniczej  do modelów pojęciowych określonych w przepisach 

szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, (określających 

perspektywy do końca 2023r.) przewiduję, iż w wymaganej formie mapa zostanie 

założona dla tego obszaru miasta do końca 2023 roku ”.  

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

c) Sprawdzenie, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi systemu 

do prowadzenia bazy BDOT500, określone w § 8 rozporządzenia w sprawie 

BDOT500 i M.Zas), w oparciu o wgląd w opcje stosowanych systemów 

teleinformatycznych stwierdzono, że obydwa wskazane powyżej systemy 

umożliwiają: 

- kontrolę dostępu do zbiorów danych i autoryzację użytkowników systemu; 

- tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych; 

- kontrolę zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami; 
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- 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. 

Natomiast, jak już wykazano powyżej, oprogramowanie SonetEE umożliwia także 

udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie GML, wymagane w § 8 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie BDOT500 i MZas, a takiej funkcjonalności nie posiada 

system GEO-IFO 7 moduł Mapa stosowany dla obszaru obrębów 44-60, czyli 

Dzielnicy Nowe Miasto.  

W zakresie powyższej nieprawidłowości nie przyjmowano wyjaśnień Geodety 

Miejskiego.  

(ocena pozytywna w zakresie obszaru Starego Miasta;  

ocena pozytywna z nieprawidłowościami - w zakresie Dzielnicy Nowe Miasto) 

d) Sprawdzenia dostosowania prowadzonej bazy danych do aktualnie obowiązującego 

modelu pojęciowego bazy BDOT500 w zakresie obszaru obejmującego obręby 1-43 

miasta  dokonano w oparciu o przekazany eksport danych tej bazy w formacie 

.GML. Na podstawie zakresu informacyjnego obejmującego obiekty oraz atrybuty 

zapisane w tej bazie uznano, że prowadzona baza jest dostosowana do 

obowiązującego modelu pojęciowego wynikającego z przepisów Zał. nr 2 

rozporządzenia w sprawie BDOT500 i M.Zas. 

Z kolei w zakresie obszaru obrębów 44-60, czyli Dzielnicy Nowe Miasto, w oparciu 

o wgląd w opcje stosowanego systemu GEO-INFO 7 moduł Mapa, w tym listy 

słowników obiektów, również stwierdzono, że tworzona baza jest dostosowana do 

obowiązującego modelu pojęciowego. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 baz BDOT500 są odpowiednio zabezpieczane, dlatego 

stwierdza się prawidłową realizację wymogów określonych w § 17 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu. 

 (ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

f) Sprawdzenia zharmonizowania baz BDOT500 z bazami EGiB, GESUT i BDSOG 

dokonano w zakresie obszaru obejmującego obręby 1-43 miasta, na których baza 

taka jest prowadzona, poprzez wgląd na wygenerowaną z tych baz mapę zasadniczą. 

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że prowadzona baza BDOT500 jest  

zharmonizowania z bazami EGiB, GESUT i BDSOG, zgodnie z ogólnym 

wymogiem wskazanym w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik.  

Powyższego sprawdzenia nie dokonywano w zakresie obszaru obejmującego obręby 

44-60 miasta, gdyż jak wskazano powyżej na tym obszarze mapa zasadnicza jest 

prowadzona w postaci mapy hybrydowej. 

(ocena pozytywna w zakresie obszaru Starego Miasta;  

nie podlega ocenie - w zakresie Dzielnicy Nowe Miasto) 

Ad. 3.2. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych.  

a) Sprawdzenia dostosowania prowadzonej bazy danych do aktualnie obowiązującego 

modelu pojęciowego bazy BDOT500 w zakresie obszaru obejmującego obręby 1-43 

miasta  dokonano w oparciu o przekazany eksport danych tej bazy w formacie 
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.GML. Na podstawie zakresu informacyjnego obejmującego obiekty oraz atrybuty 

zapisane w tej bazie uznano, że prowadzona baza jest dostosowana do 

obowiązującego modelu pojęciowego wynikającego z przepisów Zał. nr 2 

rozporządzenia w sprawie BDOT500 i M.Zas. 

Z kolei w zakresie obszaru obrębów 44-60, czyli Dzielnicy Nowe Miasto, w oparciu 

o wgląd w opcje stosowanego systemu GEO-INFO 7 moduł Mapa, w tym listy 

słowników obiektów, również stwierdzono, że tworzona baza jest dostosowana do 

obowiązującego modelu pojęciowego. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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 obrębów ewidencyjnych 1-43 miasta Zielona Góra. 

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

Softline ustalono, że do bazy BDOT500 wprowadzono ogółem prawie 375 tysięcy 

obiektów, a mianowicie: 

Klasa obiektu 
Liczba 

obiektów 

BDZ_BudowlaHydrotechniczna 5 

BDZ_BudowlaInzynierska 79 

BDZ_BudowlaSportowa 70 

BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowego 79 

BDZ_InnaBudowla 7831 

BDZ_Jezdnia 1868 

BDZ_Kraweznik 22974 

BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenie 76 

BDZ_ObiektPrzyrodniczy 71335 

BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacja 35932 

BDZ_Plac 260 

BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci 234092 

BDZ_Szuwary 1 

BDZ_Tor 1 

BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodne 61 

BDZ_UrzadzenieTransportowe 7 

BDZ_ZbiornikTechniczny 4 

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.   

W wyniku sprawdzenia szczegółowego zakresu gromadzonych informacji 

stwierdzono, że prowadzona baza danych BDOT500 nie jest wypełniona wszystkimi 

informacjami wymaganymi w Załączniku nr 2 Rozdział 3 – Katalog  obiektów 

BDOT500 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas, gdyż np.: 

 w zakresie wykazanych w niej wszystkich obiektów dla atrybutu „idIIP” brak 

pełnego identyfikatora, na który zgodnie z § 6 ust. 2 rozp. w sprawie BDOT500 

i M.Zas składają się:  

- przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do 

którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
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o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. 

poz. 951), uzupełniona po kropce skrótem "BDOT500"; 

- identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy 

danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;  

- identyfikator wersji obiektu, 

gdyż w występujących atrybutach idIIP brak części identyfikatora odpowiadającego 

identyfikatorowi zbioru danych przestrzennych, 

 w zakresie wszystkich obiektów, dla których w atrybucie „zrodlo” (Def.: źródło 

danych o położeniu obiektu) wprowadzono wartość „pomiarNaOsnowe” (336371), 

aż w 330513 przypadków nie wprowadzono merytorycznej wartości atrybutu  

„dataPomiaru”, przy czym stwierdzony brak dotyczy także obiektów 

wprowadzonych w 2018 roku, choć wskazany atrybut  był wprowadzany 

w prowadzonej bazie już w 2014 roku. 

Z kolei w zakresie prowadzenia takiej bazy dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto 

(obręby 44-60), z powodu braku możliwości wydania pliku z danymi bazy BDOT500 

w formacie .gml, sprawdzenia zakresu gromadzonych danych bazy BDOT500 

dokonano w oparciu o wgląd do systemu komputerowego GEO-INFO 7 moduł 

MAPA, w wyniku którego ustalono, że dane dotyczące bazy BDOT500 gromadzone 

są w bazie w zakresie minimalnym koniecznym do ich identyfikacji z operatem 

przyjętym do zasobu oraz do prawidłowej prezentacji na cyfrowych mapach 

zasadniczych,  prowadzonych w postaci rastrowej uzupełnianej na bieżąco danymi 

wektorowymi generowanymi w oparciu o informacje zapisywane w bazie BDOT500 

w ramach ww. systemu teleinformatycznego wg aktualnych wymagań prawnych dot. 

mapy zasadniczej.  

W zakresie ujawnionych nieprawidłowości nie przyjmowano odrębnych 

wyjaśnień od Geodety Miejskiego gdyż przyjęto, że są analogiczne jak udzielone 

w zakresie bazy GESUT. 

 (ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

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 Miejskiego, z której wynika, że taka baza w rozumieniu 

obowiązujących przepisów rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas. wg stanu na dzień 

31 grudnia 2017 nie została założona, ustalono, że dane ilościowe podane 

w powyższym sprawozdaniu roku są  zgodne ze stanem faktycznym. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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. 
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W powyższym zakresie Geodeta Miejski przekazała następujące pisemne informacje, 

dotyczące założenia i prowadzenia mapy zasadniczej na obszarze miasta objętym 

obrębami ewidencyjnymi 1-43. 

Proces przetwarzania mapy zasadniczej z wersji analogowej do wersji elektronicznej, 

zgodnej z obowiązującą instrukcją K-1, miasto Zielona Góra rozpoczęło w 1994r. 

wykorzystując zakupiony system Geo-Info autorstwa firmy SYSTHERM, przyjmując 

następująca metodologię: 

- wprowadzenie danych ewidencyjnych na podstawie istniejących w zasobie wyników 

pomiarów bezpośrednich za wyjątkiem konturów klasoużytków, które zostały utworzone 

z wykorzystaniem digitalizacji istniejących map analogowych opracowanych w skalach 

1:1000; 1:2000 i 1:5000 ale tylko w przypadkach kiedy ich granice nie pokrywały się 

z granicami działek ewidencyjnych, 

- wszystkie budynki zostały wprowadzone na podstawie istniejących w zasobie wyników 

pomiarów bezpośrednich, 

-  przebieg sieci uzbrojenia terenu wraz z lokalizacją urządzeń towarzyszących została 

pozyskana z istniejących w zasobie opracowań w pierwszej kolejności wykorzystując 

szkice pomiarowe, 

- wszystkie  pozostałe obiekty stanowiące wg instrukcji K-1 treść obligatoryjną również 

zostały pozyskane z istniejących w zasobie opracowań w pierwszej kolejności 

wykorzystując szkice pomiarowe, 

- obiekty stanowiące wg instrukcji K-1 treść fakultatywną były pozyskiwane na bieżąco z 

wyników wykonywanych prac geodezyjnych. 

W roku 2004r. stopień pokrycia miasta Zielona Góra numeryczną wersją mapy zasadniczej 

wynosił 100%. Mapa prowadzona była w lokalnym układzie współrzędnych prostokątnych.    

W roku 2004r. został zakończony proces zmiany oprogramowania do prowadzenia 

ewidencji gruntów oraz numerycznej mapy zasadniczej oraz zostały zmigrowane bazy 

danych zawierające ewidencję gruntów oraz numeryczną mapę zasadniczą. Rozpoczęto 

prowadzenie EGiB i numerycznej mapy zasadniczej w zintegrowanym systemie (Kataster 

WZ i Edycja WZ) opartym na relacyjno-obiektowej bazie danych i platformie narzędziowej 

Esri. W ramach migracji danych przeprowadzono zmianę obowiązującego układu 

współrzędnych z lokalnego układu współrzędnych do układu współrzędnych prostokątnych.  

Z kolei z przekazanej przez Geodetę Miejskiego dokumentacji wynika, że obecnie 

prowadzenie mapy zasadniczej odbywa się przy użyciu programu SonetEE autorstwa  

firmy Sygnity S.A., będącego częścią zintegrowanego systemu informatycznego 

działającego w Urzędzie Miasta Zielona Góra. 

Odnośnie postaci mapy zasadniczej dla pozostałej części miasta, obejmującej obręby 

ewidencyjne 44-60, której prowadzenie w wyniku Porozumienia powierzono Wydziałowi 

Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze wskazano, 

że „taka mapa prowadzona jest w postaci hybrydowej, a przy tym nie rozpoczęto jej 

przetwarzania  do postaci baz danych, a także nie wprowadza się do baz danych BDOT500 

i GESUT wszystkich informacji wynikających  z przyjmowanych na bieżąco  do zasobu  

operatów technicznych”.  

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 Miejskiego uznano, że prowadzona dla 

obszaru obejmującego obręby 1-43 miasta postać mapy zasadniczej odpowiada 

wskazanej w tym przepisie prawa, gdyż prowadzona jest wyłącznie w oparciu o bazy 

danych określone w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik.  

Również w zakresie obszaru obejmującego obręby 44-60 miasta, na którym, jak 

wynika z udzielonych pisemnie informacji,  mapa prowadzona jest w postaci 
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rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, generowanymi 

z zakładanych baz danych,   oraz jest prowadzona na całym obszarze tych obrębów, 

uznano, że wymóg wskazany w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik jest spełniony. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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, w zakresie obszaru Starego Miasta (obręby 1-43) na podstawie 

wglądu do aktywnych opcji programu SonetEE firmy Sygnity S.A., będącego częścią 

zintegrowanego systemu informatycznego działającego w Urzędzie Miasta Zielona 

Góra ustalono, że system ten zapewnia: 

- kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu; 

- 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, a także wydruk 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. 

Z kolei w zakresie pozostałej części miasta  (obręby 44-60), z uwagi na prowadzenie 

dla tego obszaru mapy w postaci hybrydowej, tzn. rastrowej uzupełnianej 

sukcesywnie danymi wektorowymi,  sprawdzenia ww. wymogów nie dokonywano, 

gdyż odnoszą się one wyłącznie do mapy prowadzonej w oparciu o bazy danych. 

(ocena pozytywna w zakresie obszaru Starego Miasta;  

nie podlega ocenie - w zakresie Dzielnicy Nowe Miasto) 

c) Sprawdzenia, czy prowadzona mapa zasadnicza została dostosowana  do modelów 

pojęciowych  mapy zasadniczej określonych w Zał. Nr 6 rozp. w sprawie BDOT500 

i M.Zas, w zakresie obszaru obejmującego obręby 1-43 miasta, ustalono w oparciu 

o wyjaśnienia Geodety Miejskiego, z których wynika, że prowadzona dla ww. 

obszaru mapa zasadnicza z uwagi na nie zakończoną realizację projektu „Wdrożenie 

innowacyjnych  e-usług  o wysokim poziomie dojrzałości  w Urzędzie Miasta Zielona 

Góra”, który obejmuje również dostosowanie prowadzonej mapy zasadniczej do 

obowiązujących przepisów,  gdyż aktualny stan ww. mapy zasadniczej nie 

odpowiada w pełni modelom pojęciowym określonym w ww. rozporządzeniu.   

Z kolei z uwagi na prowadzenie dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60), 

mapy w postaci w postaci hybrydowej, tzn. rastrowej uzupełnianej sukcesywnie 

danymi wektorowymi, sprawdzenia sposobu dostosowania prowadzonej mapy 

zasadniczej do modelów pojęciowych mapy zasadniczej nie dokonywano, gdyż 

wskazane przepisy odnoszą się one wyłącznie do mapy prowadzonej w oparciu 

o bazy danych. 

Z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik wynika, że prowadzenie mapy zasadniczej 

w sposób niezgodny z obowiązującym modelem pojęciowym określonym 

w przepisach Zał. Nr 6 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas dopuszczalne jest 

wyłącznie w przypadku prowadzenia takiej mapy w postaci rastrowej uzupełnianej 

sukcesywnie danymi wektorowymi, dlatego prowadzenie dla obszaru miasta 

obejmującego obręby 1-43 mapy zasadniczej, której model pojęciowy nie jest 

w pełni zgodny z określonym w ww. przepisach rozporządzenia w sprawie 
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BDOT500 i M.Zas obowiązującego już od dnia 17 grudnia 2015 roku,  należy uznać 

za nieprawidłowe. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie obszaru Starego Miasta;  

nie podlega ocenie - w zakresie Dzielnicy Nowe Miasto) 

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

ich częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania ustaleń dokonano w oparciu 

o przedstawioną powyżej informację pisemną przekazaną przez Geodetę Miasta, 

z której wynika, że m.in. kopie zbiorów mapy zasadniczej są odpowiednio 

zabezpieczane, dlatego stwierdza się prawidłową realizację wymogów określonych 

w § 17 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu. 

 (ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej)  

Ad. 4.2   MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej. 

a) W zakresie sprawdzenia zgodności elementów wektorowych prowadzonej mapy 

zasadniczej z przepisami określonymi w Zał. nr 7 do rozp. z 2015r. w sprawie 

BTOB500 i M.Zas, w oparciu o które została utworzona, przyjęto do akt kontroli 

kopie losowo wybranych sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 z obszarów silnie 

zainwestowanych, w tym jednej sekcji nr 5.167.25.18.4.4 prowadzonej dla obszaru 

objętego obrębami 1-43 w programie SonetEE oraz jednej sekcji nr 5.168.25.15.3.3 

z obszaru Dzielnicy Nowe Miasto prowadzonej w systemie GEO-INFO Mapa.  

W wyniku sprawdzenia mapy zasadniczej w zakresie obszaru Starego Miasta 

(obręby 1-43) zauważono, że w większości elementy treści mapy zostały 

przedstawione w sposób zgodny z ww. przepisami, ale jednocześnie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

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

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

budynków określonych w Wykazie skrótów i oznaczeń  zawartych w Rozdziale 5 

ww. Zał. nr 7 do rozporządzenia z 2015r., odpowiadających jej klasie według 

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych  (PKOB), 

- zastosowano niewłaściwy styl czcionki (kursywa) w zakresie opisu nr działek, 

funkcji głównych budynku, numeru porządkowego budynków, nazw ulic, rodzaju 

nawierzchni i oznaczenia klasoużytków, ponieważ wg zasad określonych 

w Wykazie znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy 

zasadniczej zawartych w Rozdziale 4 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas 

powinien być zastosowany styl normalny, czyli  prosta czcionka, 

- przy opisie dot. nazw ulic zastosowano skrót „ul.” (np. „ul. Wileńska”), natomiast 

zgodnie z Wykazem znaków nazwa ulicy występuje bez ww. skrótu, stosuje się go 

jedynie przy opisie nazwy placu np. pl. Bohaterów,       

-  na mapie wykazano nieprawidłowe skróty dotyczące oznaczenia nawierzchni 

asfaltowej „asf.”, betonowej „bet.” – dotyczy to opisów np. na działkach nr 398, 

177, 514/1, 407, 343/4, 384/1, 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 „mb.” – dla nawierzchni 

utwardzonej masą bitumiczną (asfaltem) oraz  „bt.” – dla nawierzchni betonowej, 

- niewłaściwy styl czcionki (kursywa) w części opisów punktów wysokościowych 

(rzeźba terenu), powinien być zastosowany styl normalny, czyli  prosta czcionka, 

- w większości przypadków opisy dot. przewodu sieci uzbrojenia podziemnego nie 

przesłaniają znaku kartograficznego przedstawiającego jego przebieg, tzn. na 

mapie pod opisem sieci widoczny jest  przebieg przewodu, 

- na mapie wykazano opisy nad znakiem kartograficznym przedstawiającym 

projektowaną sieć – „ZUD-160/09”- nie przewidziane w ww. rozporządzeniu, 

gdyż zgodnie z Wykazem znaków kartograficznych opis przewodu danej sieci 
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umieszcza się w jego osi, stosując oznaczenie „proj.” dla obiektów 

projektowanych oraz „bud.”  dla obiektów w budowie, a po nich oznaczenie 

rodzaju sieci np. „e”,    

- zastosowano niezgodny z ww. rozporządzeniem opis dla sieci niektórych 

przewodów ciepłowniczych, np. „cnA2x150” (działka nr 524/1), gdyż zgodnie 

z Wykazem znaków kartograficznych powyższy przewód powinien zostać opisany 

następująco - 2cnA150, 

- na części mapy przedstawiono rzeźbę terenu za pomocą znaków kartograficznych 

w postaci warstwic, pomimo braku ich oznaczeń w Wykazie znaków 

kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej.  

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że: 

Miasto Zielona Góra jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-

usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” – 

dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

(umowa o dofinansowanie RPLB .02.01.00-08-0004/15-00). W wyniku realizacji 

części tego projektu zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów 

bazy danych w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego (oświadczenie 

Wykonawcy). Do przedmiotowych baz danych zostały zmigrowane automatycznie 

dane zgromadzone w istniejących rozwiązaniach bazo-danowych prowadzonych 

zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami. Na etapie migracji zostały 

wykazane błędy i braki w obiektach baz danych, które w miarę możliwości 

finansowych i kadrowych będą wyjaśniane i uzupełniane przez prowadzącego zasób. 

Przewidziany termin dostosowania obiektów w bazach danych to koniec 2023r.  

W przypadku wykazanych  błędów merytorycznych Prezydent Miasta Zielona Góra 

zwróci się do Wykonawcy o wykonanie niezbędnych prac w celu usunięcia 

wykazanych nieprawidłowości w ramach obsługi gwarancyjnej tej części projektu.  

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień tut. organ nie może uznać ich za 

wystarczające, gdyż jak już wskazał powyżej, mapę zasadniczą tworzoną wyłącznie 

w oparciu o bazy danych należy prowadzić zgodnie z wymogami rozporządzenia 

w sprawie BDOT500 i M.Zas. obowiązującego już od dnia 17 grudnia 2015 roku. 

  Natomiast w zakresie sprawdzenia zgodności prowadzonej mapy zasadniczej dla 

terenu Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60) z przepisami prawa wskazanymi 

pośrednio w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, 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 5.168.25.15.3.3), sprawdzenia zgodności jej treści 

wektorowej z przepisami prawa dokonano również w oparciu o przepisy rozp. 

w sprawie BDOT500 i M.Zas. z 2015r., po czym stwierdzono, że nie wszystkie 

elementy wektorowe zostały przedstawione zgodnie z przepisami Zał. nr 7  do  

wskazanego rozporządzenia, gdyż: 

- 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 M.Zas., 

- zastosowano niewłaściwy styl czcionki (kursywa) w zakresie opisu nr działek, 

funkcji głównych budynku, numeru porządkowego budynków, oznaczenia 

klasoużytków, opisu dla punktów wysokościowych (rzędne terenu), opisu 

przewodów i innych obiektów sieci uzbrojenia terenu,  ponieważ wg zasad 

określonych w Wykazie znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść 
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mapy zasadniczej zawartych w Rozdziale 4 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas. 

powinien być zastosowany styl normalny, czyli  prosta czcionka, 

- brak jakichkolwiek opisów dotyczących nawierzchni dróg, jezdni, podjazdów,  

placów, 

- niewłaściwa grubość linii (0,5) znaku kartograficznego „krawężnika”, gdyż zgodnie 

z ww. Wykazem grubość linii powinna wynosić (0,35),  

- nieprawidłowa wysokość (1,8) dla opisów punktów wysokościowych (rzędne 

terenu) oraz opisów przewodów i innych obiektów sieci uzbrojenia terenu,   

- na mapie wykazano obiekty, które z uwagi na brak opisu są nieczytelne, np. obiekt 

przedstawiony na działce nr 689/7 linią ciągłą  o grubości 0,18, a także obiekt na tej 

samej działce przedstawiony linią przerywaną o grubości również  0,18,      

- na mapie  przedstawiono prawdopodobnie budynek „nietrwały”, oznaczy literą „i” , 

położony na działce nr 707/2, natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zasadami tworzenia mapy 

zasadniczej - budynki nietrwałe nie są treścią bazy EGiB, jak również elementem 

bazy BDOT500, 

- we wszystkich przypadkach opisy dot. przewodów sieci uzbrojenia podziemnego 

nie przesłaniają znaku kartograficznego przedstawiającego jego przebieg, tzn. na 

mapie pod opisem sieci widoczny jest przebieg przewodu. 

W zakresie powyższych nieprawidłowości zostało przyjęte do Protokołu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że:  

Mapa zasadnicza dla obszaru dzielnicy Nowe Miasto planowana jest do wdrożenia 

do 2023r. Z powodu braków finansowych i niewystarczającej obsady kadrowej nie 

wprowadzono dotychczas mapy zasadniczej zgodnie z rozporządzeniem. 

(ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

b) Sprawdzenia zakresu gromadzonych danych w prowadzonej mapie zasadniczej 

ustaleń dokonano w oparciu o przyjęte do akt kontroli wydruki losowo wybranych 

sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 z obszarów silnie zainwestowanych, osobny 

arkusz  z obszaru Starego Miasta  i osobny z Dzielnicy Nowe Miasto  . 

  Z treści pobranych próbek ww. map wynika, że zakres gromadzonych informacji 

odpowiada definicji mapy zasadniczej określonej w art. 2 pkt 7 ustawy Pgik, w tym  

obejmuje dane w postaci obiektowej lub graficznej (wektorowej) należące 

do wszystkich baz danych składowych mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 

ust. 1e pkt 2  ustawy Pgik. 

     (ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

c) W zakresie sprawdzenia pokrycia obszarowego prowadzonej mapy zasadniczej, 

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

ustaleń dokonano na podstawie przedstawionej powyżej pisemnej informacji 

przekazanej przez Geodetę Miejskiego. Z przekazanych informacji wynika, że mapa 

zasadnicza jest prowadzona dla całego obszaru Starego Miasta, obejmującego 

obręby ewidencyjne 1-43, jak również dla całego obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, 

obejmującego obręby ewidencyjne 44-60, co jest zgodne z wymogami 

wynikającymi ze wskazanych  przepisów. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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

mowa w art. 53b ust. 2 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 Miejskiego, z której wynika, że mapy zasadniczej 

w rozumieniu obowiązujących przepisów rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas. wg 
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stanu na dzień 31 grudnia 2017 jeszcze nie prowadzono, ustalono, że podane 

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

ze stanem faktycznym. 

(ocena pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

 

 

Ad. 3 i 4)  Ogólna ocena zadania: 

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

z nieprawidłowościami w zakresie całej jednostki kontrolowanej, 

- pod względem rzetelności w zakresie dokumentowania działań zgodnie 

z rzeczywistością: pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej. 

 

5) Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych 

z wykorzystaniem dotacji. 

a) Sprawdzenia w celu potwierdzenia zgodności przekazywanych przez organ informacji 

w sprawozdaniach z rozliczenia dotacji przekazywanych do WINGiK dokonano 

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

do informacji  o stopniu wykorzystania w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017r. dotacji 

z Budżetu Państwa, przesłanej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 

24.01.2018r.  

Na podstawie przekazanych do wglądu dokumentów ustalono, że zgodnie ze 

wskazaną powyżej informacją wykorzystano dotacje w wysokości 369.962 zł, z czego 

na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji wydano 

192.000 zł (51,9% dotacji).  

W zakresie sprawdzenia informacji zawartych w przesłanej informacji dokonano 

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

z których wynika, że: 

- na digitalizację zasobu geodezyjnego  wydatkowano 38.577 zł, 

- na przegląd i inwentaryzację  punktów  szczegółowej  poziomej osnowy geodezyjnej   

wydatkowano 17.000 zł, 

- na asystę techniczną nad oprogramowaniem  m.in.: KTASTER WZ ze wszystkimi 

modułami (ewidencja gruntów i budynków), EDYCJA MAPY (geodezyjna  mapa 

zasadnicza i ewidencyjna), ODGiK, REJESTR ZASOBU (zasób materiałów 

geodezyjnych  - ODGiK), GeoPRACE (roboty geodezyjne-ODGiK)  wydatkowano 

kwotę 122.385 zł,  

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

powyższych zadań kwotę 369.962 zł. 

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że przekazana przez Prezydenta Miasta 

informacja z rozliczenia dotacji przekazywanych do WINGiK jest zgodna ze stanem 

faktycznym. 

Ponadto tut. organ zwrócił uwagę, że zakres zrealizowanych zadań, na które 

zostały wydatkowane dotacje budżetowe, nie odpowiada w pełni zakresowi zadań 

wskazanych we wniosku Prezydenta Miasta znak DR-GE.660.44.2016.MK, z dnia 

08.07.2016r., w którym przedkładając projekt planu wydatków do budżetu na rok 

2017 w zakresie dotacji celowych, oprócz wskazania środków, które zostaną 

przeznaczone na cyfryzację zasobu oraz zakładanie i modernizację szczegółowej 

poziomej osnowy geodezyjnej wskazano także modernizację ewidencji gruntów 

i budynków, lecz z powyższej informacji wynika, że dotacji na takie zadanie nie 

wykorzystywano.   

Z porównania zakresu rzeczowego zrealizowanych w 2017 roku zadań 

sfinansowanych z dotacji z powyższym zakresem zadań przewidzianych do realizacji 
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wynika, że przewidywane zadania były realizowane z udziałem przyznanych dotacji 

wyłącznie w zakresie cyfryzacji i informatyzacji materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (38.577 zł) oraz modernizacji osnowy poziomej 

(17.000 zł), a większość przyznanych środków wydatkowano na inne zadanie, 

określone jako „asysta techniczną nad oprogramowaniem”,  które z uwagi na jego 

zakres również można zaliczyć do Zadań z zakresu geodezji i kartografii.  

W zakresie powyższego uchybienia zostało przyjęte do Protokółu ustne 

wyjaśnienie Geodety Miejskiego - Pani Mirosławy Kaczały, która wskazała, że:  

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

„asystę techniczną nad oprogramowaniem m.in. KATASTER WZ ze wszystkimi 

modułami  (ewidencja gruntów i budynków), EDYCJA MAPY (geodezyjna mapa 

zasadnicza i ewidencyjna – ODGiK, REJESTR ZASOBU (zasób materiałów 

geodezyjnych  - ODGiK), GeoPRACE (roboty geodezyjne – ODGiK)”, pomimo braku 

wskazania takiego zadania we wniosku Prezydenta Miasta Zielona Góra znak DR-

GE.660.44.2016.MK, z dnia 8 lipca 2016r., a nie zlecono modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków, które to zadanie zostało wskazane w tym wniosku, z powodu 

niewystarczającej obsady kadrowej do przeprowadzenia takiej modernizacji. 

W najbliższych miesiącach, niezwłocznie po wejściu w życie planowanej zmiany 

rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostaną zlecane 

modernizacje poszczególnych obrębów, w pierwszej kolejności z obszaru 

przyłączonego do miasta tj. z dzielnicy Nowe Miasto.  

Z kolei w zakresie wdrażania systemu KATASTER WZ wystąpiła nieprzewidziana 

wcześniej potrzeba sfinansowania asysty technicznej dotyczącej modułów 

wchodzących w  skład tego systemu, która to kwota planowana na modernizację egib 

została przeznaczona na dalsze wdrażanie i asystę techniczną ww. oprogramowania”.  

Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia tut. organ uznaje powody zmiany 

zadań, na które wydatkowo środki pozyskane z dotacji, ale jednocześnie nie znajduje 

w nich usprawiedliwienia, dlaczego planowanej zmiany nie uzgodniono formalnie 

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

wydatków przyznawanych przez Wojewodę Lubuskiego w ramach dotacji 

budżetowej. 

 (ocena pozytywna z uchybieniami w zakresie całej jednostki kontrolowanej) 

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  

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 Miejskiego – Panią Mirosławę Kaczałę. 

 

W zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych 

1. W obowiązujących przez cały okres objęty kontrolą (od dnia 1 stycznia 2014 r.) 

uregulowaniach dotyczących usytuowania geodety powiatowego (miejskiego) 

w strukturze Urzędu Miasta Zielona Góra, pełniącego również funkcje starostwa 
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w myśl przepisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, brak zgodnego z wymogami wskazanego 

przepisu prawa umiejscowienia Geodety Miejskiego, tzn. bezpośredniej podległości 

wobec Prezydenta Miasta, wykonującego zadania starosty. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak zrozumienia we władzach 

Miasta dla ustawowej rangi Geodety Powiatowego (Miejskiego).  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: ograniczone możliwości bezpośredniego 

wpływu Geodety Miejskiego na realizację zadań nałożonych na Prezydenta  

przepisami ustawy Pgik.  

2. W zakresie badanej struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej stwierdzono   

nieprawidłowość polegającą na braku regulacji potwierdzających formalną 

odpowiedzialność za kierowanie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra realizacją 

zadań nałożonych przepisami ustawy Pgik dla części obszaru miasta  stanowiącego 

były obszar Gminy Zielona Góra, co może być przyczyną nieprawidłowej realizacji 

zdań nałożonych na organ administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: obarczone nieprawidłowościami  

przekazanie (powierzenie) Powiatowi Zielonogórskiemu, w ramach Porozumienia 

z dnia 23.12.2014r., zadań nałożonych na Prezydenta przepisami ustawy Pgik. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: wystąpienie nieprawidłowej realizacji 

zdań objętych kontrolą, a nałożonych na Prezydenta jako organ administracji 

geodezyjnej i kartograficznej.  

3. W „Zakresie odpowiedzialności i uprawnień” Geodeta Miejski nie przedstawił 

żadnych dokumentów stanowiących o zasobach pracowniczych realizujących zadania 

nałożone na Prezydenta przepisami ustawy Pgik na obszarze Dzielnicy Nowe Miasto.   

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: błędne przeświadczenie Geodety 

Miejskiego, że w zakresie wykonywanych przez pracowników Starostwa zadań 

z zakresu geodezji i kartografii, dotyczących obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, sprawy 

te reguluje wyłącznie Porozumienie z dnia 23.12.2014r., zawarte pomiędzy Miastem 

Zielona Góra a  Powiatem Zielonogórskim.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nieprawidłowa realizacja obowiązków 

nałożonych na pracowników Wydziału Geodezji i  Gospodarki Gruntami  Starostwa 

Powiatowego  w Zielonej Górze w zakresie zadań obejmujących obszar Dzielnicy 

Nowe Miasto,  wynikających z przepisów ustawy Pgik.  

4. Upoważnienia dotyczące bezpośrednio zadań organu służby geodezyjnej 

i kartograficznej zostały wydane wadliwie na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ponadto wskazano w nich ogólnie 

ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne, zamiast wskazać jako podstawę art. 6a 

ust. 3  ustawy Pgik, lub art. 268a Kpa, gdy starosta (prezydent) wydaje upoważnienie 

z własnej inicjatywy, a ponadto nie sprecyzowano z jakim przepisem ustawy Pgik, 

określającym zakres zadań organu, wiążą się udzielane upoważnienia. 

Z kolei w zakresie wydanych upoważnień „do podpisywania  materiałów” 

wprowadzanych do ewidencji  materiałów zasobu brak wskazania, że upoważnienie 

dotyczy również przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Ponadto żadnemu z pracowników Biura Geodezji i Katastru nie przewidziano wydania 

upoważnień w zakresie: 

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 
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- uzgadniania z wykonawcą  listy materiałów niezbędnych lub potrzebnych do 

wykonania zgłoszonych prac, 

- uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

- wprowadzania i przetwarzania materiałów zasobu do postaci elektronicznej, 

- przyjmowania zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego do zasobu mimo, że powyższe zadania część 

pracowników ma wpisane w zakresach obowiązków i uprawnień, a uzgadniania 

z wykonawcą listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania 

zgłoszonych prac nie ma żaden pracownik, nawet w zakresie  obowiązków 

i uprawnień. 

Z kolei Pani ( … ) oraz Pani ( … ) nie otrzymały od Prezydenta Miasta upoważnienia 

do wykonywania czynności materialno-technicznych dotyczących aktualizacji 

informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków pomimo, że w „Zakresie 

odpowiedzialności i uprawnień” wydanych tym pracownikom w dniu 20.05.2015r., 

wskazano jako zadanie - prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym 

bieżącą aktualizację operatu ewidencyjnego, należącą 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 

Miejskiego w stosunku do wynikającej z przepisów ustawy Pgik.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość wystąpienia nieprawidłowej 

realizacji obowiązków nałożonych na nieupoważnionych lub nie w pełni prawidłowo 

upoważnionych pracowników w zakresie zadań Prezydenta nałożonych przepisami 

ustawy Pgik.  

5. Geodeta Miejski nie przedstawiła na potrzeby kontroli żadnych dokumentów, które 

wskazywałyby na upoważnienia wydane przez Prezydenta osobom, które w ramach 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze 

realizują zadania Prezydenta jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej  

w zakresie obszaru Dzielnicy Nowe Miasto. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: obarczone nieprawidłowościami  

przekazanie (powierzenie) Powiatowi Zielonogórskiemu, w ramach Porozumienia 

z dnia 23.12.2014r., zadań nałożonych na Prezydenta przepisami ustawy Pgik. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: wykonywanie przez pracowników 

Wydziału Geodezji i  Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego  w Zielonej 

Górze zadań z zakresu geodezji i kartografii dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto bez 

stosownych upoważnień Prezydenta Miasta, jako organu administracji geodezyjnej 

i kartograficznej realizującego te zadania na całym obszarze miasta Zielona Góra.  

 

W zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

6. Żaden z obrębów miasta, w tym również obręby 44-60 Dzielnicy Nowe Miasto, nie 

zostały objęte 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.  
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:   

- zbyt krótki termin przewidziany w przepisach prawa na wykonanie modernizacji 

dla obszarów miast,  

- 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.  

 

W zakresie przekazania zbiorów  do ZSIN 

7. System składający się na programy GEO-INFO 6 INTEGRA wersja 16.4.0.0 oraz 

GEO-INFO 7 Mapa, wykorzystywany do prowadzenia bazy EGiB w zakresie 

obrębów ewidencyjnych 44-60 (Dzielnica Nowe Miasto), nie jest dostosowany do 

aktualnego modelu pojęciowego EGiB, czego dowodem jest m.in. brak możliwości 

eksportu, jak też importu ww. bazy danych w formacie GML.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nieuzasadniony brak działań 

w zakresie wdrożenia zakupionego oprogramowania firmy Sygnity S.A. do 

prowadzenia bazy EGiB dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości skutecznego 

przekazania bazy EGiB obejmującej obszar całego miasta (obręby 1-60) 

do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach. 

8. Dane zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków dotyczące obszaru Starego 

Miasta (obręby 1- 43) 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, a także błędy składniowe dotyczące 

poprawności plików GML ze schematem aplikacyjnym .  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak skutecznych działań ze strony 

Prezydenta Miasta w celu pełnego zintegrowania bazy danych EGiB i jej 

dostosowania do wymogów zmienionego modelu pojęciowego bazy.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości skutecznego 

przekazania bazy EGiB do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu  

Informacji o Nieruchomościach. 

9. Dane zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków dotyczące obszaru Dzielnicy 

Nowe Miasto (obręby ewidencyjne 44-60) nie są dostosowane do aktualnego modelu 

pojęciowego EGiB, czego dowodem jest brak możliwości wydania przez 

administratora ww. bazy w formacie GML. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- brak skutecznych działań ze strony Prezydenta Miasta w celu pełnego 

zintegrowania bazy danych EGiB i jej dostosowania do wymogów zmienionego 

modelu pojęciowego bazy, przy jednoczesnym bezpodstawnym przekazaniu 

(powierzeniu) większości zadań dotyczących EGiB Powiatowi Zielonogórskiemu,  

- nieuzasadnione zaniechanie działań modernizacyjnych w latach 2015-2018. 

- nieuzasadniony brak działań w zakresie  wdrożenia oprogramowania spełniającego 

wymagania aktualnego modelu pojęciowego EGiB dla obszaru Dzielnicy Nowe 

Miasto. 
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Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości skutecznego 

przekazania bazy EGiB do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu  

Informacji o Nieruchomościach. 

10. 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.  

Ponadto stwierdzono, że z dokumentacji przedstawionej na potrzeby kontroli nie 

wynika w jakim trybie ani kto z osób upoważnionych przez Prezydenta będzie 

wykonywał czynności dotyczące zasilania CR ZSIN z obszaru Dzielnicy Nowe Miasto. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- nieuzasadnione zwlekanie organu w zakresie podejmowania działań zmierzających 

do realizacji obowiązku zasilania CR ZSIN,  

- nieuzasadniony brak działań w zakresie  wdrożenia oprogramowania spełniającego 

wymagania aktualnego modelu pojęciowego EGiB dla obszaru Dzielnicy Nowe 

Miasto, 

- bezpodstawne  przekazanie (powierzenie) Powiatowi Zielonogórskiemu, w ramach 

Porozumienia z dnia 23.12.2014r., zadań nałożonych na Prezydenta przepisami 

ustawy Pgik.  

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. 

11. W zakresie sprawdzenia stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych pzgik dla 

Dzielnicy Nowe Miasto ustalono, że ze względu na zakres prac jaki pozostał do 

wykonania, tzn. przetworzenie praktycznie całości operatów z lat ubiegłych oraz brak 

realizacji bieżącej cyfryzacji przyjmowanej do zasobu dokumentacji i włączenia 

przetworzonej dokumentacji do systemu PZGiK, zachowanie wskazanego w § 32 ust. 2 

rozp. o zasobie terminu, czyli do dnia 31 grudnia 2020 r., należy uznać za wątpliwe. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak skutecznych działań  

dotyczących kompleksowej cyfryzacji zasobu obejmującego Dzielnicę Nowe Miasto, 

a przy tym braki kadrowe na bieżące przetwarzanie materiałów zasobu do postaci 

cyfrowej, czyli dokumentów elektronicznych. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: opóźnienie w zapewnieniu dostępu dla 

wykonawców prac geodezyjnych, zgłaszających prace za pośrednictwem portalu 

internetowego, do informacji i zawartości dostępnych w zasobie operatów 

technicznych.  

12. Ustalono, że w prowadzonej przez Starostwo Powiatowe Ewidencji materiałów 

zasobu, obejmującej obręby ewidencyjne 44-60, nie w każdym przypadku były 

wprowadzane informacje wymagane w § 9 rozp. o zasobie w zakresie: 

- w 3/20 przypadków (tylko w 2018r.) nie wprowadzono informacji o rodzaju nośnika 

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

rozp. o zasobie),  

- w 2/20 przypadków (tylko w 2018r.) nie wprowadzono informacji o dostępie 

do materiału zasobu (§9 ust. 1 pkt 11 rozp. o zasobie), 
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- w 6/20 przypadków (dot. wyłącznie 2017r.) nie wprowadzono kodu języka 

naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (§9 ust. 1 pkt 

14 rozp. o zasobie),  

a w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji w zakresie oznaczenia 

podstawowego typu materiałów zasobu (§9 ust. 1 pkt 12 rozp. o zasobie) oraz 

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

Z kolei w prowadzonej przez Urząd Miasta Ewidencji materiałów zasobu, obejmującej 

obręby 1-43, w żadnym przypadku nie wprowadzono informacji dotyczącej kategorii 

archiwalnej materiału zasobu (§9 ust. 1 pkt 13 rozp. o zasobie) oraz streszczenia, spisu 

treści lub krótkiego opisu zawartości (§9 ust. 1 pkt 15 rozp. o zasobie). 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: niedopatrzenie pracowników 

realizujących czynności składające się na przyjęcie operatu do zasobu, a po części 

ich niepełna 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.   

13. W zakresie sprawdzenia poprawności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych 

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

o zasobie stwierdzono, że wbrew tym wymogom takie same identyfikatory nadawane 

w 2018 roku w zakresie od nr P.0862.2018.1 do nr P.0862.2018.239 zostały nadane 

materiałom przyjętym zarówno przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta, 

dotyczącym obrębów 1-43, jak również przez Starostwo Powiatowe dla części zasobu 

dotyczącej obrębów 44-60. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nieuwaga pracowników Starostwa 

przy nadawaniu identyfikatorów, a przy tym brak właściwego nadzoru odnośnie 

zadań powierzonych do realizacji w wyniku Porozumienia z dnia 23.12.2014r. 

Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:  

- utrudnienia w czynnościach związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych 

i kartograficznych,  

- możliwe problemy z oznaczeniami plików przy przetwarzaniu materiałów 

do postaci cyfrowej. 

14. W wyniku sprawdzenia poprawności stosowanej klauzuli na materiałach zasobu 

w odniesieniu do wymogów określonych w § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz Zał. nr 3 rozp. 

o zasobie stwierdzono, że na klauzulach stosowanych przez Starostwo Powiatowe na 

operatach przyjmowanych do zasobu, a także na udostępnianych materiałach zasobu,  

dotyczących obrębów 44-60 miasta Zielona Góra, nieprawidłowo wskazywano organ 

prowadzący ten zasób, tzn. Starostę Zielonogórskiego, które to wskazanie nie wynika 

z treści Porozumienia zawartego w dniu 23.12.2014r., pomiędzy Miastem Zielona 

Góra a Powiatem Zielonogórskim,  a przede wszystkim jest niezgodne ze wskazanymi 

przepisami.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: błędna interpretacja treści 

Porozumienia z dnia 23.12.2014r., w wyniku której na materiałach zasobu, 

dotyczących Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60), wskazany jest nieprawidłowy 

organ prowadzący zasób.     



 65 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: wprowadzenie w błąd osoby, której 

udostępniony zostaje materiał zasobu, że organem prowadzącym  zasób i zarazem 

odpowiedzialnym za jego treść, dla tej części miasta, jest Starosta Zielonogórski. 

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

wynika z § 14 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, ponieważ ustalono, 

że w zakresie wszystkich wytypowanych do kontroli operatów przekazanych przez 

wykonawców prac w okresie od 1 stycznia 2017 roku, zarówno dla części Starego 

Miasta jak również z Dzielnicy Nowe Miasto, nie objęto ich bieżącym przetworzeniem 

do postaci dokumentów elektronicznych.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak dostatecznej obsady kadrowej 

pozwalającej na bieżącą cyfryzację zasobu.        

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości lub opóźnienia 

zdalnego udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych, tj. za pośrednictwem 

portalu internetowego, całości materiałów znajdujących się już w zasobie, 

co w znacznej mierze opóźnia realizacje zgłoszonych prac geodezyjnych, 

a w konsekwencji procesy inwestycyjne.   

 

 

W zakresie stanu utworzenia baz danych oraz mapy zasadniczej 

16. Stosowany w Starostwie Powiatowym dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto  system 

firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. nie spełnia wymogów określonych w § 3 

rozporządzenia zm. Egib, gdyż zgodnie z § 3 ust. 1 w terminie do końca 2016 roku 

należało dostosować systemy teleinformatyczne, za pomocą których ewidencja 

gruntów i budynków jest prowadzona, do zgodności z nowymi przepisami rozp. 

w sprawie egib, o których mowa w § 1 pkt 10-12, pkt 15-19, pkt 30 lit. b, pkt 41, pkt 

45-47, pkt 59 lit. b-g oraz pkt 60, o czym świadczy m.in. brak  zgodności danych  

części opisowej z częścią graficzną tej bazy.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:   

- brak działań w zakresie wdrożenia zakupionego oprogramowania firmy Sygnity S.A. 

do prowadzenia bazy EGiB dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto. 

- brak skutecznych działań w celu usunięcia błędów w bazie danych, w tym 

nakierowanych na weryfikację zapisów w tej bazie względem informacji zawartych 

w materiałach źródłowych, przy jednoczesnym braku działań modernizacyjnych.     

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  

informacji przewidzianych w bazie EGiB spełniających w pełnym zakresie wymogi 

przepisów prawa, co może utrudniać ich społeczno-gospodarcze wykorzystanie.  

 

17. W wyniku kontroli jakości baz danych ustalono, że baza danych EGiB prowadzona 

dla obrębów 1-43 miasta Zielona Góra nie jest w pełni zgodna z obowiązującym 

modelem pojęciowym, określonym w Zał. nr 1a do rozporządzenia w sprawie egib, 

gdyż w oparciu o wydany plik w formacie .GML dla wymienionych poniżej obiektów 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

„adres”: w 13 przypadkach błędnie wypełniono atrybut  „miejscowosc” wpisując 

„-„  

„Instytucja”: w 45 przypadkach błędnie wypełniono atrybut  „regon” wpisując 

„brak” lub „brak danych”, 

 „arkusz ewidencyjny”: 

 w wyniku przeprowadzonych 100 weryfikacji  czy geometria arkusza nakłada 

się  na inny arkusz ewidencyjny zostało wykazanych 100 błędów, 
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 w wyniku weryfikacji enklaw - przy 96 weryfikacjach stwierdzono błędy we 

wszystkich przypadkach,   

 w zakresie przeprowadzonych 20112 weryfikacji dotyczących występowania 

punktów granicznych pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach,   

„budynek ewidencyjny”: 

 w wyniku przeprowadzonych 338 weryfikacji  czy geometria budynku nakłada 

się  na inny budynek stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach, 

 w ramach weryfikacji duplikatów  wierzchołków budynku stwierdzono 1 błąd, 

 w wyniku weryfikacji poprawności  relacji z działkami pod względem 

geometrycznym  stwierdzono 3 błędy,   

„działka ewidencyjna”: 

 w wyniku przeprowadzonych 1342 weryfikacji  czy geometria działki nakłada 

się  na inną działkę ewidencyjną  stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach, 

 w ramach przeprowadzonych weryfikacji czy granica działki zawiera się 

w obrębie ewidencyjnym stwierdzono błędy w 178 przypadkach, 

 w zakresie 228617 weryfikacji dotyczących występowania punktów 

granicznych pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach,   

„jednostka ewidencyjna”: 

 w zakresie 2922 weryfikacji dotyczących występowania punktów granicznych 

pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach,   

„obręb ewidencyjny”: 

 w wyniku przeprowadzonych 48 weryfikacji - czy geometria obrębu nakłada 

się  na inny obręb ewidencyjny stwierdzono błędy we wszystkich przypadkach,   

 w wyniku weryfikacji – czy granica obrębu zawiera się w granicy jednostki 

ewidencyjnej    stwierdzono błędy we wszystkich 6 przypadkach,   

 w wyniku weryfikacji enklaw i obrębów wieloczęściowych przy 368 

przeprowadzonych weryfikacjach stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach,   

 w ramach przeprowadzonych 11350 weryfikacji dotyczących występowania 

punktów granicznych pod węzłami stwierdzono błędy we wszystkich 

przypadkach. 

Z kolei w wydanym w formacie SWDE pliku, stwierdzono następujące 

nieprawidłowości w zakresie topologii, atrybutów oraz relacji: 

 niepoprawne przypisania budynku do działki w części opisowej – 63 

wykrytych błędów, 

 różnica w polu powierzchni klasoużytku działki pomiędzy częścią opisową 

i graficzną – 68 błędów, 

  atrybut ilość kondygnacji nadziemnych budynku ma niepoprawną wartość – 

51 wykrytych błędów, 

  atrybut pole powierzchni użytkowej lokali w budynku ma niepoprawną 

wartość – 1392 błędów, 

  atrybut rok zakończenia budowy budynku jest pusty -12769 wykrytych 

błędów , 

  obszary budynków nakładają się – 92 wykrytych błędów, 

  atrybut pole pow. pomieszczeń przynależnych do lokalu ma niepoprawną 

wartość - 25891 błędów, 

  niepoprawny format numeru lokalu - 57 wykrytych błędów, 

  kontury klasoużytków nie pokrywają całkowicie obszaru działki - 174, 

wykrytych błędów, 
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  niepoprawna nazwa ulicy - 13991 wykrytych błędów, 

 niepoprawna postać kodu pocztowego -177 wykrytych błędów. 

Natomiast na podstawie informacji zapisanych w eksporcie bazy EGiB 

w formacie SWDE, prowadzonej odrębnie dla Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującej 

obręby ewidencyjne nr 44-60, wykryto m.in. następujące błędy: 

 niepoprawne przypisania budynku do działki w części opisowej – 66 przypadków, 

 różnica w polu powierzchni działek pomiędzy częścią opisową i graficzną – 322 

przypadki, 

 kontury użytku gruntowego nie pokrywają całkowicie obszaru obrębu – 268 

przypadków, 

 obszary konturów użytków gruntowych nakładają się – 638 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu określającego źródło danych o położeniu dla budynku 

– 11156 przypadków, 

 niepoprawne oznaczenie użytku w konturze użytku gruntowego – 120 

przypadków, 

 niepoprawne oznaczenie klasy bonitacyjnej w konturze klasyfikacyjnym – 108 

przypadków, 

 niepoprawny rodzaj użytku w konturze klasyfikacyjnym – 106 przypadków, 

 niepoprawna nazwa powiatu lub miasta – 10318 przypadków, 

 niepoprawna nazwa ulicy – 8260 przypadków, 

 w wydanym pliku występują obiekty, których oznaczenie jest niezgodne 

z formatem SWDE, dotyczy to 18 obiektów oznaczonych jako G5O_DZE (działki 

ewidencyjne w części opisowej) oraz 359 obiektów G5O_BUD (budynki w części 

opisowej), mimo, że większość takich obiektów jest zapisana w bazie poprawnie. 

Ponadto na podstawie wglądu w opcje systemu GEO-INFO 6 moduł Integra 

stosowanego do prowadzenia bazy EGiB stwierdzono, że w zakresie tej bazy 

wskazany system nie przewiduje wprowadzania żadnych nowych informacji 

objętych ewidencją, które wprowadzono do modelu pojęciowego, określonego 

w Zał. nr 1a do rozp. egib z dniem 31 grudnia 2013 roku, co wyjaśnia powód 

wydania z bazy danych EGiB wyłącznie pliku w formacie SWDE, obejmującego 

wyłącznie dane wynikające z nieobowiązującego modelu pojęciowego bazy 

ewidencji gruntów i budynków.   

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- opóźnienia w zakresie  wdrożenia zakupionego oprogramowania firmy Sygnity S.A. 

do prowadzenia bazy EGiB dla obszaru całego miasta, 

- brak skutecznych działań w celu usunięcia błędów w bazie danych, w tym 

nakierowanych na weryfikację zapisów w tej bazie względem informacji zawartych 

w materiałach źródłowych, przy jednoczesnym braku działań modernizacyjnych.     

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  

informacji przewidzianych w bazie EGiB spełniających w pełnym zakresie wymogi 

przepisów prawa, co może utrudniać ich społeczno-gospodarcze wykorzystanie.  

 

18. W wyniku sprawdzenia zakresu gromadzonych danych ustalono, że do bazy EGiB dla 

obrębów 1-43 miasta Zielona Góra wprowadzono dane w niepełnym zakresie 

w stosunku do obowiązującego modelu pojęciowego, a  świadczą o tym przede 

wszystkim wyniki  kontroli tej bazy wydanej w pliku w formacie SWDE, czyli 

wyłącznie w zakresie informacyjnym przewidzianym wymogami obowiązującymi do 

dnia 31 grudnia 2013 roku, gdyż w oparciu o ten plik stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

 brak działki w części graficznej – 10 wykrytych błędów, 
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  brak klasoużytku działki w części graficznej – 388 wykrytych błędów,  

  brak klasoużytku działki w części opisowej – 236 wykrytych błędów,  

  brak budynku w części graficznej – 626 wykrytych błędów, 

  brak przypisania budynku do działki w części opisowej – 2090 wykrytych błędów, 

  pusta wartość dla atrybutu pole powierzchni zabudowy budynku – 240 wykrytych 

błędów , 

  brak NIP, PESEL i numeru dokumentu tożsamości -592 wykrytych błędów, 

  pusta wartość dla atrybutu PESEL osoby fizycznej - 1055 wykrytych błędów, 

  pusta wartość dla atrybutu REGON instytucji - 66 wykrytych błędów, 

  brak daty przyjęcia do zasobu - 48530 wykrytych błędów. 

Ponadto w oparciu o plik w formacie .GML ustalono, że w kontrolowanej bazie 

EGiB w stosunku do wymogów wynikających z Rozdziału 4 oraz Zał. nr 1a do rozp. 

w sprawie egib, określających zakres informacji dla poszczególnych obiektów bazy 

EGiB oraz model pojęciowy tej bazy, zakres danych, które nie zostały zgromadzone 

wynika po części z powyższych ustaleń dot. jakości bazy, a kolejne stwierdzone 

braki zgromadzonych danych dotyczą głównie: 

 budynków, gdyż w zakresie ujawnionych w bazie 17349 budynków 

stwierdzono braki wartości następujących atrybutów:  

Nazwa atrybutu 
Liczba budynków bez określonej 

„właściwej” wartości atrybutu 

klasaWgPKOB 6908 

glownaFunkcjaBudynku 14676 

liczbaKondygnacjiNadziemnych 29 

liczbaKondygnacjiPodziemnych 549 

powZabudowy 237 

rokZakonczeniaBudowy 12718 

stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy 16874 

dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku 16609 

 udziałów władania, udziałów własności, udziałów gospodarowania – nie 

wszystkie te obiekty mają określoną wartość atrybutu „waznoscOd”, a niemal 

żaden niema określonej wartości atrybutu „waznoscDo”, 

przy czym w wydanym pliku nie zostały zapisane żadne dane dotyczące 

następujących klas obiektów: 

- Blok budynku, 

- Kontur klasyfikacyjny, 

- Kontur użytku gruntowego, 

- Punkt graniczny, 

- Dzierżawa, 

- Jednostka rejestrowa budynków, 

- Jednostka rejestrowa lokali, 

- Lokal samodzielny, 

- Pomieszczenie przynależne do lokalu, 

- Udział dzierżawy, 

- Zarząd spółki wspólnoty gruntowej, 

wobec czego nie było możliwości zbadania zakresu ilościowego gromadzonych 

danych w zakresie tych obiektów. 

Z kolei dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60) w zakresie bazy 

danych EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, w wyniku  kontroli tej bazy 

wydanej w formacie SWDE, czyli wyłącznie w zakresie informacyjnym 

przewidzianym wymogami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 roku, 
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stwierdzono następujące nieprawidłowości związane z zakresem wprowadzanych 

danych: 

 brak klasoużytku działki w części graficznej - wykryto 3206 przypadków na 

30855 wszystkich klasoużytków wykazanych w bazie EGiB,  

 brak klasoużytku działki w części opisowej - 3041 przypadków, 

 brak przypisania budynku do działki w części opisowej – 629 przypadków na 

11156 wykazanych w tej bazie budynków, 

 pusta wartość dla atrybutu ilość kondygnacji podziemnych – 5321 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu dla lokalu – 997 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu określającego źródło danych o położeniu dla konturu 

użytku gruntowego – 520 przypadków, 

 brak relacji do dokumentu określającego źródło danych o położeniu dla konturu 

klasyfikacyjnego – 260 przypadków, 

 brak daty przyjęcia dokumentu do zasobu – 11477 przypadków, 

 atrybut oznaczenie w materiale źródłowym punktu jest pusty – 11535 

przypadków, 

 pusta wartość dla atrybutu źródło danych o położeniu punktu – 297 przypadków, 

przy czym w wydanym pliku stwierdzono brak następujących obiektów 

wymaganych dla pliku SWDE: G5RST (rejon statystyczny), G5GRN (granica) 

i G5ZMN (Dziennik zgłoszeń zmian).  

Ponadto na podstawie wglądu w opcje systemu GEO-INFO 6 moduł Integra 

stosowanego do prowadzenia bazy EGiB stwierdzono, że w zakresie tej bazy 

wskazany system nie przewiduje wprowadzania żadnych nowych informacji 

objętych ewidencją, które wprowadzono do Rozdziału nr 4 rozp. egib oraz do 

modelu pojęciowego, określonego w Zał. nr 1a do rozp. egib z dniem 31 grudnia 

2013 roku, co wyjaśnia powód wydania z bazy danych EGiB wyłącznie pliku 

w formacie SWDE, obejmującego wyłącznie dane wynikające z nieobowiązującego 

modelu pojęciowego bazy ewidencji gruntów i budynków.   

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:   

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

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

- brak przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2014 roku modernizacji egib dla 

wszystkich obrębów ewidencyjnych miasta, w tym przede wszystkim dla obrębów 

44-60, włączonych do obszaru miasta w 2015 roku, pomimo istnienia takiego 

obowiązku wskazanego w § 80 ust. 1 rozporządzenia egib. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  

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

gospodarcze wykorzystanie m.in. przez organy i jednostki organizacyjne realizujące 

zadania związane z planowaniem gospodarczym, planowaniem przestrzennym, 

wymiarem podatków i świadczeń, statystyki publicznej, gospodarki  

nieruchomościami, a także może mieć wpływ na zwiększenie kosztów realizacji 

pojedynczych prac geodezyjnych ponoszonych przez społeczeństwo.  

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

na dzień 31 grudnia 2017 roku podano informacje 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 – 34132 oraz liczbę wyciągów z operatów szacunkowych - 

15665, a w bazie danych RCiWN wydanej w pliku GML brak jest informacji 

o wprowadzeniu do bazy jakichkolwiek wyciągów z operatów szacunkowych, przy 

czym z informacji pozyskanej ze Starostwa Powiatowego, dotyczącej obszaru 
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Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującego obręby ewidencyjne 44-60 wynika, 

że w zakresie prowadzenia bazy RCiWN dla tej części miasta nie zarejestrowano 

żadnego obiektu 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: niewprowadzanie do bazy RCiWN 

wyciągów z operatów szacunkowych oraz nieformalne ustalenie ich liczby. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: błędna informacja przekazana dla 

Głównego Geodety Kraju oraz organów statystyki publicznej. 

20. Wydany z systemu informatycznego do prowadzenia bazy EGiB plik .GML, dla 

obszaru obejmującego obręby ewidencyjne 1-43 miasta zawiera błędy krytyczne 

poprawności pliku GML ze schematem aplikacyjnym określonym w Zał. 4a do 

rozp. w sprawie egib, nie pozwalające z kolei na przeprowadzenie jakichkolwiek z 937 

weryfikacji atrybutowych, czyli pod kątem spełnienia wymogów określonych w Zał. 1a 

do rozp. w sprawie egib. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nie w pełni prawidłowa konwersja 

dotychczasowych baz EGiB do systemu wdrażanego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości pełnej weryfikacji 

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

21. Prowadzona dla obrębów ewidencyjnych 1-43 miasta baza danych GESUT nie jest 

wypełniona wszystkimi informacjami wymaganymi w Załączniku nr 2 Rozdział 3 – 

Katalog  obiektów powiatowej bazy GESUT rozp. w sprawie GESUT, ponieważ np.: 

 w zakresie wykazanych w niej wszystkich obiektów dla atrybutu „idIIP” brak 

pełnego identyfikatora, na który zgodnie z wymogami § 7 ust. 2 rozp. w sprawie 

GESUT składają się:  

- przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do 

którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, uzupełniona po kropce 

odpowiednio skrótem: "GESUT" w przypadku powiatowej bazy GESUT albo 

"KGESUT" w przypadku krajowej bazy GESUT;  

- identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy 

danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;  

- identyfikator wersji obiektu, 

gdyż w występujących atrybutach idIIP brak części identyfikatora odpowiadającego 

identyfikatorowi zbioru danych przestrzennych,  

 w zakresie obiektów: 

- „GES_PrzewodElektroenergetyczny”, 

- „GES_PrzewodGazowy”, 

- „GES_PrzewodKanalizacyjny”,  

- „GES_PrzewodWodociagowy”, 

- „GES_PunktOOkreslonejWysokosci”,  

- „GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia”,  

w atrybucie „zrodlo” (Def.: źródło danych o położeniu obiektu) występują 

rekordy, w których nie wykazano żadnych danych,  

 dla wszystkich 1949 obiektów „GES_przewodInny” w zakresie atrybutu „funkcja” 

i atrybutu „przebieg” zamiast wartości merytorycznej wskazano jedynie wartość 
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atrybutu specjalnego „missing”, przy czym atrybut „funkcja” to niezbędny atrybut 

tej klasy obiektu, na który składają się informacje np.: przesyłowy, rozdzielczy, 

przyłącze, inny, zaś atrybut „przebieg” to kolejny  podstawowy atrybut obejmujący 

informację o przewodzie, a mianowicie o jego przebiegu - np.: nadziemny, 

naziemny i podziemny.    

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 

Prezydenta Miasta dodatkowych kosztów związanych z uzupełnieniem zakresu 

informacyjnego bazy danych  GESUT w ramach jej formalnego zakładania.   

22. 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 dla obszaru objętego obrębami 

ewidencyjnymi 1-43 miasta Zielona Góra nie została jeszcze założona baza BDSOG 

dla punktów osnowy wysokościowej, a ponadto w prowadzonej bazie obejmującej 

punkty szczegółowej osnowy poziomej: 

- w większości przypadków (1272/1317) jako informację w zakresie stabilizacji 

punktu, wpisano „brak danych” – wartość nie przewidzianą w słowniku,    

- we wszystkich przypadkach (1317)  w zakresie wartości błędu średniego 

położenia punktu wpisano wartość „1,00”, przy czym wartość ta nie odpowiada 

kryteriom określonym dla punktów osnowy szczegółowej , 

- 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 obserwacji na 

poszczególnych punktach osnowy. 

Z kolei w zakresie obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującego obręby 

ewidencyjne 44-60, wobec braku możliwości wydania przez stosowany system 

danych w pliku .GML, w oparciu o wydruki z ekranu listy/słowników określających 

wartości dopuszczalne stwierdzono, że system ten nie spełnia wszystkich 

uwarunkowań określonych przepisami wskazanymi w Zał. Nr 3 rozporządzenia 

o osnowach, do których należy przede wszystkim brak możliwości wprowadzania 

informacji w zakresie dotyczącym obserwacji na poszczególnych punktach osnów, 

a także w zakresie szkicu lokalizującego położenie punktu oraz w zakresie szkicu 

zespołu stabilizacyjnego. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- nie zakończone działania modernizacyjne w zakresie bazy BDSOG punktów 

szczegółowej osnowy poziomej,  

- brak zastosowania jednolitego oprogramowania do prowadzenia bazy BDSOG 

spełniającego wymagania określone w przepisach Zał. Nr 3 rozporządzenia 

o osnowach ,  

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.  

23.  W wyniku sprawdzenia, czy stosowane oprogramowanie spełnia aktualne wymogi 

systemu do prowadzenia bazy BDOT500, określone w § 8 rozporządzenia w sprawie 

BDOT500 i M.Zas) stwierdzono, że system GEO-IFO 7 moduł Mapa stosowany dla 

obszaru obrębów 44-60, czyli Dzielnicy Nowe Miasto, nie umożliwia udostępniania 
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i przyjmowania danych w formacie GML, czego wymóg wskazano w § 8 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie BDOT500 i MZas.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: opóźnienia w zakresie  wdrożenia 

zakupionego oprogramowania firmy Sygnity S.A. do prowadzenia bazy BDOT500 dla 

obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, obejmującej obręby ewidencyjne 44-60, 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania danych 

w postaci cyfrowej przewidzianych w zbiorach danych bazy BDOT500 dla obszaru 

Dzielnicy Nowe Miasto, co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z takich danych 

przez wykonawców prac geodezyjnych.  

24. W wyniku sprawdzenia zakresu gromadzonych informacji w bazie danych BDOT500, 

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

obrębów ewidencyjnych 1-43 miasta Zielona Góra stwierdzono, że ww. prowadzona 

baza nie jest wypełniona wszystkimi informacjami wymaganymi w Załączniku nr 2 

Rozdział 3 – Katalog  obiektów BDOT500 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas, gdyż 

np.: 

 w zakresie wykazanych w niej wszystkich obiektów dla atrybutu „idIIP” brak 

pełnego identyfikatora, na który zgodnie z § 6 ust. 2 rozp. w sprawie BDOT500 

i M.Zas składają się:  

- przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do 

którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. 

poz. 951), uzupełniona po kropce skrótem "BDOT500"; 

- identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy 

danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;  

- identyfikator wersji obiektu, 

gdyż w występujących atrybutach idIIP brak części identyfikatora odpowiadającego 

identyfikatorowi zbioru danych przestrzennych, 

 w zakresie wszystkich obiektów, dla których w atrybucie „zrodlo” (Def.: źródło 

danych o położeniu obiektu) wprowadzono wartość „pomiarNaOsnowe” (336371), 

aż w 330513 przypadków nie wprowadzono merytorycznej wartości atrybutu  

„dataPomiaru”, przy czym stwierdzony brak dotyczy także obiektów 

wprowadzonych w 2018 roku, choć wskazany atrybut  był wprowadzany 

w prowadzonej bazie już w 2014 roku. 

Z kolei w zakresie prowadzenia takiej bazy dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto 

(obręby 44-60) ustalono, że dane dotyczące bazy BDOT500 gromadzone są w bazie 

wyłącznie w zakresie minimalnym koniecznym do ich identyfikacji z operatem 

przyjętym do zasobu oraz do prawidłowej prezentacji na cyfrowych mapach 

zasadniczych,  prowadzonych w postaci rastrowej uzupełnianej na bieżąco danymi 

wektorowymi generowanymi w oparciu o informacje zapisywane w bazie BDOT500 

w ramach ww. systemu teleinformatycznego wg aktualnych wymagań prawnych dot. 

mapy zasadniczej, a nie zawierają innych informacji wymaganych Załączniku nr 2 

Rozdział 3 – Katalog  obiektów BDOT500 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  

- błędy zapisów w bazie danych prowadzonej dla obszaru Starego Miasta 

spowodowane kolejnymi jej konwersjami do wymogów zmienianych przepisów 

prawa,  
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- brak działań w zakresie  wdrożenia zakupionego oprogramowania firmy Sygnity 

S.A. i rozpoczęcia prowadzenia bazy BDOT500 dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, 

obejmującej obręby ewidencyjne 44-60, 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: konieczność poniesienia przez 

Prezydenta Miasta dodatkowych kosztów w ramach założeniem bazy BDOT500 

związanych z uzupełnieniem informacji w zakresie obiektów wprowadzonych już do 

tej bazy danych.   

25. W zakresie sprawdzenia, czy prowadzona mapa zasadnicza dla obszaru Starego Miasta  

została dostosowana  do modelów pojęciowych  mapy zasadniczej określonych w Zał. 

Nr 6 rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas ustalono, że aktualny stan prowadzonej dla 

ww. obszaru mapy zasadniczej z uwagi na nie zakończoną realizację projektu 

„Wdrożenie innowacyjnych  e-usług  o wysokim poziomie dojrzałości  w Urzędzie 

Miasta Zielona Góra, nie odpowiada w pełni modelom pojęciowym określonym 

w ww. rozporządzeniu.   

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: opóźnienia w zakresie realizacji 

projektu „Wdrożenie innowacyjnych  e-usług  o wysokim poziomie dojrzałości  

w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który obejmuje również dostosowanie 

prowadzonej mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości udostępniania  

informacji przewidzianych w bazie BDOT500, spełniających w pełnym zakresie 

wymogi przepisów prawa, co może utrudniać ich społeczno-gospodarcze 

wykorzystanie.  

26. W zakresie sprawdzenia zgodności mapy zasadniczej, wygenerowanej z odpowiednich  

zbiorów danych zawartych w bazach danych, prowadzonych dla obrębów 1-43 miasta, 

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 literowe są niezgodne ze skrótami oznaczeń funkcji 

budynków określonych w Wykazie skrótów i oznaczeń  zawartych w Rozdziale 5 

Zał. nr 7 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej z 2015r., 

odpowiadających jej klasie według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych  

(PKOB), 

- zastosowano niewłaściwy styl czcionki (kursywa) w zakresie opisu nr działek, 

funkcji głównych budynku, numeru porządkowego budynków, nazw ulic, rodzaju 

nawierzchni i oznaczenia klasoużytków, ponieważ wg zasad określonych 

w Wykazie znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy 

zasadniczej zawartych w Rozdziale 4 rozp. w sprawie BDOT500 i mapy 

zasadniczej z 2015r. powinien być zastosowany styl normalny, czyli  prosta 

czcionka, 

- przy opisie dot. nazw ulic zastosowano skrót „ul.” (np. „ul. Wileńska”), natomiast 

zgodnie z Wykazem znaków nazwa ulicy występuje bez ww. skrótu, stosuje się go 

jedynie przy opisie nazwy placu np. pl. Bohaterów,       

-  na mapie wykazano nieprawidłowe skróty dotyczące oznaczenia nawierzchni 

asfaltowej „asf.”, betonowej „bet.” – dotyczy to opisów np. na działkach nr 398, 

177, 514/1, 407, 343/4, 384/1, 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 „mb.” – dla nawierzchni 

utwardzonej masą bitumiczną (asfaltem) oraz  „bt.” – dla nawierzchni betonowej, 

- niewłaściwy styl czcionki (kursywa) w części opisów punktów wysokościowych 

(rzeźba terenu), powinien być zastosowany styl normalny, czyli  prosta czcionka, 
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- w większości przypadków opisy dot. przewodu sieci uzbrojenia podziemnego nie 

przesłaniają znaku kartograficznego przedstawiającego jego przebieg, tzn. na 

mapie pod opisem sieci widoczny jest  przebieg przewodu, 

- na mapie wykazano opisy nad znakiem kartograficznym przedstawiającym 

projektowaną sieć – „ZUD-160/09”, nie przewidziane w ww. rozporządzeniu, 

zgodnie z Wykazem znaków kartograficznych opis przewodu danej sieci 

umieszcza się w jego osi, stosując oznaczenie „proj.” dla obiektów 

projektowanych oraz „bud.”  dla obiektów w budowie, a po nich oznaczenie 

rodzaju sieci np. „e”.    

- zastosowano niezgodny z ww. rozporządzeniem opis dla sieci niektórych 

przewodów ciepłowniczych, np. „cnA2x150” (działka nr 524/1), zgodnie 

z Wykazem znaków kartograficznych powyższy przewód powinien zostać opisany 

następująco - 2cnA150, 

- na części mapy przedstawiono rzeźbę terenu za pomocą znaków kartograficznych 

w postaci warstwic, pomimo braku ich oznaczeń w Wykazie znaków 

kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej.  

  Natomiast w zakresie sprawdzenia zgodności mapy zasadniczej prowadzonej 

dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60) w postaci hybrydowej, 

powstałej z rysunku rastrowego oraz z danych wektorowych wygenerowanych 

z baz danych, z ww. 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., 

- zastosowano niewłaściwy styl czcionki (kursywa) w zakresie opisu nr działek, 

funkcji głównych budynku, numeru porządkowego budynków, oznaczenia 

klasoużytków, opisu dla punktów wysokościowych (rzędne terenu), opisu 

przewodów i innych obiektów sieci uzbrojenia terenu,  ponieważ wg zasad 

określonych w Wykazie znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść 

mapy zasadniczej zawartych w Rozdziale 4 rozp. w sprawie BDOT500 i mapy 

zasadniczej z 2015r. powinien być zastosowany styl normalny, czyli  prosta 

czcionka, 

- brak jakichkolwiek opisów dotyczących nawierzchni dróg, jezdni, podjazdów,  

placów, 

- niewłaściwa grubość linii (0,5), jako element znaku kartograficznego 

„krawężnika”, zgodnie z ww. Wykazem grubość linii wynosi (0,35),  

- nieprawidłowa wysokość (1,8) dla opisów punktów wysokościowych (rzędne 

terenu) oraz opisów przewodów i innych obiektów sieci uzbrojenia terenu,   

- na mapie wykazano obiekty, które z uwagi na brak opisu są nieczytelne, np. obiekt 

przedstawiony na działce nr 689/7 linią ciągłą  o grubości 0,18, a także obiekt na tej 

samej działce przedstawiony linią przerywaną o grubości również  0,18,      

- na mapie  przedstawiono prawdopodobnie budynek „nietrwały”, oznaczy literą „i” , 

położony na działce nr 707/2, natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zasadami tworzenia mapy 

zasadniczej - budynki nietrwałe nie są treścią bazy EGiB, jak również elementem 

bazy BDOT500,    

- we wszystkich przypadkach opisy dot. przewodów sieci uzbrojenia podziemnego 

nie przesłaniają znaku kartograficznego przedstawiającego jego przebieg, tzn. na 

mapie pod opisem sieci widoczny jest przebieg przewodu. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:  
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- tworzenie mapy w części opartej na bazach danych przez okres wielu lat i jej 

dostosowywanie do nowego oprogramowania mającego spełniać wymogi 

przepisów aktualnie obowiązującego prawa, 

- brak zastosowania jednolitego oprogramowania do prowadzenia mapy zasadniczej, 

w tym wykorzystywanie dla części zasobu obejmującej obręby 44-60 programu 

nie spełniającego w pełni wymagań określonych w przepisach rozp. w sprawie 

BDOT500 i M.Zas. 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: możliwość udostępnienia wydruków 

z mapy lub plików elektronicznych jako kopii materiałów zasobu sporządzonych 

nie w pełni zgodnie z wymogami prawa, co może być powodem sporu co do 

zakresu lub formy prezentacji treści udostępnionego materiału zasobu. 

27. Prezydent Miasta Zielona Góra nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia zbiorów bazy 

BDSOG, GESUT 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 skutecznych działań ze strony 

Geodety Miejskiego w celu usunięcia błędów w prowadzonych bazach danych 

BDSOG, GESUT i BDOT500.  

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości wydania poprawnego 

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

 

Podsumowując powyższe wyszczególnienie zakresu ujawnionych nieprawidłowości 

w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych - oceny dokonano pod względem legalności:    

- pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie obszaru „Starego Miasta”, 

- negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”. 

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. 24a  ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 

i kartograficzne w zw. z § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków - oceny realizacji zadania dokonano: 

-  pod względem legalności: negatywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej, 

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

w zakresie całej jednostki kontrolowanej 
b) wywiązywanie się z obowiązku  przekazania zbiorów  do ZSIN (Zintegrowany System  

Informacji o Nieruchomościach) – oceny realizacji zadania dokonano: 

- pod względem legalności: pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie obszaru 

„Starego Miasta” oraz negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”,  

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań – negatywna 

w zakresie całej jednostki kontrolowanej. 

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 nieprawidłowościami w zakresie obszaru  

„Starego Miasta” oraz negatywna w zakresie Dzielnicy „Nowe Miasto”,  

- pod względem rzetelności w zakresie terminowości realizacji zadań – negatywna 

w zakresie całej jednostki kontrolowanej. 
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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 w zakresie całej jednostki 

kontrolowanej, 

- pod względem rzetelności w zakresie dokumentowania działań zgodnie 

z rzeczywistością - pozytywna w zakresie całej jednostki kontrolowanej. 

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 w zakresie całej jednostki kontrolowanej. 

Przedstawione powyżej oceny wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości 

ujawnionych w trakcie kontroli, ich zakres, waga, częstość, a także miejsce 

występowania oraz wskazane przyczyny i skutki, które potwierdzają wadliwą 

organizację realizacji zadań należących do obowiązków Prezydenta Miasta Zielona 

Góra również w zakresie obszaru  Dzielnicy „Nowe Miasto”, uprawniają do ogólnej 

oceny 

- pozytywnej z nieprawidłowościami w zakresie obszaru „Starego Miasta” 

oraz 

- negatywnej w zakresie  Dzielnicy „Nowe Miasto”. 

Treść Projektu wystąpienia pokontrolnego, została przekazana Prezydentowi Miasta 

Zielona Góra w dniu 18 stycznia 2019 r. przy piśmie znak GK.431.7.2018.ABon z dnia 

15 stycznia 2019r., w celu ewentualnego zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. 

Prezydent Miasta Zielona Góra w ww. terminie nie przekazał żadnych pisemnych 

zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego. 

 

X. Zalecenia pokontrolne 

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda Lubuski, wykonujący zadania Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego, kieruje poniżej następujące zalecenia oraz wnioski 

dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki 

kontrolowanej: 

1)  Dokonać zmian w zakresie usytuowania Geodety Miejskiego w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra, aby było ono zgodne z obowiązującymi 

przepisami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w myśl 

których geodeta powiatowy podlega bezpośrednio staroście, a więc w przypadku Urzędu 

Miasta odpowiednio, Geodeta Miejski będzie podlegał bezpośrednio Prezydentowi 

Miasta (na prawach powiatu) Zielona Góra. 

2)  Przeprowadzić regulacje, w wyniku których Prezydent Miasta Zielona Góra będzie 

ponosić pełną odpowiedzialność za realizację zadań nałożonych przepisami ustawy Pgik, 

również dla części obszaru miasta  stanowiącego były obszar Gminy Zielona Góra 

(Dzielnica Nowe Miasto), a w tym celu doprowadzić do jak najszybszej zmiany, 

doprecyzowania zapisów (ewentualnie rozwiązania) Porozumienia zawartego w dniu 

23 grudnia 2014r., w wyniku którego, bez uwzględnienia przepisów szczegółowych 
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zawartych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostały powierzone Powiatowi 

Zielonogórskiemu zadania nałożone ustawowo na Prezydenta Miasta, wykonującego 

zadania starosty wskazane w art. 7d ww. ustawy. W przypadku przystąpienia do zmiany 

wskazanego Porozumienia należy rozważyć możliwości prawne, które pozwolą na ujęcie 

w nim regulacji na mocy których: 

- Starosta Zielonogórski będzie wykonywał zadania Prezydenta Miasta Zielona Góra, 

jako zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, 

- Starosta Zielonogórski na wniosek geodety powiatowego, wchodzącego w skład 

Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, będzie upoważniał pracowników 

obsługujących ten organ, jako Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, do  załatwiania spraw, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. 

3)  W zakresie: 

a)  wydanych upoważnień dotyczących bezpośrednio zadań organu służby geodezyjnej 

i kartograficznej, w miejsce dotychczasowych upoważnień wskazujących jako 

podstawy prawne: art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

w związku z  art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym oraz ogólnego wskazania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

należy wydać nowe upoważnienia, w których  jako podstawa ich wydania będzie 

wskazany art. 6a ust. 3 ustawy Pgik, lub będzie wskazany art. 268a Kpa - w przypadku, 

gdy Prezydent Miasta (jako starosta) wydaje z własnej inicjatywy upoważnienie dla 

pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu 

w ustalonym zakresie (bez wniosku geodety powiatowego – miejskiego), a ponadto 

należy w nich sprecyzować z jakim przepisem ustawy Pgik lub przepisem 

wykonawczym, określającym zakres zadań organu, wiążą się udzielane upoważnienia,  

b) wydanych pracownikom Biura Geodezji i Katastru upoważnień „do podpisywania  

materiałów” wprowadzanych do ewidencji  materiałów zasobu należy wskazać, 

że upoważnienie takie dotyczy również przyjęcia zbiorów danych lub innych 

materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

c) czynności wykonywanych przez pracowników Biura Geodezji i Katastru dotyczących:   

- przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; uzgadniania 

z wykonawcą  listy materiałów niezbędnych lub potrzebnych do wykonania 

zgłoszonych prac;  

- uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych;  

- wprowadzania i przetwarzania materiałów zasobu do postaci elektronicznej oraz 

przyjmowania zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego do zasobu,  

wydać tym pracownikom stosowne upoważnienia. 

d) pracownikom (Pani ( … ) oraz Pani ( … )), którzy zgodnie z przyjętym przez nie 

„Zakresem odpowiedzialności i uprawnień” realizują zadania starosty nałożone 

przepisami ustawy Pgik, związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków, w tym do wykonywania czynności materialno-technicznych 

dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, należy 

wystawić  upoważnienia w tym zakresie, 

e) w przypadku wprowadzenia do ww. Porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2014r. 

regulacji wskazanych w pkt 2 niniejszych zaleceń, należy dopilnować, aby pracownicy 

Starosty Zielonogórskiego, obsługujący ten organ na mocy i w zakresie wskazanego 

Porozumienia, otrzymali stosowne upoważnienia do  załatwiania spraw, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. 
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4) Podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków, w tym przede wszystkim obrębów 44-60 Dzielnicy Nowe Miasto, 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 dla obszarów miast na dzień 31 grudnia 2014 roku, a dla terenów wiejskich 

do dnia 31 grudnia 2016r. 

5)   Nasilić działania  w zakresie wdrożenia  zakupionego oprogramowania firmy Sygnity 

S.A. do prowadzenia bazy EGiB dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto, umożliwiającego  

eksport oraz  import  ww. bazy danych w obowiązującym formacie GML. 

6)  Podjąć działania w celu pełnego zintegrowania bazy danych EGiB, dotyczącej zarówno 

obszaru Starego Miasta (obręby 1- 43) jak też obszaru Dzielnicy Nowe Miasto oraz 

w celu dostosowania jej do wymogów aktualnego modelu pojęciowego bazy, czego 

wymóg wynika z § 3 ust. 1 rozporządzenia zm. egib, a także aby wydawany z tej bazy 

plik w formacie .GML był zgodny z wymogami Zał. nr 1a i Zał. nr 4a rozporządzenia 

w sprawie egib i zawierał wszystkie dane znajdujące się w tej bazie. Ponadto po 

wdrożeniu nowego systemu teleinformatycznego w zakresie obszaru Dzielnicy Nowe 

Miasto należy w zakresie tego obszaru wprowadzać do bazy danych EGiB wszystkie 

informacje określone w modelu pojęciowym zgodnym z wymogami ww. przepisów.  

7) Niezwłocznie po uzyskaniu możliwości eksportu danych bazy danych EGiB do formatu 

.GML, w zakresie całego obszaru Miasta, rozpocząć proces zasilania Centralnego 

Repozytorium ZSIN danymi bazy EGiB, obejmującymi obszar całego Miasta.  

8)  Podjąć skuteczne działania dotyczące kompleksowej cyfryzacji zasobu obejmującego 

Dzielnicę Nowe Miasto, a przy tym zadbać, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej 

obsady kadrowej, aby bieżąca cyfryzacja dokumentów, tzn. ich przekształcanie 

do postaci dokumentów elektronicznych przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK, w myśl wymogów wynikających z § 14 ust. 

1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, w zakresie obszaru 

całego Miasta zawsze było dokonywane niezwłocznie, a w szczególności w terminie nie 

dłuższym niż 1 miesiąc, natomiast w zakresie dokumentów udostępnianych 

wykonawcom prac w związku z ich zgłoszeniem, czego wymóg wynika z § 32 ust. 2, 4 i 

5 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, aby ich cyfryzacja była realizowana 

niezwłocznie. 

9) Niezależnie od kwestii dotyczącej ewentualnej zmiany lub rozwiązania ww. 

Porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2014r., w prowadzonej przez Starostwo 

Powiatowe ewidencji materiałów zasobu, obejmującej  obręby ewidencyjne 44-60, 

rejestrować pełny zakres danych określonych § 9 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, 

w tym również:  

- informację o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci 

nieelektronicznej, 

- informacje o dostępie do materiału zasobu,  

- kod języka naturalnego,  

- oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu, 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości. 

Z kolei w prowadzonej przez Urząd Miasta Ewidencji materiałów zasobu, obejmującej 

obręby 1-43, również należy rejestrować pełny zakres danych, w tym informacje, które 

dotychczas nie były wprowadzane, tzn. dotyczące: 

- kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- streszczenia, spisu treści lub krótkiego opisu zawartości.  
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10) Niezwłocznie, podjąć działania w celu zmiany klauzul stosowanych na operatach 

przyjmowanych do zasobu, a także na udostępnianych materiałach zasobu, dotyczących 

obrębów 44-60 miasta Zielona Góra, na których w aktualnym stanie prawnym, 

nieprawidłowo wskazywano organ prowadzący ten zasób, tzn. Starostę 

Zielonogórskiego, zamiast Prezydenta Zielonej Góry.  

11) 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. 

12) W ramach prowadzonej dla obrębów ewidencyjnych 1-43 miasta bazy danych GESUT 

podjąć działania związane z uzupełnieniem zakresu informacyjnego ww. bazy, przy czym 

należy wprowadzać do niej wszystkie informacje wymagane przepisami rozp. w sprawie 

GESUT, a szczególnie określonymi w modelu podstawowym w Załączniku nr 2 

Rozdział 3, takimi jak np. atrybuty „źródło”, „funkcja”, „przebieg”. 

 Z kolei w zakresie bazy GESUT obejmującej teren Dzielnicy Nowe Miasto rozpocząć jej 

prowadzenie przynajmniej w ramach prowadzonej dla tego obszaru mapy zasadniczej,  

wprowadzając do bazy wszystkie informacje dotyczące sieci uzbrojenia terenu, 

wynikające z przyjmowanej na bieżąco do zasobu dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej.   

13) Podjąć stosowne działania w celu założenia dla obszaru Starego Miasta (obręby 

ewidencyjne 1-43) bazy danych BDSOG w zakresie punktów szczegółowej osnowy 

wysokościowej, a także w celu uzupełnienia  brakujących danych w prowadzonej dla 

tego obszaru oraz dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto bazach obejmujących punkty 

szczegółowej osnowy poziomej, wymaganych przepisami zał. Nr 3 rozporządzenia 

o osnowach, a mianowicie takich informacji jak: 

- rodzaj stabilizacji, 

- wartość błędu średniego położenia punktu, 

- obserwacje na poszczególnych punktach osnowy, 

- szkice lokalizujące położenie punktu, 

- szkice zespołu stabilizacyjnego. 

Ponadto w zakresie bazy prowadzonej dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto należy 

dostosować używany w tym zakresie system do wszystkich uwarunkowań określonych 

przepisami wskazanymi w Zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach, a mianowicie 

w zakresie możliwości wprowadzania informacji dotyczącym obserwacji 

na poszczególnych punktach osnów, a także w zakresie szkicu lokalizującego położenie 

punktu oraz w zakresie szkicu zespołu stabilizacyjnego. 

14) Nasilić działania w zakresie wdrożenia dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto 

oprogramowania spełniającego aktualne wymogi systemu do prowadzenia bazy 

BDOT500, określone w § 8 rozporządzenia w sprawie BDOT500 i M.Zas, w celu 

pełnego zintegrowania ww. bazy danych  i  dostosowania jej do wymogów zmienionego 

modelu pojęciowego, w tym  udostępniania i przyjmowania danych w formacie GML, 

czego wymóg wskazano w § 8 pkt 9 ww. rozporządzenia.  W tym celu wskazane jest 

wdrożenie dla tego obszaru zakupionego oprogramowania firmy Sygnity S.A.  

15) W ramach tworzonej sukcesywnie bazy danych BDOT500 dla obszaru Starego Miasta 

(obręby ewidencyjne 1-43) wprowadzać do niej wszystkie informacje wymagane 

przepisami rozp. w sprawie BDOT500 i M.Zas, a szczególnie określonymi w Załączniku 

nr 2 Rozdział 3 – Katalog  obiektów BDOT500.  

16) W ramach prowadzonej dla obrębów 1-43 miasta Zielona Góra mapy zasadniczej, 

wygenerowanej z odpowiednich  zbiorów danych, podjąć działania w zakresie 

doprowadzenia jej treści do zgodności z przepisami określonymi w Zał. nr 7 do rozp. 
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z 2015r. w sprawie BTOB500 i M.Zas,  m.in. w zakresie prawidłowego wykazywania 

na niej: 

- opisu funkcji budynków, 

- stylu czcionki w zakresie opisu nr działek, funkcji głównych budynku, numeru   

  porządkowego budynków, nazw ulic, rodzaju nawierzchni i oznaczenia klasoużytków,   

  opisu punktów wysokościowych,  

- opisów dotyczących nazw ulic , 

- skrótów  dotyczących oznaczenia  nawierzchni, 

- opisów dotyczących sieci uzbrojenia terenu , 

- rzeźby terenu. 

Natomiast w prowadzonej dla obszaru Dzielnicy Nowe Miasto (obręby 44-60) 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, 

- stylu czcionki w zakresie opisu nr działek, funkcji głównych budynku, numeru   

  porządkowego budynków, opisów dla punków wysokościowych (rzędne terenu),   

  opisów przewodów i innych obiektów sieci uzbrojenia terenu,   

- obiektów, które z uwagi na brak opisu nie są czytelne. 

17) Zgłosić do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, 

prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, fakt utworzenia zbiorów baz danych 

BDSOG, GESUT oraz BDOT500, czego wymóg wynika z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP. 

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. 
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