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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Temat kontroli:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
a) kontrola prawidłowości przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (procedura);

b) wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN.

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 pod względem 
kompletności i pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 
art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm. – dalej jako u.p.g.k.).
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Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 
11-14 września 2018 roku.

Okres objęty kontrolą: 
 dla tematu 1a:

o od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – ilość i zakres modernizacji, 
obowiązek uzgadniania ich projektów oraz wykonanie w uzgodnionym 
zakresie,

o od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – pełna kontrola wraz 
z zachowaniem procedur,

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

 dla tematu 2:
o od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,

 dla tematu 3:
o wg. stanu na dzień rozpoczęcia kontroli,

Kierownik jednostki kontrolowanej: 
Jacek Gross - pełniący funkcję Starosty Nowodworskiego na mocy Uchwały Rady Powiatu 
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 listopada 2018 r. nr I/3/2018 
(https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,12846,uchwala-nr-i-3-2018-rady-powiatu-w-nowy 
m-dworze-gdanskim-z-dnia-19-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-starosty-nowodworskieg 
o.pdf).

Skład zespołu kontrolującego:

Ustalenia:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny 
cząstkowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 

Tomasz Kuźmicki inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
kierownik zespołu kontrolującego,

Janina Peliksza-Tanan - główny specjalista Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
członek zespołu kontrolującego,

Barbara Bojarowska inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
członek zespołu kontrolującego.
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Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, które omówione zostały na podstawie 
poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów.

Ocenę cząstkową każdego z punktów kontroli przedstawiono według poniższego 
schematu:

I… X B n U m N
Gdzie:
I – jest oznaczeniem numeru kontrolowanego zagadnienia,
x - jest oznaczeniem braku występowania uchybień i nieprawidłowości w analizowanym 
zagadnieniu,
n - oznacza ilość stwierdzonych uchybień,
m - oznacza ilość stwierdzonych nieprawidłowości.

Ogólną ocenę każdego z zadań stanowiącą podsumowanie ocen cząstkowych 
przedstawiono według poniższego schematu wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie:

Gdzie:
I – jest oznaczeniem numeru kontrolowanego zagadnienia,
P/PU – oznacza ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami,
PN - oznacza ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,
NG - oznacza ocenę negatywną.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
Kierownikiem jednostki organizacyjnej, w okresie od 19 stycznia 2012 roku do 

1 grudnia 2014 roku na mocy Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 
stycznia 2012 roku nr XV/95/2012 (akta kontroli str. 2) była Pani Ewa Dąbska pełniąca 
funkcję Starosty Nowodworskiego. Natomiast kierownikiem jednostki organizacyjnej na 
dzień rozpoczęcia kontroli (od 1 grudnia 2014 roku) na mocy Uchwały Rady Powiatu 
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 grudnia 2014 roku nr I/3/2014 był Pan Zbigniew Ptak 
pełniący funkcję Starosty Nowodworskiego (akta kontroli str. 3).

Zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii wykonuje Wydział Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Funkcję 
Kierownika Wydziału oraz funkcję Geodety Powiatowego pełni Pan Zdzisław Matkiewicz, na 
podstawie umowy o pracę od 1 listopada 2012 roku (akta kontroli str. 4).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety 
powiatowego.

Zgodnie z postanowieniami § 1 i 2 Statutu Powiatu Nowodworskiego, zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XLI/263/2018 z dnia 22 marca 2018 
roku, Powiat Nowodworski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez 

I P/PU PN NG
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mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasto Krynica Morska, miasto i gminę 
Nowy Dwór Gdański oraz gminę Stegna, Ostaszewo i Sztutowo. Siedzibą władz Powiatu 
Nowodworskiego jest miasto Nowy Dwór Gdański (akta kontroli str. 5,6).

Szczegółową organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki 
organizacyjne określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Gdańskim, zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 
maja 2018 r. nr 479/2018 (akta kontroli str. 28-78).

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. regulaminu jako komórki organizacyjne w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim utworzone są wydziały, samodzielne stanowiska 
i zespoły. W obszarze kontrolowanym zadania jednostki kontrolowanej wykonuje komórka 
organizacyjna, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. d ww. regulaminu tj. Wydział Geodezji, 
Kartografii i Katastru. Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. regulaminu wydziałami kierują kierownicy na 
zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie. Zgodnie 
z § 10 ust. 2 pkt 7 ww. regulaminu Geodeta Powiatowy i Wydział Geodezji, Kartografii 
i Katastru podlegają bezpośrednio Staroście Nowodworskiemu, co znajduje również 
potwierdzenie w schemacie struktury organizacyjnej starostwa stanowiącego załącznik nr 
1 do w. regulaminu (akta kontroli str. 71).

Stosownie do treści § 20 Regulaminu Organizacyjnego (akta kontroli str. 45-48), 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru odpowiada za realizowanie zadań wynikających 
z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obejmujących:
1) prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wchodzącego 

w skład Zasobu Państwowego;
2) tworzenie, prowadzenie, udostępnianie baz danych, obejmujących zbiory danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących ewidencji gruntów 
i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości 
nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów 
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;

3) prowadzenie okresowych modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, budynków 
i lokali;

4) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez 
prowadzenie narad koordynacyjnych;

5) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych;

6) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencyjnego;

7) zapewnienie gminom nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków;

8) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych, sprawozdań rocznych 
dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego;
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9) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w związku 
z nieprzestrzeganiem prawa geodezyjnego i kartograficznego;

10) wydawanie i przyjmowanie materiałów z zasobu geodezyjnego dla wykonawstwa 
geodezyjnego oraz zainteresowanych jednostek;

11) weryfikacja opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do państwowego 
zasobu geodezyjno-kartograficznego;

12) prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Dodatkowo zarządzeniem Starosty Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku nr 
23/2014 ustalony został Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 
(akta kontroli str. 79-101). Regulamin Wewnętrzny określa:
1) Wykaz obowiązujących aktów prawnych według właściwości rzeczowej wydziału.
2) Strukturę funkcjonowania Wydziału z nazwami stanowisk.
3) Podstawowe obowiązki i zadania pracowników
4) Imienne zastępstwa.
5) Wykaz upoważnień udzielonych pracownikom do podpisywania określonych 

dokumentów służbowych.
6) Postanowienia końcowe zawierające wzory formularzy, które mogą być wykorzystywane 

przez interesantów wydziału.

Na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zatrudniony jest 
Pan Zdzisław Matkiewicz, który pełni również funkcję Geodety Powiatowego. Pracownik ten 
posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z dnia 29 sierpnia 1985 roku nr 2013 w zakresie 1, 
2 i 3, które aktualnie odpowiadają zakresom, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 u.p.g.k. 
(http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete?query=matkiewicz&go=true).

Na podstawie dokumentów zebranych w trakcie kontroli dotyczących wykształcenia 
oraz posiadanych uprawnień zawodowych Geodety Powiatowego kontrolujący ustalili, że 
zatrudniony na tym stanowisku Pan Zdzisław Matkiewicz spełnia wymagania określone w § 4 
rozporządzenia 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. z 2004 
r. Nr 249 poz. 2498). 

Zgodne z zapisami § 10 ust. 3 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (akta kontroli str. 35) oraz schematu struktury 
organizacyjnej starostwa, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. regulaminu (akta kontroli str. 
71), Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Nowodworskiemu.

Na podstawie analizy zapisów ww. regulaminów kontrolujący ustalili, że nie 
wszystkie regulacje funkcjonowania wydziału określone w tych dokumentach są prawidłowe. 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w § 20 ust. 
1 pkt 2 stanowi, że Geodeta Powiatowy „sprawuje kontrolę nad działalnością geodezyjną 
i kartograficzną w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu 
prac geodezyjnych i kartograficznych, właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania 
materiałów geodezyjnych i kartograficznych”, natomiast § 20 ust.2 pkt 9 ww. regulaminu 
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stanowi, że do zadań wydziału należy „prowadzenie spraw związanych z postępowaniem 
dyscyplinarnym w związku z nieprzestrzeganiem prawa geodezyjnego i kartograficznego 
(akta kontroli str. 45,46). Wskazać w tym miejscu należy, że ww. zadania znajdują się poza 
właściwością starosty zdefiniowaną w art. 7d u.p.g.k. Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a 
u.p.g.k. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu 
wojewody kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności 
zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy. 
Natomiast w sprawach dyscyplinarnych właściwość do orzekania mają komisje dyscyplinarne 
o których mowa w art. 46g u.p.g.k. po przeprowadzeniu przez rzecznika dyscyplinarnego 
postępowania wyjaśniającego na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego lub Głównego Geodety Kraju o czym stanowi art. 46e ust. 2 u.p.g.k. 
Wobec powyższego ww. zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Gdańskim zostały przez kontrolujących uznane za uchybienie. 

Kontrolujący ustalili również, że Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru zawiera nieaktualne wpisy odnośnie stanu kadrowego znajdujące się 
w § 3, § 5 i § 6 ww. regulaminu, przy czym osoba, która nie jest już pracownikiem wydziału 
wymieniona została w § 5 ust. 1 ww. regulaminu jako zastępstwo Geodety Powiatowego - 
Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Dodatkowo § 7 pkt 3 wprowadza 
nieaktualne obecnie formularze, które zgodnie z zapisami ww. regulaminu mogą być 
wykorzystane przez interesantów wydziału (np. wniosek o udostępnienie danych z ewidencji 
gruntów i budynków, zgłoszenie pracy geodezyjnej, wniosek o przyjęcie do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej).

Należy stwierdzić, że nieaktualność formularzy wynika z faktu, że część 
z wymienionych w § 7 formularzy została uregulowana w powszechnie obowiązującym 
prawie tj. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 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 2014 r. poz. 924) oraz rozporządzeniu 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 
Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 ze zm.). Wobec powyższego, ww. 
błędne regulacje Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 
zostały przez kontrolujących ocenione jako nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia strukturę organizacyjną jednostki 
kontrolowanej oraz umiejscowienie w niej geodety powiatowego kontrolujący oceniają 
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa 
tabela:

I.2. B 1 U 1 N

I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
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Na podstawie przekazanego kontrolującym wykazu pracowników Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru ustalono, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w jednostce 
kontrolowanej są realizowane przez Geodetę Powiatowego i 7 podległych mu pracowników. 
Udostępniony kontrolującym wykaz pracowników zawiera nazwę stanowiska zajmowanego 
przez danego pracownika, jego wykształcenie, staż pracy w administracji geodezyjnej 
i kartograficznej, posiadane przez pracownika uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji 
i kartografii oraz upoważnienia nadane dla pracownika przez organ (akta kontroli str. 102, 
103).

Wśród pracowników wydziału 3 osoby posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne, 
4 osoby średnie geodezyjne, 2 osoby wyższe administracyjne. Tylko jedna osoba posiada 
3 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej, natomiast pozostali 
pracownicy posiadają 12-34 letni staż w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Dwóch 
pracowników wydziału posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 
o których mowa w art. 43 pkt 1 u.p.g.k, natomiast 4 pracowników uprawnienia, o których 
mowa w art. 43 pkt 2 u.p.g.k.

Kontrolującym udostępniono kopie zakresów obowiązków poszczególnych pracowników 
oraz kopie wydanych przez organ upoważnień (akta kontroli str. 104-150).

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną przez kontrolujących analizę dokumentów 
dotyczących zasobów pracowniczych kontrolowanej jednostki stan zatrudnienia Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Katastru kontrolujący oceniają pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego powyżej zadania 
zawiera poniższa tabela:

I.3. X B Z

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do 
załatwiania spraw w jego imieniu.

Zgodnie z art. 6a ust. 3a u.p.g.k. organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników 
obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, przy 
czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej 
następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia 
i osobę, której ma zostać udzielone. 

Z udostępnionych kontrolującym kopii wydanych przez organ upoważnień wynika, że 
Starosta Nowodworski upoważnił pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 
w tym Geodetę Powiatowego do:
 wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków – 

upoważnienie nr 80/2017, 128/2017, 37/2014;
 podpisywania w imieniu starosty wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów 

i budynków do celów prawnych – upoważnienie nr 51/2016;
 wystawiania zaświadczeń – upoważnienie nr 80/2017, 128/2017;
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 składania wniosków do właściwych sądów rejonowych wydziałów ksiąg wieczystych 
o sprostowanie wpisów w księgach wieczystych wraz z niezbędną dokumentacją z terenu 
powiatu nowodworskiego – upoważnienie nr 80/2017, 45/2015, 128/2017;

 badania zapisów ksiąg wieczystych– upoważnienie nr 80/2017, 128/2017, 37/2014;
 wydawania decyzji administracyjnych i postanowień należących do Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Katastru – upoważnienie nr 80/2017;
 poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez 

stronę na potrzeby prowadzonych postępowań – upoważnienie nr 80/2017, 127/2017, 
128/2017;

 potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii i odpisów dokumentów 
wytworzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Dworze Gdańskim - upoważnienie nr 80/2017, 127/2017, 128/2017

 potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii i odpisów innych dokumentów 
znajdujących się w oryginale w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim - upoważnienie nr 80/2017, 127/2017, 
128/2017;

 wystawiania, podpisywania i odbierania opłat i faktur wystawionych przez Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 
niezastrzeżonych dla Starosty Nowodworskiego - upoważnienie nr 80/2017, 127/2017, 
128/2017;

 sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów 
przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontroli 
operatów technicznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim - upoważnienie nr 127/2017;

 wystawiania i podpisywania opłat administracyjnych za czynności związane z obsługą 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wychodzące z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- upoważnienie nr 114/2010;

 wystawiania i podpisywania opłat administracyjnych za czynności geodezyjne związane 
z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków - upoważnienie nr 111/2010;

 rejestracji i potwierdzania umów dzierżawy - upoważnienie nr 111/2010, 128/2017, 
37/2014;

 naliczania, wystawiania i podpisywania dokumentów finansowych dotyczących 
udostępnianych informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków – 
upoważnienie nr 37/2014;

 zawiadamiania o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczących osób 
fizycznych i prawnych - upoważnienie nr 37/2014;

 wystawiania i podpisywania zaświadczeń dotyczących posiadanych gospodarstw rolnych 
- upoważnienie nr 37/2014.

Porównując treść wymienionych upoważnień z udostępnionymi zakresami zadań 
i czynności poszczególnych pracowników starostwa kontrolujący ustalili, że upoważnienia są 
adekwatne do zakresów czynności tych pracowników. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że 
tylko jeden z pracowników tj. Geodeta Powiatowy został upoważniony przez Starostę 
Nowodworskiego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i postanowień 
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w sprawach należących do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na podstawie art. 
268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – dalej jako k.p.a.).

Upoważnienia nr 80/2017, 127/2017, 128/2017 wydano na podstawie art. 76a § 2b 
k.p.a. stanowiącego, że upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, 
któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza 
zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę 
i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę 
sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki 
lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. Podstawę upoważnień (nr 80/2017, 
127/2017, 128/2017) stanowi również art. 268a k.p.a. stanowiący, że organ administracji 
publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do 
załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania 
decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność 
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań 
z oryginałem. Jako podstawę upoważnień nr 80/2017, 127/2017, 128/2017, 114/2010, 
45/2015, 111/2010, 51/2016 i 37/2014 wskazano ponadto art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) 
stanowiący, że Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu 
powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Ponadto 
upoważnienia nr 45/2015 i 46/2015 oprócz art. 38 ust. 2 wydano na podstawie art. 35 ust 2. 
ww. ustawy stanowiącego, że Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz 
zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zgodnie z 6a ust. 3 u.p.g.k. zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety 
powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu 
administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to 
art. 6a ust. 3a u.p.g.k. a nie regulacje ustawy o samorządzie powiatowym powinny stanowić 
podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w:
 art. 12 ust. 3 u.p.g.k. (uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub 

przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych);
 art. 12b ust 1-3 u.p.g.k. (weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych);
 art. 12b ust 5 u.p.g.k. (przyjmowanie przekazanych zbiorów danych lub innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu 
oraz uwierzytelnianie stosownych dokumentów na wniosek);

 art. 40a u.p.g.k. (udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego);

 art. 40b u.p.g.k. (pobieranie opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego);
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 art. 40c u.p.g.k. (wydawanie licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);

 art. 40e u.p.g.k. (wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);

 § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postepowań administracyjnych, sądowych lub 
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914) - wystawianie Dokumentu 
Obliczenia Opłaty za uwierzytelnianie.

Mając na uwadze treść art. 268a k.p.a., przepis ten powinien stanowić podstawę 
upoważnienia pracowników starostwa do czynności wskazanych m.in. w:
 art. 12b ust 8 u.p.g.k. (odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego 
wykonawcę);

 art. 24 ust. 2b pkt 2 u.p.g.k. (aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze 
czynności materialno-technicznej);

 art. 24 ust. 2c u.p.g.k. (odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków);

 art. 40f ust. 1 u.p.g.k. (spor dotyczący zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub 
wysokości należnej opłaty).

Wobec powyższego stwierdzić należy, że przedłożone kontrolującym upoważnienia 
pracowników wydziału do działania w imieniu Starosty Nowodworskiego związane 
z zadaniami wynikającymi z przepisów u.p.g.k. zawierają niewłaściwą lub niepełną podstawę 
prawną, co zostało przez kontrolujących uznane za nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zakres upoważnień wydanych przez organ dla 
pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontrolujący oceniają 
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego powyżej zadania 
zawiera poniższa tabela: 

I.4. B U 1 N

I.5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę 
aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

Dokumentem wewnętrznym regulującym tryb aktualizacji baz danych, za prowadzenie 
których odpowiedzialny jest Starosta Nowodworski, jest Regulamin Wewnętrzny Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w nowym Dworze Gdańskim 
wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 23/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 
3 czerwca 2014 roku, w którym określono zakresy działania na poszczególnych stanowiskach. 
„Tworzenie i aktualizacja informatycznych baz danych geodezyjnych” zostało przypisane do 
stanowiska „ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Zespołu 
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Uzgadniania Dokumentacji Projektowych”, natomiast „prowadzenie w systemie 
komputerowym operatu ewidencji gruntów i budynków” przypisane zostało do stanowiska 
„ds. ewidencji gruntów i budynków”.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) 
oraz czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej zespół kontrolujący ustalił, że 
aktualizacja baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT następuje w drodze czynności 
materialno-technicznej, na podstawie materiałów przyjętych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku bazy EGiB wprowadzenie zmian w bazie 
danych następuje na podstawie wniosku stron i wskazanej w tym wniosku dokumentacji 
geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli 
wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków 
dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo 
wnioskodawców, co jest zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h u.p.g.k. Zgodnie z wyjaśnieniami 
przekazanymi przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 16) w przypadku 
braku wniosku stron o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków, organ wydaje 
decyzje administracyjną.

W związku z powyższym kontrolujący sposób aktualizacji baz państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w jednostce oceniają pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera 
poniższa tabela: 

I.5. X B U N

I.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247) 
państwowy system odniesień przestrzennych tworzą m.in. układy wysokościowe oznaczone 
symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, będące matematyczną i fizyczną 
realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS oraz układ 
współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczony symbolem PL-2000.

Stosownie do wymogów § 15 ust. 4 ww. rozporządzenia do określenia położenia 
obiektów przestrzennych znajdujących się w bazach, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b 
u.p.g.k. stosuje się państwowy system odniesień przestrzennych. Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 
pkt 4 ww. przepisu w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów 
danych przestrzennych przez organy władzy publicznej na potrzeby wykonywania map 
w skalach większych od 1:10 000 w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej 
stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. 

W myśl § 24 ust. 1 cytowanego rozporządzenia układ wysokościowy, PL-KRON86-
NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze 
całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) oraz pozyskanych 
sprawozdań z prac geodezyjnych i kartograficznych (akta kontroli str. 592, 602, 607, 619, 
627, 631, 635, 643, 649, 662, 668, 675, 679, 686, 690, 694, 698, 702, 706, 711, 714, 720, 730, 
734, 738, 744, 750, 755, 760, 765, 769) wynika, że całość bazy zasobu geodezyjnego 
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i kartograficznego powiatu nowodworskiego prowadzona jest w układzie współrzędnych 
płaskich PL -2000 oraz w układzie wysokościowym „Kronsztadt 60”. Z uwagi na to, że układ 
wysokościowy „Kronsztadt 60”, w myśl ww. rozporządzenia nie należy do państwowego 
systemu odniesień przestrzennych, wykorzystywanie tego układu wysokościowego do 
prowadzenia baz, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b u.p.g.k. zostało przez kontrolujących 
uznane za nieprawidłowość.

Wobec powyższego układy odniesień stosowane w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Dworze Gdańskim do prowadzenia baz danych państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego kontrolujący oceniają negatywnie.
 Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela: 

I.6. B U 1 N

I.7. Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz 
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b u.p.g.k, w 
tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych 
(eksport oraz import danych).

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) oraz 
informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 16) 
ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim bazy państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzone są w oprogramowaniu TurboEwid v.9.1 
będącym częścią zintegrowanego systemu informatycznego EWID2007. System ten 
powiązany jest z modułem „Portal Geodety” służącym do obsługi zgłoszeń geodezyjnych za 
pośrednictwem internetu oraz z modułem „Rejestry Intra Ewid” służącym do obsługi urzędów 
gmin. Aktualizacja baz jest wykonywana na bieżąco, przy czym tworzenie obiektów baz 
danych i ich opis odpowiednimi atrybutami oraz przygotowanie plików do aktualizacji bazy 
danych wykonują pracownicy Wydziału na podstawie operatów technicznych oraz zbiorów 
współrzędnych punktów w formacie TXT. Sporadycznie tj. około 1% aktualizacji baz 
wykonywanych jest na podstawie zmodyfikowanych plików w formacie KCD (format 
programu TurboEwid) oraz w formacie GML. Poza ww. formatami zgodnie z oświadczeniem 
Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13), oprogramowanie umożliwia wymianę 
danych w formacie plików SWDE oraz udostępnianie danych w formacie plików DXF, DGN.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) kopie 
bezpieczeństwa tworzone są zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania TurboEWID 
poprzez wyeksportowanie całej bazy do pliku za pomocą skryptu eksportu. Dodatkowo 
tworzony jest „log” poprawności eksportu zawierający dane na temat zawartości 
wyeksportowanego pliku oraz jego poprawności. Kopie tworzone są w cyklu codziennym od 
poniedziałku do piątku. Dane przechowywane są na dysku wewnętrznym serwera 
i automatycznie kopiowane na dysk zewnętrzny. Dodatkowo raz w tygodniu sporządzana jest 
kopia na dysk zewnętrzny, który przechowywany jest w innym pomieszczeniu.

W oparciu o wyjaśnienia osób upoważnionych funkcjonalność wdrożonego 
w jednostce oprogramowania do prowadzenia baz państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego kontrolujący oceniają pozytywnie.
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Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

I.7. X B U N

Dokonując ogólnej oceny realizacji zadań objętych analizą w części I -„ustalenia 
formalno-organizacyjne”, na podstawie zsumowania ocen cząstkowych przyznanych za 
poszczególne kategorie opisane powyżej kontrolujący oceniają ich realizację pozytywnie 
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

I. P/PU PN NG
X

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1.ws. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
(EGiB).

Ustalenia wstępne:
Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 22 
września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13) ustalono, że w powiecie nowodworskim w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 
2013 r. Starosta Nowodworski przeprowadził trzy modernizacje ewidencji gruntów 
i budynków:
1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Orliniec gm. Nowy Dwór Gdański 

wykonana w 2005 roku obejmująca działki ewidencyjne i budynki (akta kontroli str. 203-
208);

2) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Rybina gm. Stegna wykonana w 2005 
roku obejmująca działki ewidencyjne, budynki i lokale (akta kontroli str. 209-221);

3) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Wierciny gm. Nowy Dwór Gdański 
wykonana w 2006 roku obejmująca działki ewidencyjne, budynki i lokale (akta kontroli 
str. 222-266).

Przeprowadzane modernizacje: obręb Orliniec gm. Nowy Dwór; obręb Rybina gm. 
Stegna; obręb Wierciny gm. Nowy Dwór Gdański nie były uzgadniane z Wojewódzkim 
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, co zostało przez kontrolujących 
uznane za nieprawidłowości.

Wobec powyższych ustaleń, z uwagi na zakres podejmowanych działań, 
przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 22 
września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. kontrolujący ocenili pozytywnie pomimo 
stwierdzonych nieprawidłowości.
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Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1.ws. B U 3 N

II.1a. Procedura modernizacji egib

II.1a.1. Ustalenia wstępne dotyczące przeprowadzonych modernizacji o okresie od 1 
stycznia 2014 r. do rozpoczęcia kontroli.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 u.p.g.k. starosta może zarządzić przeprowadzenie 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów 
ewidencyjnych. 

Z wyjaśnień uzyskanych od Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) 
wynika, że w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta 
Nowodworski przeprowadził jedną modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 
ewidencyjnego Kąty Rybackie w gminie Sztutowo wykonaną w 2015 roku. Obręb ten został 
wytypowany do modernizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie analizy danych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opinii wykonawców prac 
geodezyjnych i kartograficznych oraz opinii mieszkańców. Modernizację tą wykonano 
w ramach programu ZSIN faza I na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zgodnie z treścią umowy z dnia 25 lipca 2014 roku nr KN.5041.66.2014 na 
dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek 
ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz GESUT- Etap II (akta kontroli str. 151-168) 
kontrolujący ustalili, że czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 
znajdowały się w dzielących ww. przedmiot umowy etapach:
 Etap 3.2 obejmujący wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych 

z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie nowodworskim, w tym 
wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie 
projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów 
technicznych z wykonywanych prac oraz utworzenie projektu opisowo-kartograficznego, 
o którym mowa w art. 24a ust. 4 u.p.g.k., dla obrębów ewidencyjnych objętych 
modernizacją.

 Etap 3.3 obejmujący udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu opisowo-
kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 u.p.g.k. i zasilenie systemu 
teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 
Gdańskim danymi ewidencji gruntów i budynków z obrębów ewidencyjnych objętych 
modernizacją.

Zgodnie z § 4 ust. 6 ww. umowy płatnikiem za wykonanie zadania modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Koszt 
poszczególnych zadań określonych w etapach 3.1, 3.2 i 3.3 został, zgodnie z tabelą znajdującą 
się w § 4 ust. 4 ww. umowy, oszacowany na 162 780,39 zł. Z uwagi na to, że etap 3.1 
obejmował dostawę urządzeń i oprogramowania, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 OPZ, 
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do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim i został oszacowany na kwotę 
3 609,67 zł. (zgodnie z protokołem odbioru etapu 3.1 - akta kontroli str. 191), to całkowity 
koszt modernizacji ewidencji gruntów i budynków został oszacowany na 159 170,72 zł.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13), umowy z dnia 25 lipca 2014 roku nr KN.5041.66.2014 (akta kontroli str. 151-168) oraz 
protokołu odbioru etapu 3.4 ww. umowy (akta kontroli str. 199-202) ustalono, że dnia 19 
listopada 2015 roku zakończono etap 3.4 ww. umowy obejmujący zasilenie systemu 
teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 
Gdańskim danymi ewidencji gruntów i budynków z obszaru całego powiatu z wyłączeniem 
obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekonwertowanymi do modelu 
pojęciowego określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 
listopada 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1551). Uznano więc, że obszar całego powiatu nowodworskiego został 
dostosowany do wymogów zawartych w § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393 – dalej 
jako rozporządzenie w sprawie egib).

Wobec powyższego kontrolujący realizację ww. zadania ocenili pozytywnie.
Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 

poniższa tabela:
II.1a.1. X B U N

II.1a.2. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK
W myśl § 56 rozporządzenia w sprawie egib, przy wykonywaniu modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków przepisy rozdziału 2 (dot. zakładania ewidencji gruntów 
i budynków), z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, stosuje się odpowiednio, a § 33 ust. 1 tego 
rozporządzenia stanowi, że założenie ewidencji poprzedza opracowanie przez starostę 
projektu założenia ewidencji i uzgodnienie tego projektu z wojewódzkim inspektorem 
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

W ww. zakresie ustalono, że Starosta Nowodworski przesłał projekt ww. modernizacji 
do uzgodnienia pismem z dnia 29 stycznia 2014 r. nr GK.6640.1.2014.ZJM (akta własne 
EZD), a Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ww. 
projekt uzgodnił (nr uzgodnienia: WIGK-II.7231.11.2014.JT).

Wobec powyższego kontrolujący realizację ww. zadania ocenili pozytywnie.
Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 

poniższa tabela:

II.1a.2. X B U N

II.1a.3. Zakres modernizowanych danych egib
Zgodnie z § 55 rozporządzenia w sprawie egib, modernizacja ewidencji to zespół 

działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę 
w celu:
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1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych 
ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia;
2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych 
w rozporządzeniu.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13), umowy 
z dnia 25 lipca 2014 roku nr KN.5041.66.2014 na dostosowanie baz danych ewidencji 
gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 
oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz 
GESUT- Etap II (akta kontroli str. 151-168), aneksów do ww. umowy (akta kontroli str. 169-
189) kontrolujący ustalili, że przedmiotem wykonanej modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków był obręb ewidencyjny Kąty Rybackie w gminie Sztutowo. 

Zgodnie z protokołem odbioru etapu 3.3 ww. umowy (akta kontroli str. 196,197) dnia 
15 czerwca 2015 roku wykonawca pracy geodezyjnej i kartograficznej przekazał dane 
ewidencji gruntów i budynków z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją i jak wynika 
z informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (zawiadomienie o zmianach 
danych ewidencyjnych - akta kontroli EZD str. 13) dane te zostały w tym samym dniu 
ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Wobec powyższego uznano, że prace 
modernizacyjne prowadzone na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2014 roku nr 
KN.5041.66.2014 zakończono 15 czerwca 2015 roku.

Modernizacja (według projektu uzgodnionego z Pomorskim Wojewódzkim 
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) objęła prace dotyczące: analizy 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; pozyskania danych 
dotyczących punktów granicznych, jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych oraz 
działek ewidencyjnych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz wykonanych w ramach modernizacji geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych; pozyskania danych geometrycznych i opisowych dotyczących konturów 
użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych i budynków zgodnie z zasadami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia; pozyskania danych opisowych dotyczących 
nieruchomości lokalowych na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ewidencji gruntów 
i budynków; opracowanie operatu opisowo- kartograficznego składającego się z bazy danych 
ewidencyjnych zgodnej z obowiązującym wówczas modelem pojęciowym oraz raportów, 
o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie egib. 

Na podstawie protokołów odbioru przedmiotu umowy nr KN.5041.66.2014 
z końcowym pozytywnym wynikiem odbioru (akta kontroli str. 190-202) kontrolujący 
przyjęli, że prace te wykonano zgodnie z uzgodnionym projektem.

Wobec powyższego zakres modernizowanych danych ewidencji gruntów i budynków 
kontrolujący ocenili pozytywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1a.3. X B U N

II.1a.5. Wypełnienie procedur określonych w art. 24a ust. 2 i 3 u.p.g.k.
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Zgodnie z art. 24a ust. 2 u.p.g.k. starosta podaje do publicznej wiadomości informację 
o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego 
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Artykuł 24a ust. 3 u.p.g.k. stanowi, 
że informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) 
Starosty Nowodworski wydał zarządzenie nr 14/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie 
przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegające na wykonaniu 
czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem projektów 
rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych wraz 
z dostosowaniem istniejących zbiorów ewidencji gruntów i budynków do postaci 
przewidzianej wymogami ustawowymi dla obrębu Kąty Rybackie, gmina Sztutowo, powiat 
nowodworski. Starosta Nowodworski wykonanie zarządzenia powierzył Geodecie 
Powiatowemu (akta kontroli str. 1205). Zarządzenie to jest dostępne na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/409,za-rok-2015.
(http://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,8422,zarzadzenie-nr-14-2015-starosty-nowodworsk 
iego-z-dnia-26-03-2015-r-w-sprawie-przeprowadzenia-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-bu 
dynkow-dla-obrebu-katy-rybackie-gmina-sztutowo-powiat-nowodworski.pdf).

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) Starosta 
Nowodworski zawiadomieniem z dnia 27 marca 2015 roku ogłosił o wszczęciu postępowania 
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kąty Rybackie poprzez 
wywieszenie ww. zawiadomienia na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz 
właściwego urzędu gminy a także zamieszczeniem ww. informacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej jednostki. Jednakże na potwierdzenie tych faktów nie udostępniono kontrolującym 
żadnych dowodów.

Ze względu na nieudokumentowanie informacji przekazanych przez Geodetę 
Powiatowego dotyczących faktu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków kontrolujący uznali treść wyjaśnień Geodety 
Powiatowego za niewystarczający dowód na wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 
24a ust. 2 i 3 u.p.g.k.

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w ww. przepisie oceniono 
negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1a.5. B U 1 N

II.1a.6. Wypełnienie procedur określonych w art. 24a ust. 5 u.p.g.k.
Zgodnie z art. 24a ust. 5 u.p.g.k. starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, 

o którym mowa w ust. 4 (projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni 
roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego), 
poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego 
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i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej 
w prasie o zasięgu krajowym.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) Starosta 
Nowodworski zawiadomieniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku ogłosił o wyłożeniu projektu 
opisowo – kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim dla 
obrębu Kąty Rybackie. Jednakże kontrolującym nie udostępniono żadnych dokumentów 
i dowodów na potwierdzenie wydania stosownego zawiadomienia a także sposobu jego 
ogłoszenia, w tym ogłoszenia tej informacji w prasie o zasięgu krajowym.

Ze względu na nieudokumentowanie informacji przekazanych przez Geodetę 
Powiatowego dotyczących faktu wywieszenia informacji o wyłożeniu projektu operatu 
opisowo- kartograficznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego, na co 
najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także ogłoszenia tych informacji w prasie o zasięgu 
krajowym kontrolujący uznali treść wyjaśnień Geodety Powiatowego za niewystarczający 
dowód na wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 24a ust. 5 u.p.g.k.

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w ww. przepisie oceniono 
negatywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1a.6. B U 1 N

II.1a.7. Procedura wyłożenia projektu operatu opisowo- kartograficznego.
Zgodnie z art. 24a ust. 4 u.p.g.k. projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na 

okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych 
danych. 

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) projekt 
operatu opisowo-kartograficznego został wyłożony do wglądu dla zainteresowanych 
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, jednakże kontrolującym nie 
udostępniono żadnych dodatkowych informacji w tym temacie tj. w jakim terminie to zostało 
wykonane oraz w jakiej formie projekt wyłożono (nośniki tradycyjne czy też elektroniczne).

Ze względu na nieudokumentowanie informacji przekazanych przez Geodetę 
Powiatowego dotyczących faktu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-
kartograficznego kontrolujący uznali, treść wyjaśnień Geodety Powiatowego za 
niewystarczający dowód na wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 24a ust. 4 u.p.g.k.

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w ww. przepisie oceniono 
negatywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1a.7. B U 1 N
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II.1a.8. Sposób dokumentowania faktu zapoznania się zainteresowanych podmiotów 
z projektem operatu opisowo- kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 u.p.g.k. każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane 
ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia 
projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) nie 
odnotowano zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego.

Z uwagi na omówione wcześniej nieprawidłowości, kontrolujący nie byli w stanie 
ocenić realizacji procedury dotyczącej odnotowywania faktu zapoznania się 
zainteresowanych podmiotów z projektem operatu opisowo- kartograficznego.

II.1a.8. - B - U - N

II.1a.9. Procedura rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo- kartograficznego.
Zgodnie z art. 24a ust. 7 u.p.g.k. upoważniony pracownik starostwa powiatowego, 

posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 u.p.g.k., przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu 
projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag 
zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie 
rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich 
rozpatrzenia w protokole.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) 
pracownicy Starostwa i przedstawiciele wykonawcy pracy geodezyjnej i kartograficznej mieli 
stosowne kwalifikacje do rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag, zgłoszonych do tego 
projektu operatu opisowo-kartograficznego, jednak żadne uwagi nie zostały zgłaszane 

Zgodnie z treścią umowy z dnia 25 lipca 2014 roku nr KN.5041.66.2014 (akta kontroli 
str. 151-168) etap 3.3 ww. umowy obejmował również udział wykonawcy pracy geodezyjnej 
i kartograficznej w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu opisowo-
kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 u.p.g.k. Etap 3.3 z pozytywnym 
końcowym wynikiem odebrany został protokołem z dnia 30 września 2015 roku (akta 
kontroli str. 196,197). Jednakże z uwagi na nieudokumentowanie informacji przekazanych 
przez Geodetę Powiatowego oraz omówione wcześniej nieprawidłowości kontrolujący nie 
byli w stanie ocenić realizacji procedury rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo- 
kartograficznego.

II.1a.9. - B - U - N

II.1a.10. Termin ujawnienia w bazie ewidencji gruntów i budynków danych zawartych 
w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.
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Zgodnie z art. 24a ust. 8 u.p.g.k. zdanie pierwsze, po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego 
stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych 
ewidencji gruntów i budynków. 

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) oraz na 
podstawie informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 
16) kontrolujący ustalili, że ze względu na brak uwag wniesionych w okresie wyłożenia 
projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane zawarte w ww. projekcie zostały dnia 15 
czerwca 2015 roku ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków.

W związku z opisanymi wcześniej nieprawidłowościami, kontrolujący nie byli 
w stanie ocenić czy ww. termin ujawnienia w bazie ewidencji gruntów i budynków danych 
zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego jest związany z terminem, 
o którym mowa w art. 24a ust. 7 u.p.g.k.

II.1a.10. - B - U - N

II.1a.11. Ogłoszenie 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.

Zgodnie z art. 24a ust. 8 u.p.g.k. dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów 
i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) 
ustalono, że nie wypełniono obowiązku ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa 
pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o ujawnieniu w bazie 
danych ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanych danych, co zostało przez 
kontrolujących ocenione jako nieprawidłowości. W związku z powyższym procedurę 
dotyczącą umieszczenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej starostwa informacji o przyjęciu danych objętych 
modernizacją i ujawnieniu ich w bazie danych ewidencji gruntów i budynków kontrolujący 
ocenili negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1a.11. B U 2 N

II.1a.13. Zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających 
z modernizacji organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki 
statystyki publicznej. 

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie egib o dokonanych zmianach 
w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:
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1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;

2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian 
danych objętych działem I ksiąg wieczystych;

3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach 
adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) 
ustalono, że nie zawiadamiano ww. podmiotów o zmianach danych ewidencyjnych 
wynikających z modernizacji. 

Wobec powyższego realizację ww. tego zadania kontrolujący ocenili negatywnie. 
Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 

poniższa tabela:
II.1a.13. B U 1 N

W związku z powyższym realizację zadania dotyczącego przeprowadzania oraz 
procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oceniono negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1b. Przekazywanie zbiorów do ZSIN

II.1b.1. Na podstawie powszechnie znanych informacji pochodzących od dostawcy 
oprogramowania zainstalowanego w kontrolowanym wydziale ustalono, że system 
teleinformatyczny, w którym prowadzona jest m.in. baza danych EGiB wyposażony jest 
w rozwiązania techniczne umożliwiające realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249 – dalej jako 
rozporządzenie w sprawie zsin). Kontrolujący uznali więc, że wykorzystywany przez Starostę 
Nowodworskiego system pozwala na prowadzenie bazy danych EGiB zgodnie 
z obowiązującym modelem pojęciowym danych.

W związku z powyższym realizację ww. zadania kontrolujący ocenili pozytywnie. 
Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 

poniższa tabela:

II.1b.1. X B U N

II.1b.2. Zgodnie ze szczegółowym zakresem i harmonogramem działań mających na celu 
wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN stanowiącym załącznik nr 6 rozporządzenia 
w sprawie zsin Starosta Nowodworski był zobowiązany w terminie 36 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ww. rozporządzenia do utworzenia inicjalnej bazy danych zawartych 
w centralnym repozytorium, przeprowadzenia testów jej aktualizacji oraz dokonania 

II.1a. P/PU PN NG
X
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niezbędnych zmian w oprogramowaniu ZSIN lub systemie teleinformatycznym stosowanym 
do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z treścią ww. załącznika w okresie 
40 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia Starosta Nowodworski był 
dodatkowo zobowiązany do utworzenia bazy danych zawartej w centralnym repozytorium 
podlegającej aktualizacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13) oraz wyjaśnień przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 
16), kontrolujący ustalili, że Starosta Nowodworski przekazał dane ewidencji gruntów 
i budynków obejmujące cały teren powiatu nowodworskiego drogą elektroniczną w formie 
pliku GML umieszonego w „Chmurze GUGiK” dnia 15 marca 2018 roku. Jednakże w ocenie 
kontrolujących ww. przekazanie danych nie jest tożsame z wykonaniem zadania 2.1 
z załącznika nr 6 rozporządzenia w sprawie zsin. Zgodnie z wiedzą dostępną kontrolującym 
umieszczenie danych ewidencji gruntów i budynków w „Chmurze GUGiK” miało jedynie za 
zadanie umożliwienie pracownikom Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dokonania 
oceny jakości zbiorów ewidencji gruntów i budynków. Wobec powyższego kontrolujący 
uznali, że Starosta Nowodworski nie zasilił inicjalnie danymi ewidencji gruntów i budynków 
Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach zgodnie 
z zadaniem 2.1 określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia w sprawie zsin, a co z tym idzie 
nie aktualizuje ww. repozytorium na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy 
danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia. Stan ten 
został przez kontrolujących uznany za nieprawidłowość.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia 
w sprawie zsin infrastrukturę techniczną ZSIN stanowi integrująca platforma elektroniczna, 
zwana dalej „IPE”, tworzona i utrzymywana przez Głównego Geodetę Kraju, zapewniająca 
prowadzenie centralnego repozytorium. Natomiast zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 1 ww. 
rozporządzenia lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków komunikują się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający 
wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, 3 i 5 u.p.g.k., 
a w szczególności tworzenie i przekazywanie drogą elektroniczną plików zawierających dane 
o obiektach tej ewidencji, które były przedmiotem zmian, do centralnego repozytorium kopii 
zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. Główny Geodeta Kraju zrealizował dostęp 
do „IPE” poprzez udostępnienie aplikacji „Klient Brokera ZSIN”. Do podstawowych 
funkcjonalności ww. aplikacji należy komunikacja z Centralnym Repozytorium ZSIN, 
zarządzanie zawiadomieniami (wysyłanie i odbieranie paczek zawiadomień), podpisywanie 
certyfikatem paczek zawiadomień (uwierzytelnienie komunikacji), weryfikacja statusów dla 
wysłanych i odebranych paczek zawiadomień (pełny cykl życia zawiadomienia), 
wyświetlanie raportów i treści zawiadomień (http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-
i/wsparcie-dla-powiatow).

Starosta Nowodworski powinien zatem zasilić inicjalnie danymi ewidencji gruntów 
i budynków Centralne Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach zgodnie z zadaniem 2.1 określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia 
w sprawie zsin za pośrednictwem „IPE” a następnie nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji 
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gruntów i budynków przekazywać do centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia 
do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym realizację zadania polegającego na przekazywaniu do 
Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach danych 
ewidencji gruntów i budynków na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji ewidencji 
gruntów i budynków wynikającego z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zsin kontrolujący 
ocenili negatywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.1b.2. B U 1 N

Biorąc pod uwagę poszczególne oceny cząstkowe, w tym stwierdzoną 
nieprawidłowość, realizację całego zadania polegającego na przekazywaniu zbiorów do ZSIN 
oceniono negatywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 
i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik).

II.2.1. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pzgik.
Zgodnie z treścią § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183 – dalej jako rozporządzenie 
w sprawie zasobu) materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed 
wejściem w życie tego rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów 
elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli 
EZD str. 16) na dzień złożenia wyjaśnień, zeskanowanych zostało łącznie 6445 operatów 
technicznych, co stanowi 24,73 % wszystkich operatów zasobu. Na podstawie wyjaśnień 
Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) ustalono ponadto, że w skład 
zeskanowanych operatów wchodzą wszystkie operaty „prawne” za wyjątkiem operatów z lat 
2017 i 2018. Dodatkowo na podstawie ww. wyjaśnień Geodety Powiatowego kontrolujący 
ustalili, że proces cyfryzacji map analogowych (mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej) 
został wykonany w całości za wyjątkiem archiwalnych map jednostkowych. Dodatkowo dane 
z analogowych map sekcyjnych zostały przetworzone do postaci wektorowej i podlegają 
bieżącej aktualizacji w ramach aktualizacji poszczególnych baz.

Ustalono, że materiały zasobu obecnie przekształcone do postaci elektronicznej nie 
dotyczyły obszaru wybranych jednostek ewidencyjnych, lecz dotyczyły materiałów całego 

II.1b. P/PU PN NG
X
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obszaru powiatu. Wobec powyższego obszarowy stopień cyfryzacji materiałów zasobu 
określono na poziomie 100%.

Starosta Nowodworski nie przedstawił kontrolującym żadnego harmonogramu 
cyfryzacji materiałów zasobu, na podstawie którego możliwe byłoby określenie możliwości 
zachowania terminu na przetworzenie dokumentów nieelektronicznych do postaci 
elektronicznej, o którym mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. 

Na podstawie raportu o stanie zasobu (akta kontroli str. 796, 797) kontrolujący 
ustalili, że w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na dzień kontroli 
i wygenerowania raportu znajdowało się 21631 materiałów zasobu – operatów technicznych. 
Dodatkowo ustalono, że na dzień wejścia w życie rozporządzenie w sprawie zasobu tj. 
8 stycznia 2014 roku w zasobie znajdowało się około 15880 archiwalnych materiałów zasobu, 
natomiast w latach 2014-2018 przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego około 5751 materiałów zasobu objętych z mocy ww. rozporządzenia 
obowiązkiem bieżącej cyfryzacji.

Biorąc pod uwagę datę wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu oraz datę 
przekazania informacji przez Starostę Nowodworskiego tj. 20 grudnia 2018 roku ustalono, że 
w okresie pięciu lat obowiązywania ww. rozporządzenia, zeskanowanych zostało łącznie 
6445 materiałów zasobu (około 30 % stanu zasobu na dzień kontroli), więc by dochować 
terminu 31 grudnia 2020 roku należy w dwa lata przetworzyć do postaci elektronicznej około 
15 tyś operatów z uwzględnieniem wyjątków określonych w § 32 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie zasobu. 

Wobec powyższego kontrolujący uznali, że do dnia przeprowadzenia kontroli Starosta 
Nowodworski nie prowadził sukcesywnego przetwarzania materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej, a podejmowane przez niego 
działania wskazują na wystąpienie wysokiego prawdopodobieństwa niedochowania terminu 
na dokonanie ww. przetworzenia, o którym mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
zasobu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stopień cyfryzacji archiwalnych materiałów 
zasobu kontrolujący ocenili negatywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.2.1. 100% O 30% M
II.2.1. B U 1 N

II.2.2. System teleinformatyczny do prowadzenia państwowego zasobu zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu pozyskiwanie, 
ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, 
odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) 
oraz czynności kontrolnych przeprowadzonych w takcie kontroli ustalono, że do obsługi 
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państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Nowym 
Dworze Gdańskim wykorzystywany jest system TurboEWID v. 9.1. System ten zapewnia 
bieżącą obsługę zasobu polegającą na pozyskiwaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, 
udostępnianiu oraz zabezpieczaniu materiałów.

W związku z powyższym zadanie dotyczące wdrożenia systemu teleinformatycznego 
służącego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oceniono 
pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.2.2. X B U N

II.2.3. Ocena systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego pod kątem spełnienia minimalnych wymagań, 
o których mowa w § 7, ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu system teleinformatyczny do 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapewnia co najmniej:
1) 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;

2) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej 
„rejestrem zgłoszeń”;

3) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych 
i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną;

4) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów 
danych do zasobu;

5) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących 
materiałów;

6) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
7) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, 

a w szczególności za pomocą usług sieciowych.
Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) system 

teleinformatyczny do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
spełnia minimalne wymagania, o których mowa rozdziale IV rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Wyniki kontroli systemu TurboEWID v.9.1., w którym Starosta Nowodworski 
prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zestawiono w poniższej tabeli. 

Badany obszar 
według § 7 ust. 2 

Spełnienie 
wymagań 

Uwagi
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rozporządzenia 
o prowadzeniu 

zasobu

wymienionych 
w danym 
obszarze

§ 7 ust. 2 pkt 1 tak
System do prowadzenia pzgik umożliwia wymianę danych m.in. w 

formatach: SWDE, GML, TXT oraz udostępniania danych w formacie 
DXF, DGN (akta kontroli EZD str. 13)

§ 7 ust. 2 pkt 2 tak Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w programie TurboEWID 
(akta kontroli str. 384-399)

§ 7 ust. 2 pkt 3 tak
Część zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywania 

i obsługiwana jest drogą elektroniczną przez „Portal Geodety” 
zintegrowany z programem TurboEWID (akta kontroli EZD str. 16)

§ 7 ust. 2 pkt 4 tak

§ 7 ust. 2 pkt 5 tak Ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest w programie 
TurboEWID (akta kontroli str. 566-585)

§ 7 ust. 2 pkt 6 tak Rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzony 
jest w programie TurboEWID (akta kontroli str. 294-296)

§ 7 ust. 2 pkt 7 tak
System zapewnia wsparcie udostępniania materiałów zasobu drogą 

elektroniczną w tym tworzenie metadanych.
(akta kontroli EZD str. 16)

W związku z powyższym obowiązek dotyczący wdrożenia systemu 
teleinformatycznego spełniającego minimalne wymagania, o których mowa w § 7 ust. 2 
rozporządzenia o prowadzeniu zasobu oceniono pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.2.3. X B U N

II.2.4. Poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych 
danych.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu system do prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewnia prowadzenie ewidencji 
materiałów zasobu. W § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia wymieniono informacje, które składają 
się na treść ewidencji materiałów zasobu. Są to:
1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
2) data wpisania materiału zasobu do ewidencji;
3) data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu;
4) identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku, gdy materiał zasobu jest rezultatem takich 

prac;
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5) nazwa materiału zasobu;
6) informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu;
7) informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku, 

gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac;
8) informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;
9) informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci 

nieelektronicznej;
10) informacje o twórcy materiału zasobu;
11) informacje o dostępie do materiału zasobu;
12) oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach;

13) informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu;
14) kod 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;
15) streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości;
16) oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest 

różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1;
17) sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu;
18) data wyłączenia materiału zasobu z zasobu;
19) data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.

W trakcie kontroli ustalono, że ewidencja materiałów zasobu w systemie 
teleinformatycznym TurboEWID v.9.1. prowadzona jest w formie 3 oddzielnych kartotek 
prowadzonych osobno dla operatów technicznych, map analogowych oraz innych materiałów 
zasobu, przy czym w kartotece map analogowych i innych materiałów zasobu nie 
zarejestrowano żadnego materiału (raport o stanie zasobu - akta kontroli str. 796,797).

Na potrzeby kontroli pobrano i włączono do akt kontroli losowo wybrane 40 obiekty 
ewidencji materiałów zasobu w postaci wydrukowanych zestawień (akta kontroli str. 566-
585) oraz odpowiadające tym obiektom kopie zgłoszeń prac geodezyjnych z okładką 
operatów technicznych w których skompletowano wyniki zgłoszonych prac wraz ze 
sprawozdaniem technicznym (akta kontroli str. 586-772). Na podstawie analizy ww. próbki 
kontrolujący ustalili, że system do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego umożliwia rejestrację wszystkich danych, o których mowa w § 9 ust 1 
rozporządzenia w sprawie zasobu. Jednakże dane, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 
ust. 1 pkt 15 ww. rozporządzenia nie są wprowadzane do ewidencji materiałów zasobu, co 
zostało przez kontrolujących uznane za uchybienie.

Dodatkowo kontrola ww. próbki pod względem poprawności prowadzonej ewidencji 
materiałów zasobu wykazała, że na 40 analizowanych obiektów w 2 przypadkach dane 
ujawnione w ewidencji są niezgodne z danymi umieszczonymi bezpośrednio na materiale 
zasobu. Wykazana niezgodność dotyczy daty przyjęcia do zasobu materiałów o numerach 
P.2210.2017.686 oraz P.2210.2018.473 (akta kontroli str. 566, 570, 629, 728). Zostało to 
przez zespół kontrolujący ocenione jako uchybienie.
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W związku z powyższym zadanie dotyczące prowadzenia ewidencji materiałów 
zasobu oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.2.4. B 2 U N

II.2.5. Zgodność nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu.
Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu identyfikator ewidencyjny 

materiału zasobu włączonego do części powiatowej zasobu składa się z 4 członów 
oddzielonych kropkami, z których: pierwszy jest literą P, drugi jest identyfikatorem TERYT 
powiatu, który należy do właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję 
materiałów zasobu, trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło 
przyjęcie materiału do zasobu, czwarty jest kolejną liczbą naturalną, wyróżniającą materiał 
zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie omówionej wcześniej próby 40 okładek operatów technicznych (akta 
kontroli str. 586-772) wybranych spośród 2166 operatów przyjętych do zasobu 
w kontrolowanym okresie (na podstawie raportu o stanie zasobu rok 2017 i 2018 - akta 
kontroli str. 796,797), stwierdzono, że kontrolowany organ nadaje materiałom zasobu 
prawidłowe identyfikatory ewidencyjne.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadań kontrolujący oceniają 
pozytywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.2.5. X B U N

II.2.6. Zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu.
Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu materiały zasobu, w tym 

operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje się klauzulą, której 
wzór określa załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. 

Na podstawie pobranego wzoru pieczęci z klauzulami wykorzystywanymi w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Gdańskim (akta kontroli str. 
773) oraz omówionej wcześniej próby 40 okładek operatów technicznych a także pobranej 
klauzuli którą opatruje się materiał zasobu w postaci elektronicznej (pliki klauzula nr 3.xml - 
płyta DVD akta kontroli str 775) ustalono, że stosowane przez Starostę Nowodworskiego 
klauzule dla materiałów zasobu zarówno w postaci nieelektronicznej jak i elektronicznej są 
zgodne z załącznikiem nr 3 rozporządzenia w sprawie zasobu. Jednakże w klauzuli dla 
materiałów zasobu w postaci elektronicznej nieprawidłowo określono organ prowadzący 
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisując „Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Gdańskim”, co zostało przez kontrolujących uznane za nieprawidłowość.

W związku z powyższymi ustaleniami procedurę opatrywania materiałów zasobu ww. 
klauzulami oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
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Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.2.6. B U 1 N
II.2.7. Stopień funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez 
wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 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.

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13), Starosta Nowodworski nie przetwarza na bieżąco do postaci cyfrowej dokumentów 
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie nieelektronicznej. W ocenie Geodety 
Powiatowego przeszkodą w bieżącej cyfryzacji zasobu są braki kadrowe i lokalowe. Geodeta 
Powiatowy planuje bieżące skanowanie wpływającej dokumentacji i przewiduje, że proces 
cyfryzacji archiwalnych materiałów zasobu zastanie zakończony do dnia 31 grudnia 2020 
roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli 
EZD str. 16) dotychczas zeskanowano około 30 % wszystkich operatów zasobu dla całego 
terenu powiatu lecz, co było opisane wcześniej, dotyczy tylko operatów archiwalnych 
znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Na podstawie 
wygenerowanego raportu o stanie zasobu (akta kontroli str. 796,797) ustalono, że w roku 
2018 do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 11 września 2018 roku, do zasobu przyjęto 862 
operaty techniczne. Biorąc pod uwagę, że w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 11 września 
2018 roku upłyneło 176 dni roboczych oraz, że na stanowisku „Inspektora ds. obsługi zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego” zatrudnionych jest 3 pracowników starostwa, to na każdego 
pracownika przypadało w tym okresie do zeskanowania mniej niż 2 operaty dziennie. Wobec 
powyższego nie można uznać, że przeszkodą w procesie bieżącej cyfryzacji zasobu są braki 
kadrowe Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację zadania polegającego na bieżącej 
cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 
i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oceniono 
negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela

II.2.7. 100% O 30% M
II.2.7. B U 1 N
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W związku z powyższym ocenę końcową zadania dotyczącego cyfryzacji dokumentów 
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontrolujący określili negatywnie. 

II.2.  PU PN NG
X

III.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) u.p.g.k. pod 
względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodności z przekazaną 
sprawozdawczością.

III.3.1.EGiB. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a 
pkt 2 u.p.g.k.

Na podstawie wyjaśnień Pana Zdzisława Matkiewicza Geodety Powiatowego z dnia 
21 września 2018 r. oraz wglądu do oprogramowania zainstalowanego w PODGiK w Nowym 
Dworze Gdańskim w toku kontroli, kontrolujący ustalili, że Starosta Nowodworski prowadzi 
dla obszaru całego powiatu o powierzchni ewidencyjnej 67133.7811 ha (dane zawarte 
w statystyce obrębowej - akta kontroli str. 811-813) bazę ewidencji gruntów i budynków 
(w skrócie EGiB) przy pomocy oprogramowania TurboEwid v. 9.1 w ramach zintegrowanego 
systemu informatycznego EWID2007. Baza w obecnej postaci powstała w 2010 r. po 
konwersji danych prowadzonych z wcześniejszych systemów informatycznych. 

Wykaz powierzchni poszczególnych jednostek z obszaru powiatu zawiera 
wygenerowany z bazy raport „Zestawienie danych statystycznych w obrębach” według stanu 
na dzień 31 grudnia 2017 r. (akta kontroli str. 811-813).

Baza ewidencji gruntów i budynków powiatu nowodworskiego została zgłoszona do 
ewidencji infrastruktury informacji przestrzennej i zarejestrowana pod nr 253 w dniu 12 maja 
2011 r.

Z informacji udzielonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że kopia 
bezpieczeństwa bazy EGiB tworzona jest zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania 
Turboewid poprzez wyeksportowanie całej bazy do pliku za pomocą skryptu eksportu. 
Dodatkowo tworzony jest log poprawności eksportu zawierający dane na temat zawartości 
wyeksportowanego pliku oraz jego poprawności. Kopie tworzone są w cyklu codziennym od 
poniedziałku do piątku. Dane są przechowywane na dysku wewnętrznym serwera 
i automatycznie kopiowane na dysk zewnętrzny. Dodatkowo raz w tygodniu sporządzana jest 
kopia na dysk zewnętrzny, który przechowywany jest w innym pomieszczeniu.

Kontrolujący oceniają charakterystykę prowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Dworze bazy EGiB pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera 
poniższa tabela:

II.3.1.EGiB. 100% O M
II.3.1.EGiB. X B U N
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II.3.2.EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 
u.p.g.k.

Z analizy rodzajów dokumentów opisanych w bazie EGiB prowadzonej dla terenu 
powiatu nowodworskiego oraz informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego 
kontrolującym w toku kontroli wynika (wyjaśnienia pisemne z dnia 20 grudnia 2018 r. akta 
kontroli EZD str. 16), że do prowadzonych rejestrów ewidencyjnych nie są wprowadzane 
z urzędu dane ewidencyjne wynikające z dokumentacji wymienionej w art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. 
i, j u.p.g.k. (tj. z ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę budynku, pozwoleniu na 
użytkowanie budynku) oraz wymienionych w art. 23 ust. 3 pkt 2 u.p.g.k tj. zgłoszeń budowy 
budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku. 
Nie podano w wyjaśnieniach składanych w toku kontroli przyczyn zaniechania aktualizacji 
EGiB na podstawie w/w dokumentów. 

Wprowadzane do bazy EGiB dane o nieruchomościach w toku bieżącej aktualizacji 
spełniają wymogi określone w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.). Na podstawie wybranych dokumentów, wykorzystanych 
do aktualizacji rejestrów ewidencyjnych tj: operatów technicznych, aktów notarialnych, 
kontrolujący dokonali oceny prawidłowości wprowadzania danych o działkach, budynkach, 
lokalach i punktach granicznych. Wyniki analizy zestawiono w tabeli „Poprawność 
aktualizacji bazy EGiB dla wybranych dokumentów” (akta kontroli str. 827-828). Dla 31 
przeanalizowanych przypadków stwierdzono, że baza EGiB nie została prawidłowo 
uzupełniona w 9 przypadkach (29 % próby), stwierdzono wprowadzenie atrybutu pkt 
granicznego niezgodnie z danymi zawartymi w przekazanym do zasobu opracowaniu 
geodezyjnym. W przypadku operatu nr P.2205.2017.180 (akta kontroli str. nr 827-828) dla 
pkt granicznych nr 101, 102, wyznaczających granice działek zatwierdzonych decyzją 
podziałową, atrybut ZRD w bazie wprowadzono jako 1, a winien mieć wartość ZRD 5. 
Podobne niezgodności wystąpiły w przypadku operatów nr P.2210.2017.375, 
P.2210.2017.1205, P.2210.2017.497, P.2210.2017.542, P.2210.2017.674, P.2210.2017.962, 
P.2210.2017.936.

Wykonano walidację reprezentatywnej próbki bazy EGiB powiatu nowodworskiego 
w formacie GML (płyta CD akta kontroli str. 777) w aplikacji GML Factory _x64 v.2.0, 
firmy Softline. Z wygenerowanego raportu walidacji (płyta CD akta kontroli str. 777) wynika, 
że dla 84074 obiektów występuje 3517 błędów (na poziomie 4 % błędów krytycznych: 
składniowych - 223, atrybutowych - 3080, topologii - 214).
 Kontrolujący oceniają jakość prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym 
Dworze Gdańskim bazy EGiB pozytywnie z uchybieniami polegającymi na niezgodnej 
z dokumentacją źródłową aktualizacji danych o obiektach ewidencyjnych (29 % próby). Ilość 
występujących błędów w obiektach po walidacji w pliku z bazy EGiB nie przekracza 50 % 
ilości obiektów objętych analizą.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera 
poniższa tabela:

II.3.2.EGiB. B 1 U N
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II.3.3.EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 
4 ust. 1a pkt 2 u.p.g.k z przekazywaną sprawozdawczością.

Z analizy kontrolnej raportów, pozyskanych z bazy EGiB w toku kontroli tj. 
„Statystyka obrębowa” (akta kontroli str. nr 811-813) wynika, że przedstawione przez 
pracowników jednostki kontrolowanej dane o bazie EGiB w sprawozdaniu GUGiK -3.00 
„Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji”, przekazanym do 
Głównego Geodety Kraju, dla wybranych elementów sprawozdania, nieznacznie ilościowo 
odbiegają od danych o obiektach wygenerowanych z bazy w toku kontroli. Stwierdzone 
rozbieżności wynoszą odpowiednio w zakresie poszczególnych obiektów: liczba punktów 
granicznych dla miast na poziomie 3 %, dla terenów wiejskich na poziomie 5 % (statystyka 
ilości pkt granicznych w bazie jest generowana według danych na dzień sporządzenia raportu, 
dlatego uzyskana przez kontrolujących informacja nie jest zgodna z danymi podanymi 
w sprawozdaniu GUGiK -3.00 za 2017 r.). Również liczba transakcji ujawnionych w bazie 
RCWiN podana w sprawozdaniu nie odpowiada danym zawartym w bazie. Z wyjaśnień 
uzyskanych w toku kontroli wynika, że do sprawozdania błędnie podano dane z bazy tylko za 
2017 r.

Poniższa tabela zawiera porównanie otrzymanych w toku kontroli danych o bazie 
EGiB.

GUGiK 3.0
Informacje przekazane 
GGK w ankiecie GUGiK 

3.0 wg stanu na dzień 31 
grudnia 2017 r.

Ustalenia kontrolujących

Miasta 2 2Liczba jednostek 
ewidencyjnych Tereny wiejskie 4 4

Miasta 8 8Liczba obrębów 
ewidencyjnych Tereny wiejskie 52 52

Miasta 5103 5103Liczba działek 
ewidencyjnych Tereny wiejskie 28810 28810

Miasta 18906 19539Liczba punktów 
granicznych Tereny wiejskie 142833 149862

Miasta 12102 12102Powierzchnia 
ewidencyjna w ha Tereny wiejskie 55045 55045

Miasta 3387 3387Liczba budynków 
ujawnionych w 
ewidencji gruntów i 
budynków w części 
opisowej

Tereny wiejskie 14946 14946

Miasta 147 2026RCWiN liczba cen 
transakcyjnych 
ujawnionych w 
rejestrze

Tereny wiejskie 471 4508
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W związku z powyższym zgodność przekazanych danych o EGiB w formularzu 
GUGiK-3.00 kontrolujący oceniają pozytywnie z uchybieniami. Różnice w określeniu ilości 
danych o zawartych informacjach w bazie EGiB dotyczą tylko ilości transakcji w RCWiN.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera 
poniższa tabela:

II.3.3.EGiB. B 1 U N

II.3.1.GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 
1a pkt 3 u.p.g.k.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 897) założenie powiatowej bazy GESUT, obejmuje kolejno następujące po 
sobie działania: utworzenie inicjalnej bazy danych, przedłożenie podmiotom władającym 
poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych w celu 
jej weryfikacji; rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające 
sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, powiadomienie tych 
podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja 
inicjalnej bazy danych; zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta informacji 
o utworzeniu powiatowej bazy GESUT.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13), informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 16) 
oraz treści umowy nr KN.5041.66.2014 o dostosowanie baz danych ewidencji gruntów 
i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz 
utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz GESUT- 
Etap II (akta kontroli str. 151-168) kontrolujący ustalili, że zbiory danych GESUT 
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim obejmujące obręby Sztutowo, Kąty 
Rybackie i Kobyla Kępa w gminie Sztutowo miały zostać założone jako etap 5.1 i 5.2 ww. 
umowy. Aneksem nr 5 z dnia 8 października 2015 roku do ww. umowy zadanie z etapu 5.1 
zostało przeniesione do etapu 5.2. Dnia 15 stycznia 2016 roku główny Geodeta Kraju 
działając w imieniu Skarbu Państwa – Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz 
w imieniu Powiatu Nowodworskiego, z uwagi na niewykonanie prawidłowo zadania etapu 
5.2, w uzgodnionym między stronami terminie, odstąpił od tej części umowy. 

Wobec powyższego ustalono, że Starosta Nowodworski nie prowadzi bazy danych 
GESUT, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 u.p.g.k. Starosta Nowodworski prowadzi 
w programie TurboEWID mapę zasadniczą zgodnie z art. 53b u.p.g.k. zastępując na bieżąco 
jej treść obiektami GESUT na podstawie wpływającej do organu operatów technicznych 
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Z uwagi na 
obecną formę tworzenia ww. obiektów GESUT, nie można oszacować ich procentowego 
występowania na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych wygenerowali dwa 
raporty z programu TurboEWID dotyczące obiektów GESUT w powiecie nowodworskim 
dotyczące ich ilości oraz długości (akta kontroli str. 1192-1202).
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Baza GESUT została przez Starostę Nowodworskiego zgłoszona do ewidencji 
infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472), dnia 11 lipca 2016 r. 
pod numerem PL.PZGiK.4681, jednakże w systemie teleinformatycznym wprowadzane przez 
pracowników starostwa powiatowego obiekty GESUT są oznaczone niewłaściwym numerem 
PL.PZGiK.253, pod którym to do ewidencji IIP została zgłoszona baza ewidencji gruntów 
i budynków. Stan ten w związku z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej 
bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938 – dalej jako rozporządzenie w sprawie gesut), 
został przez kontrolujących uznany za nieprawidłowość.

Z informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 
16) wynika, że nie podjęto współpracy z władającymi sieciami uzbrojenia terenu i nie 
przekazano im do uzgodnienia inicjalnej bazy danych oraz nie została umieszona 
odpowiednia informacja w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego. 

Wobec powyższego, w ocenie kontrolujących proces zakładania powiatowej bazy 
GESUT w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim jest na etapie, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 897), czyli na etapie tworzenia inicjalnej bazy danych przez pracowników 
starostwa na podstawie przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego opracowań składanych przez wykonawców prac geodezyjnych 
i kartograficznych. Starosta Nowodworski zakłada, że do 31 grudnia 2023 roku baza danych 
GESUT zostanie dostosowana do wymogów rozporządzenia w sprawie gesut, jednakże 
kontrolującym nie dostarczono harmonogramu dostosowania obiektów objętych bazą GESUT 
do obowiązującego modelu pojęciowego. 

Z uwagi na to, że mapa zasadnicza, o której mowa w art. 53b u.p.g.k. zawierająca 
obiekty GESUT prowadzona jest w programie TurboEWID to tworzenie kopii 
zabezpieczających jest tożsame ze stanem opisanym wcześniej w punkcie I.7. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, a także termin wskazany w art. 53b ust. 2 
u.p.g.k., kontrolujący oceniają realizację założenia powiatowej bazy GESUT negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.3.1.GESUT. - O - M
II.3.1. GESUT. B U 1 N

II.3.2.GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 
u.p.g.k.

Mając na celu oszacowanie poziomu zaawansowania ww. prac związanych 
z tworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT przez pracowników starostwa powiatowego na 
podstawie przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
operatów technicznych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 
i kartograficznych, pobrano protokolarnie próbkę danych w formie pliku GML (płyta DVD 
akta kontroli str. 777) zawierającą wraz z danymi wektorowymi dane GESUT. Pobraną 
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próbkę poddano walidacji względem zgodności ze schematem aplikacyjnym określonym w 
załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie gesut.

Na podstawie wygenerowanego z programu GML Factory raportu (akt kontroli str. 
1203, 1204) ustalono, że w pobranej próbce na 73681 obiektów 37371 (około 51 %) stanowią 
obiekty „KR_ObiektKarto” czyli wektorowa treść mapy zasadniczej o której mowa w art. 53b 
u.p.g.k. Wykryto błędy w 35540 obiektach, co stanowi ok. 48 % badanej próby. Łączna ilość 
błędów wykrytych w pobranej próbce wyniosła 312672, z czego 181047 błędów dotyczy 
niezgodności ze schematem xsd (błędów składniowych), 74987 błędów stanowi błędy 
atrybutowe oraz 16534 błędów stanowi błędy topologii.

Z uwagi na to, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim nie 
funkcjonuje baza danych GESUT, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 u.p.g.k. nie oceniano 
jej kontroli jakościowej.

II.3.2.GESUT. - B - U - N

II.3.3.GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w 
art. 4 ust. 1a pkt 3 u.p.g.k z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie pozyskanej przez organ sprawozdawczości w zakresie zaawansowania 
utworzenia bazy danych GESUT za rok ubiegły – GUGiK 2.00 (akta kontroli str. 789), 
objaśnień do formularza GUGiK-2.00 (akta kontroli str. 792,793) oraz dokonanych w trakcie 
kontroli ustaleń faktycznych, dokonano oceny zgodności stanu faktycznego utworzenia bazy 
danych GESUT z przekazywaną sprawozdawczością. Kontrolujący stwierdzili, że 
w sprawozdaniu GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu stan na 
dzień 31 grudnia 2017 r. zamieszczono informację, że zakończono zakładanie powiatowej 
bazy GESUT podczas gdy w oświadczeniu Geodety Powiatowego z dnia 20 grudnia 2018 r. 
(akta kontroli EZD str. 13) stwierdzono, że w powiecie nowodworskim nie funkcjonuje 
powiatowa baza GESUT. Kontrolujący stwierdzili, co zostało wcześniej opisane w punkcie 
3.1.GESUT, że w powiecie nowodworskim zakładanie powiatowej bazy GESUT jest na 
etapie tworzenia inicjalnej bazy danych przez pracowników starostwa na podstawie 
przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań 
składanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

W związku z powyższym zgodność uzupełnienia przez kontrolowany organ 
sprawozdania w zakresie zaawansowania tworzenia baza danych za rok ubiegły – GUGiK 
2.00 w stosunku do dokonanych ustaleń faktycznych oceniono negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.3.3.GESUT. B U 1 N

II.3.RCiWN. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a 
pkt 7 u.p.g.k.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 16) oraz 
informacji pozyskanych podczas wglądu do danych zawartych w oprogramowaniu 
TurboEwid wykorzystywanym do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w PODGiK w Nowym Dworze Gdańskim kontrolujący 
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ustalili, że Starosta Nowodworski prowadzi dla obszaru powiatu o powierzchni ewidencyjnej 
67133.7811 ha (dane zawarte w statystyce obrębowej - akta kontroli str. 811-813) Rejestr cen 
i wartości nieruchomości (w skrócie RCWiN).

Z informacji zawartej w pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego z dnia 21 
września 2018 r. wynika, iż jest ona dostosowana do modelu pojęciowego określonego 
w załączniku nr 7 do rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1034 ze 
zmianami).

Baza RCWiN powiatu nowodworskiego nie została zgłoszona do ewidencji 
infrastruktury informacji przestrzennej stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 
r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.).

Aktualizacja bazy następuje poprzez wprowadzanie cen transakcyjnych zawartych 
w dostępnych organowi dokumentach. Ponadto w wyjaśnieniach Pan Zdzisław Matkiewicz 
podał, iż system do prowadzenia RCiWN spełnia aktualne wymogi rozporządzenia w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. 

Wykonano walidację reprezentatywnej próbki bazy RCiWN powiatu nowodworskiego 
w formacie GML (płyta CD akta kontroli nr 777) w aplikacji GML Factory_x64, v.2.0, firmy 
Softline. Z wygenerowanego raportu walidacji (płyta CD akta kontroli nr 777) wynika, że dla 
7498 obiektów występuje 896 błędów (na poziomie 12 %: krytycznych – 896: składniowych-
117, atrybutowych - 779, topologii -0). 

Kopia bezpieczeństwa bazy RCiWN wykonywana jest na zasadach dotyczących 
zabezpieczenia kopii bazy EGiB. 

Kontrolujący oceniają charakterystykę prowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Dworze Gdańskim bazy RCiWN pozytywnie pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości. Ilość występujących błędów nie przekracza 50 % liczby badanych 
obiektów.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera 
poniższa tabela:

II.3.RCiWN. B U 1 N

II.3.1.SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a 
pkt 10 u.p.g.k.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 13) oraz wglądu w toku 
kontroli do oprogramowania TurboEwid zainstalowanego w PODGiK w Nowym Dworze 
Gdańskim kontrolujący ustalili, że Starosta prowadzi dla obszaru powiatu o powierzchni 
ewidencyjnej 67133.7811 ha (dane zawarte w statystyce obrębowej - akta kontroli str. nr 811-
813) bazę, która zawiera dane o punktach szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

Z analizy informacji zgromadzonych w bazie oraz z treści pobranych losowo 
wydruków z bazy dla punktów osnowy (akta kontroli str. 990-1002) wynika, że dane w niej 
zawarte nie są w pełni dostosowane do wymogów modelu pojęciowego określonego 
w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 
352). Dla części punktów baza nie zawiera wszystkich informacji określonych w w/w 
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przepisie o poszczególnych obiektach bazy. W systemie są ujawnione wyłącznie dane tj. nr 
punktu; rodzaj; współrzędne płaskie (ze wskazaniem zastosowanego układu odniesienia 
przestrzennego); opis topograficzny.

W wyjaśnieniach udzielonych kontrolującym podano, że dostosowanie prowadzonej 
bazy danych do modelów pojęciowych określonych w przepisach nastąpi w toku prac 
przewidzianych do realizacji do 31 grudnia 2023 r. związanych z modernizacją osnowy.

Baza SOG powiatu nowodworskiego nie została zgłoszona do ewidencji infrastruktury 
informacji przestrzennej stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1472 ze zm.).

Kopia bezpieczeństwa bazy SOG wykonywana jest na zasadach zabezpieczenia kopii 
bazy EGiB.

Kontrolujący oceniają charakterystykę prowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Dworze Gdańskim bazy SOG pozytywnie z uchybieniami, ponieważ nie zawiera 
pełnych danych określonych przepisami prawa dla wszystkich punktów osnowy.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.3.1.SOG. 100% O - M
II.3.1.SOG. B 1 U N

II.3.2.SOG. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 
u.p.g.k.

Wykonano walidację reprezentatywnej próbki bazy SOG powiatu nowodworskiego 
w formacie GML (płyta CD akta kontroli nr 777) w aplikacji GML Factory_x64, v 2.0, firmy 
Softline. Z wygenerowanego raportu walidacji (płyta CD akta kontroli nr 777) wynika, że dla 
315 obiektów występują 2633 błędy - na poziomie 835 % (krytycznych – 2633: składniowych 
- 2633, atrybutowych - 0, topologii -0).

Kontrolujący oceniają jakość prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym 
Dworze Gdańskim bazy SOG negatywnie. Ilość występujących nieprawidłowości znacząco 
przekracza ilość obiektów objętych badaniem.  

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.3.2.SOG. B U 1 N

II.3.3.SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 
4 ust. 1a pkt 10 u.p.g.k z przekazywaną sprawozdawczością.

Po przeanalizowaniu informacji o punktach osnowy geodezyjnej, zawartych 
w aplikacji TurboEWID w prowadzonej bazie SOG (wydruki akta kontroli str. 990-1002) 
należy stwierdzić, że dane liczbowe przedstawione w formularzu GUGiK-4.00 
„Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej”, sporządzone przez pracownika 
jednostki kontrolowanej odbiegają nieznacznie ilościowo od informacji zawartej w bazie 
SOG, którą można wygenerować w systemie.
W poniższej tabeli zestawiono uzyskane w toku kontroli informacje:
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GUGiK - 4.00 Rodzaj Klasa Stan podany w 
sprawozdaniu

GUGIK 4.00

Stan wg. bazy 
prowadzonej w 
TurboEwidzie

II 285 143pozioma 
III 2260 2278
III 215 217

Osnowa 
szczegółowa

wysokościowa
IV 410 Brak możliwości 

ustalenia ilości 
punktów w bazie

Stwierdzone rozbieżności wynoszą dla punktów osnowy poziomej II klasy 49 %, dla 
punktów osnowy poziomej III klasy 1 %, dla punktów osnowy wysokościowej III klasy 1 %. 
Baza SOG nie posiada informacji o aktualnych punktach osnowy wysokościowej IV klasy, 
które można było objąć analizą. W toku kontroli pracownik organu nie udzielił wyjaśnień 
kontrolującym, jakie dane zostały wykorzystane do ustalenia liczby pkt. osnowy IV klasy, 
wykazanej w sprawozdaniu.

Kontrolujący zgodność przekazanych danych o bazie SOG w formularzu GUGiK -
4.00 oceniają pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ponieważ 
rozbieżności danych dla osnów szczegółowych podanymi w sprawozdaniu a danymi z bazy są 
w przedziale od 1 % do 49 %, a z prowadzonej bazy SOG nie da się ustalić wszystkich 
danych, niezbędnych do wykonania prawidłowo sprawozdania.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.3.3.SOG. B U 1 N

II.3.1.BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 
ust. 1b u.p.g.k.

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2028 dalej jako - rozporządzenie w sprawie bdot), BDOT500 tworzy 
i aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub 
informacji zawartych w materiałach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz pozyskanych z innych rejestrów publicznych. Aktualizacji danych 
zgromadzonych w BDOT500 dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji 
niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpisania do 
ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych zbiorów 
danych BDOT500 lub pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13), informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 16) 
oraz treści umowy nr KN.5041.66.2014 o dostosowanie baz danych ewidencji gruntów 
i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz 
utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz GESUT- 
Etap II (akta kontroli str. 151-168) kontrolujący ustalili, że zbiory danych BDOT500 
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim obejmujące obręby Sztutowo, Kąty 



Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.gdansk.uw.gov.pl/wingik, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl                                    Strona 39 z 53

Rybackie i Kobyla Kępa w gminie Sztutowo miały zostać założone jako etap 5.1 i 5.2 ww. 
umowy. Aneksem nr 5 z dnia 8 października 2015 roku do ww. umowy zadanie z etapu 5.1 
zostało przeniesione do etapu 5.2. Dnia 15 stycznia 2016 roku główny Geodeta Kraju 
działając w imieniu Skarbu Państwa – Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz 
w imieniu Powiatu Nowodworskiego, z uwagi na niewykonanie prawidłowo zadania etapu 
5.2, w uzgodnionym między stronami terminie, odstąpił od tej części umowy. 

Wobec powyższego ustalono, że Starosta Nowodworski nie prowadzi bazy danych 
BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1b u.p.g.k. Starosta Nowodworski prowadzi 
w programie TurboEWID mapę zasadniczą zgodnie z art. 53b u.p.g.k. zastępując na bieżąco 
jej treść obiektami BDOT500 na podstawie wpływającej do organu operatów technicznych 
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Z uwagi na 
obecną formę tworzenia ww. obiektów BDOT500, nie można oszacować ich procentowego 
występowania na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych wygenerowali raport 
dotyczący ilości obiektów BDOT500 w powiecie nowodworskim (statystyka bazy bdot - akta 
kontroli str. 799).

Baza BDOT500 nie została przez Starostę Nowodworskiego zgłoszona do ewidencji 
infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472), jednakże w systemie 
teleinformatycznym wprowadzane przez pracowników starostwa powiatowego obiekty 
BDOT500 są oznaczone niewłaściwym numerem PL.PZGiK.253, pod którym to do ewidencji 
IIP została zgłoszona baza ewidencji gruntów i budynków. Stan ten w związku z § 6 ust. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie bdot został przez kontrolujących uznany za nieprawidłowość.

Ponadto Starosta Nowodworski nie zamieścił informacji o utworzeniu bazy BDOT500 
w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego zgodnie z § 10 ww. 
rozporządzenia.

Z uwagi na to, że obiekty BDOT500 są przez pracowników starostwa powiatowego 
bieżąco wprowadzane do programu TurboEWID w oparciu o przyjmowane do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania, Starosta Nowodworski zakłada, że do 
31 grudnia 2023 roku baza danych BDOT500 zostanie dostosowana do wymogów 
rozporządzenia w sprawie bdot. Jednakże Starosta Nowodworski nie udostępnił 
kontrolującym harmonogramu dostosowania obiektów objętych bazą BDOT500 do 
obowiązującego modelu pojęciowego.

Z uwagi na to, że mapa zasadnicza, o której mowa w art. 53b u.p.g.k. zawierająca 
obiekty BDOT500 prowadzona jest w programie TurboEWID to tworzenie kopii 
zabezpieczających jest tożsame ze stanem opisanym wcześniej w punkcie I.7.

W związku z powyższymi ustaleniami, nie można uznać procedury założenia bazy 
BDOT500 za zakończoną. Mając na uwadze wykryte przez kontrolujących uchybienia oraz 
termin wskazany w art. 53b ust. 2 u.p.g.k., kontrolujący oceniają realizację założenia ww. 
bazy negatywnie. 

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.3.1.BDOT500. - O - M
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II.3.1. BDOT500. B U 1 N

II.3.2.BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b 
u.p.g.k.

Mając na celu oszacowanie poziomu zaawansowania ww. prac związanych 
z tworzeniem obiektów BDOT500 przez pracowników starostwa powiatowego na podstawie 
przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów 
technicznych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, 
pobrano protokolarnie próbkę danych w formie pliku GML (płyta DVD akta kontroli str. 777) 
zawierającą wraz z danymi wektorowymi dane BDOT500. Pobraną próbkę poddano walidacji 
względem zgodności ze schematem aplikacyjnym określonym w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia w sprawie bdot.

Na podstawie wygenerowanego z programu GML Factory raportu (akta kontroli str. 
1183, 1184) ustalono, że w pobranej próbce na 82298 obiektów 41149 (50 %) stanowią 
obiekty „KR_ObiektKarto”, czyli wektorowa treść mapy zasadniczej, o której mowa w art. 
53b u.p.g.k. Wykryto błędy w 34874 obiektach, co stanowi ok. 42 % badanej próby. Łączna 
ilość błędów wykrytych w pobranej próbce wyniosła 108782, z czego 86545 błędów dotyczy 
niezgodności ze schematem xsd (błędów składniowych), 15726 błędów stanowi błędy 
atrybutowe oraz 6511 błędów stanowi błędy topologii.

Z uwagi na to, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim nie 
funkcjonuje baza danych BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1b u.p.g.k. nie oceniano jej 
kontroli jakościowej.

II.3.2.BDOT500. - B - U - N

II.3.3.BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa 
w art. 4 ust. 1b u.p.g.k z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie pozyskanej przez organ sprawozdawczości w zakresie zaawansowania 
tworzenia bazy danych za rok ubiegły – GUGiK 5.00 (akta kontroli str. 790), objaśnień do 
formularza GUGiK-5.00 (akta kontroli str. 794) oraz dokonanych w trakcie kontroli ustaleń 
faktycznych, dokonano oceny zgodności stanu faktycznego utworzenia bazy danych 
BDOT500 z przekazywaną sprawozdawczością. Listę stwierdzonych niezgodności 
zamieszczono w tabeli poniżej.

L.p.

Punkty tabeli, 
w których 

stwierdzono 
niezgodności

Opis stwierdzonej 
nieprawidłowości

Informacje przekazane 
przez Starostę 

Nowodworskiego w 
sprawozdaniu GUGiK 5.00

Ustalenia zespołu 
kontrolnego

1 Lp. 3

Nieprawidłowe wpisy dla 
wszystkich jednostek 

administracyjnych - nie 
zakończono zakładania BDOT500 

do 31 grudnia 2017 r.

2210011 – „3”
2210024– „5”
2210025– „21”
2210032– „6”
2210042– „19”
2210052– „6”

2210011 – „0”
2210024– „0”
2210025– „0”
2210032– „0”
2210042– „0”
2210052– „0”
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2 Lp. 4

Nieprawidłowe wpisy dla 
wszystkich jednostek 

administracyjnych - nie 
zakończono zakładania BDOT500 

do 31 grudnia 2017 r.

2210011 – „11856”
2210024– „507”

2210025– „20813”
2210032– „6070

2210042– „17009”
2210052– „11153”

2210011 – „0”
2210024– „0”
2210025– „0”
2210032– „0”
2210042– „0”
2210052– „0”

3 Lp. 9

Nieprawidłowe wpisy dla 
wszystkich jednostek 

administracyjnych - nie 
zakończono zakładania BDOT500 

do 31 grudnia 2017 r.

2210011 – „tak”
2210024– „tak”
2210025– „tak”
2210032– „tak
2210042– „tak”
2210052– „tak”

2210011 – „nie”
2210024– „nie”
2210025– „nie”
2210032– „nie
2210042– „nie”
2210052– „nie”

4 Lp. 10

Nieprawidłowe wpisy dla 
wszystkich jednostek 

administracyjnych. Z uwagi na 
niezakończenie procedur 

zakładania bazy, bazę należy 
założyć.

2210011 – „0”
2210024– „0”
2210025– „0”
2210032– „0”
2210042– „0”
2210052– „0”

2210011 – „3”
2210024– „5”
2210025– „21”
2210032– „6”
2210042– „19”
2210052– „6””

5 Lp. 11

Nieprawidłowe wpisy dla 
wszystkich jednostek 

administracyjnych. Z uwagi na 
niezakończenie procedur 

zakładania bazy, bazę należy 
założyć.

2210011 – „0”
2210024– „0”
2210025– „0”
2210032– „0”
2210042– „0”
2210052– „0”

2210011 – „11856”
2210024– „507”

2210025– „20813”
2210032– „6070

2210042– „17009”
2210052– „11153”

Wobec powyższego zgodność uzupełnienia przez kontrolowany organ sprawozdania 
w zakresie zaawansowania tworzenia bazy danych za rok ubiegły – GUGiK 5.00 w stosunku 
do dokonanych ustaleń faktycznych oceniono negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.3.3. BDOT500. B U 5 N

II.4.1.MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b 
ust. 2 u.p.g.k.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13) oraz informacji przekazanych przez Starostę Nowodworskiego (akta kontroli EZD str. 16) 
kontrolujący ustalili, że wektorowa mapa zasadnicza, o której mowa w art. 53b ust. 2 u.p.g.k. 
w obecnym kształcie powstała na przełomie lat 2004-2005 po konwersji danych do 
zintegrowanego systemu teleinformatycznego TurboEWID. Dane z analogowych map 
sekcyjnych zostały przetworzone do danych wektorowych i następuje ich bieżąca aktualizacja 
w ramach aktualizacji danych zawartych w poszczególnych bazach w oparciu o przyjmowane 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operaty techniczne. Wektorowa 
mapa zasadnicza pokrywa 1445 hektarów miejskich oraz 9773 hektarów terenów wiejskich, 
co stanowi łącznie około 21 % powierzchni powiatu nowodworskiego pokrycia ww. mapą. 
Geodeta Powiatowy zakłada, że do 31 grudnia 2023 roku wszystkie bazy danych zostaną 
„uporządkowane”, zaktualizowane i dostosowane do modelów pojęciowych określonych 
w odpowiednich przepisach, a zatem po ww. terminie mapa zasadnicza będzie tworzona na 
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podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o czym stanowi art. 
4 ust.1e pkt 2 u.p.g.k. 

Z uwagi na to, że na treść mapy zasadniczej składają się wyłącznie zbiory danych 
prowadzone w programie TurboEWID to tworzenie kopii zabezpieczających jest tożsame 
stanem opisanym wcześniej w punkcie I.7.

Wobec powyższego, mając na uwadze analizę zebranych dowodów oraz termin 
wskazany w art. 53b ust. 2 u.p.g.k. dający staroście możliwość prowadzenia mapy zasadniczej 
w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi 
wektorowymi do dnia 31 grudnia 2023 r., realizację zadania polegającego na prowadzeniu 
mapy zasadniczej oceniono na poziomie pozytywnym.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

 II.4.1.MZ. 21% O M
II.4.1. MZ. X B U N

II.4.2.MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 
u.p.g.k.

Podczas czynności kontrolnych pobrano dwie reprezentatywne próbki mapy 
zasadniczej w postaci plików w formacie GML, DXF i PDF (płyta DVD akta kontroli str. 
776, 777). Pierwsza pobrana próbka obejmuje swoim zakresem obręb ewidencyjny Rybina 
(tereny wiejskie), natomiast druga pobrana próbka mapy obejmuje swoim zakresem część 
obszaru miasta Nowy Dwór Gdański. W obu przypadkach prowadzona mapa zasadnicza 
składa się z danych wektorowych (obiekty „K1_obiekt”), które są przez pracowników 
starostwa powiatowego na bieżąco zastępowane obiektami odpowiednich baz, w oparciu 
o przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operaty techniczne. 
Fragmenty mapy zasadniczej z ww. obszaru zostały również wydrukowane i włączone do akt 
kontroli (akta kontroli str. 779,780).

Na podstawie pobranych ww. próbek mapy kontrolujący ustalili, że na mapie 
występuje zarówno nieaktualna jak i aktualna symbolika oraz treść opisowa obiektów mapy, 
co związane jest z bieżącym zastępowaniem treści wektorowej mapy zasadniczej obiektami 
odpowiednich zbiorów danych. Na mapie występuje:
 podwójna symbolika przewodu elektroenergetycznego niskiego napięcia (na podporze);
 podwójna symbolika przewodów telekomunikacyjnych (na podporze);
 podwójna symbolika rur ochronnych;
 opisy np. j.asf i j.z. zamiast aktualnych j.mb. i j.gr.;
 różna wielkość czcionki używanej do opisu atrybutów sieci uzbrojenia terenu (zarówno 

1,5 jak i 1,8mm);
 różna kolorystyka sieci kanalizacyjnej (np. odcinki przewodów, opisy, komory 

podziemne);
Dodatkowo na mapie znajdują się obiekty (warstwice, żywopłoty), które obecnie nie 

mają swojego odpowiednika w wykazie znaków kartograficznych, będącego częścią rozdziału 
4 załącznika nr 7 rozporządzenia w sprawie bdot. Wobec powyższego stwierdzić należy, że 
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analizowana mapa zasadnicza zawiera w swojej treści dane wektorowe według symboliki 
obowiązującej przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie bdot i jednocześnie według 
obecnie obowiązujących modelów pojęciowych dla odpowiednich baz danych.

Jednakże na mapie znajdują się również błędy redakcyjne mapy, które nie wynikają 
z zastępowania treści wektorowych obiektami odpowiednich baz. Wykryte przez 
kontrolujących w próbkach mapy zasadniczej błędy polegają na:
 przypisaniu nieprawidłowego koloru dla działek ewidencyjnych i ich numerów (kolor 

czarny zamiast zielonego);
 występowaniu na mapie obok siebie zdublowanych nazw ulic;
 nie umieszczenie podstawą równolegle do ściany budynku od strony ulicy numerów 

porządkowych budynków; 
 umieszczanie niewymaganych dla mapy zasadniczej numerów ewidencyjnych budynków 

(zmniejszanie czytelności);
 nie umieszczenie równolegle do krawędzi jezdni opisów punktów wysokościowych 

sztucznych związanych z tym obiektem;
 stosowanie dla obiektów „studzienka” związanych z siecią uzbrojenia terenu symbolu 

i opisu w kolorze czarnym niezależnie od rodzaju sieci z którym obiekt jest związany.

Powyżej opisane błędy redakcyjne oraz występująca na mapie podwójna symbolika, 
zostały przez kontrolujących ocenione jako nieprawidłowość.

W związku z powyższymi ustaleniami, prowadzoną mapę zasadniczą o której mowa w 
art. 53b ust. 2 u.p.g.k. pod względem jakości oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.4.2. MZ. B U 1 N

II.4.3.MZ. Zgodność stanu fatycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa w 
art. 53b ust. 2 u.p.g.k. ze sprawozdawczością.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (akta kontroli EZD str. 
13), pozyskanej przez kontrolujących sprawozdawczości w zakresie zaawansowania 
tworzenia mapy zasadniczej za rok ubiegły – GUGiK 1.00 (akta kontroli str. 788), objaśnień 
do formularza GUGiK-1.00 (akta kontroli str. 791) oraz poczynionych w trakcie kontroli 
ustaleń dokonano oceny zgodności stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej 
z przekazywaną sprawozdawczością. Listę stwierdzonych niezgodności zamieszczono 
w tabeli poniżej.

L.p.

Punkty tabeli, 
w których 

stwierdzono 
niezgodności

Opis stwierdzonej nieprawidłowości

Informacje przekazane 
przez Starostę 

Nowodworskiego w 
sprawozdaniu GUGiK 

1.00

Ustalenia zespołu 
kontrolnego

1 Lp. 1

Nieprawidłowe wpisy dla terenów 
miast. Dla ww. obszarów nie 

zakończono zakładania baz danych 
do 31 grudnia 2017 r.

2000,00 0
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2 Lp. 2

Nieprawidłowe wpisy dla zwartych 
zabudowanych i przeznaczonych 
pod zabudowę terenów wiejskich. 
Dla ww. obszarów nie zakończono 

zakładania baz danych do 31 grudnia 
2017 r.

10000,00 0

3 Lp. 3
Nieprawidłowe wpisy dla mapy 

zasadniczej, która wymaga 
przetworzenia z postaci wektorowej.    

0 11218

Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Starostę Nowodworskiego (akta 
kontroli EZD str. 16) wektorowa mapa zasadnicza pokrywa 1445 hektarów miejskich oraz 
9773 hektarów terenów wiejskich, co stanowi łącznie około 21 % powierzchni powiatu 
nowodworskiego pokrycia ww. mapą. 

Wobec powyższego zgodność uzupełnienia przez kontrolowany organ sprawozdania 
w zakresie zaawansowania tworzenia mapy zasadniczej za rok ubiegły – GUGiK-1.00 
w stosunku do dokonanych ustaleń faktycznych oceniono negatywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

II.4.3. MZ. B U 1 N

II.4.4. Ogólna ocena stanu 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.

Biorąc pod uwagę całość ustaleń o prowadzonych w powiecie nowodworskim bazach 
danych PZGiK kontrolujący ocenili stan utworzenia baz EGiB, GESUT, RCiWN, SOG, 
BDOT500 negatywnie. 

Ogólną ocenę sposobu realizacji zadań z zakresu utworzenia baz zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego zawiera poniższa tabela:

II.3. P/PU PN NG
X

III Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych 
z wykorzystaniem dotacji.

W 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z wykorzystaniem 
środków z dotacji wykonano zgodnie z umową z dnia 4 grudnia 2017 r. nr GK6641.II.2017 
oraz protokołem odbioru, zadanie dotyczące inwentaryzacji oraz projektu osnowy 
dwufunkcyjnej na obszarze powiatu nowodworskiego. (akta kontroli EZD str. 12). Kwota 
przyznanej dotacji to 71 000 zł., koszt wynikający z umowy to 78 105 zł., a różnica 7 105 zł. 
została pokryta ze środków własnych Powiatu Nowodworskiego.

Przedmiotowa praca została wykonana ze względu na brak inwentaryzacji osnowy 
powiatu nowodworskiego od kilkudziesięciu lat oraz dostosowania osnowy do 
obowiązujących przepisów.
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Środki finansowe pozyskane w ramach dotacji zostały wydatkowane na zamierzony 
przez wnioskodawcę cel z tego względu kontrolujący oceniają zakres wydatkowania dotacji 
pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera 
poniższa tabela:

 III. X B U N

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:
1. Nieprawidłowe regulacje zawarte w § 20 ust. 1 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 9 Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odnośnie zadań 
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru stanowiące, że Geodeta Powiatowy „sprawuje 
kontrolę nad działalnością geodezyjną i kartograficzną w zakresie przestrzegania 
przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, 
właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych 
i kartograficznych”, oraz że do zadań wydziału należy „prowadzenie spraw związanych 
z postępowaniem dyscyplinarnym w związku z nieprzestrzeganiem prawa geodezyjnego 
i kartograficznego”. Zadania te znajdują się poza właściwością starosty zdefiniowaną 
w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) – dotyczy punktu I.2.

2. Nieprawidłowe regulacje zawarte w § 3, § 5, § 6 i § 7 Regulaminu Wewnętrznego 
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru odnośnie pracowników zajmujących określone 
stanowiska wydziału, zawierające nieaktualne zapisy odnośnie imiennych zastępstw 
pracowników wydziału, nieaktualny wykaz upoważnień pracowników oraz 
wprowadzające nieaktualne formularze, które mogą być wykorzystane przez interesantów 
wydziału (np. wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków 
zgłoszenie pracy geodezyjnej, wniosek o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego dokumentacji technicznej) – dotyczy punktu I.2.

3. Nieprawidłowa lub niepełna podstawa prawna wydanych przez organ upoważnień dla 
pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Upoważnienia powinny być 
wydane na podstawie w art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) oraz art. 268a ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2096 ze zm.) – dotyczy punktu I.4.

4. Stosowanie nieprawidłowego układu wysokościowego „Kronsztadt 60” nienależącego do 
państwowego systemu odniesień przestrzennych, co stanowi naruszenie § 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247) – dotyczy punktu I.6.

5. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków bez uzgodnienia ich 
projektów z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego, co stanowi naruszenie § 33 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) – dotyczy punktu II.1.ws.
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6. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków bez wypełnienia 
obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac 
geodezyjnych oraz informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez 
ich wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego, 
co stanowi naruszenie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) – dotyczy punktu 
II.1a.5.

7. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków bez wypełnienia 
obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia 
projekt operatu opisowo-kartograficznego, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 
14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym, co 
stanowi naruszenie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) – dotyczy punktu II.1a.6.

8. Nieudokumentowanie działań związanych z wyłożeniem projektu opisowo-
kartograficznego, co stanowi naruszenie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) – dotyczy 
punktu II.1a.7.

9. Brak ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie starostwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją 
stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, co stanowi naruszenie art. 24a ust. 8 
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2101 ze. zm.) – dotyczy punktu II.1a.11.

10. Niezawiadamianie odpowiednich organów o zmianach danych ewidencji gruntów 
i budynków w związku z ujawnieniem danych objętych modernizacją, co stanowi 
naruszenie § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
1034 ze zm.) – dotyczy punktu II.1a.13.

11. Niepodejmowanie przez Starostę Nowodworskiego działań związanych 
z przekazywaniem do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach danych ewidencji gruntów i budynków, co stanowi naruszenie § 7 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249) – dotyczy punktu 
II.1b.2.

12. Podejmowanie niewystarczających działań zmierzających do sukcesywnego 
przetwarzania archiwalnych operatów technicznych (przyjętych do zasobu przed dniem 8 
stycznia 2014 r.) do postaci elektronicznej, co stanowi naruszenie § 32 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) – dotyczy punktu II.2.1.

13. Ewidencja materiałów zasobu nie zawiera danych o dacie lub okresie, w którym 
pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu oraz streszczenia, spisu treści lub 
krótkiego opisu zawartości materiału zasobu, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 pkt 3 oraz 
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§ 9 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 
2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) – dotyczy punktu II.2.4.

14. Niezgodność wpisów w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu z danymi 
umieszczonymi bezpośrednio na materiale zasobu dotycząca daty przyjęcia materiału do 
zasobu, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) – 
dotyczy punktu II.2.4

15. Nieprawidłowo określony organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny na klauzuli przeznaczonej dla materiałów zasobu w postaci 
elektronicznej, co stanowi naruszenie zapisów załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1183) w zw. z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) – dotyczy punktu II.2.6.

16. Brak bieżącego przetwarzania do postaci elektronicznej poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład operatów technicznych sporządzonych w postaci nieelektronicznej, 
co stanowi naruszenie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) – dotyczy punktu 
II.2.7.

17. Brak ewidencjonowania w rejestrach danych ewidencyjnych informacji wynikających 
z dokumentów wymienionych w art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. f ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) tj. 
zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń 
rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 
oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, 
o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do 
których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – dotyczy punktu II.3.2.EGiB.

18. Aktualizacja bazy EGiB danymi, których nie zawierały opracowania geodezyjne 
przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego – dotyczy punktu II.3.2.EGiB.

19. Prowadzona baza EGiB zawiera błędy, określające niezgodność danych o obiektach 
z modelem pojęciowym danych ewidencyjnych, określonym w załączniku nr 1A 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1034 ze zm.) – dotyczy 
punktu II.3.2.EGiB.

20. Niezgodność niektórych danych liczbowych o bazie EGiB zawartych w sprawozdaniu 
GUGiK 3.00 z danymi zawartymi w bazie – dotyczy punktu II.3.3.EGiB.

21. Nieprawidłowe oznaczenie wprowadzanych przez pracowników starostwa powiatowego 
obiektów GESUT w systemie teleinformatycznym numerem PL.PZGiK.253, pod którym 
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do ewidencji IIP została zgłoszona baza ewidencji gruntów i budynków zamiast 
prawidłowego numeru PL.PZGiK.4681, co stanowi naruszenie § 7 ust. 2 i 3 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938) 
w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472) - dotyczy punktu II.3.1.GESUT.

22. Niezgodność danych liczbowych o bazie GESUT zawartych w sprawozdaniu GUGiK 
2.00 w zakresie stanu faktycznego zaawansowania utworzenia bazy danych - dotyczy 
punktu II.3.3.GESUT.

23. Prowadzona baza RCiWN zawiera błędy, określające niezgodność danych o transakcjach 
z modelem danych RCiWN określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) - dotyczy punktu II.3.RCiWN.

24. Brak zarejestrowania bazy RCiWN w ewidencji IIP i nadania jej indywidualnego 
identyfikatora, co stanowi naruszenie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472) - dotyczy punktu 
II.3.RCiWN.

25. Prowadzona baza SOG zawiera błędy, określające niezgodność danych o obiektach 
z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 352) - dotyczy punktu 
II.3.1.SOG.

26. Brak zarejestrowania bazy SOG w ewidencji IIP i nadania jej indywidualnego 
identyfikatora, co stanowi naruszenie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472) - dotyczy punktu 
II.3.1.SOG.

27. Niezgodności danych liczbowych o bazie SOG zawartych w sprawozdaniu GUGiK 4.00 
z danymi zawartymi w bazie - dotyczy punktu II.3.3.SOG.

28. Brak zarejestrowania bazy BDOT500 w ewidencji IIP i nadania jej indywidualnego 
identyfikatora oraz nieprawidłowe oznaczenie wprowadzanych przez pracowników 
starostwa powiatowego obiektów BDOT500 w systemie teleinformatycznym numerem 
PL.PZGiK.253, pod którym do ewidencji IIP została zgłoszona baza ewidencji gruntów 
i budynków, co stanowi naruszenie § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 
oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472) - 
dotyczy punktu II.3.1.BDOT500.

29. Niezgodność danych liczbowych o bazie BDOT500 zawartych w sprawozdaniu GUGiK 
5.00 w zakresie stanu faktycznego zaawansowania utworzenia bazy danych - dotyczy 
punktu II.3.3.BDOT500.

30. Prowadzona mapa zasadnicza zawiera błędy redakcyjne względem regulacji zawartych 
w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 
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2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2028) - dotyczy punktu II.4.2.MZ.

31. Niezgodność niektórych danych liczbowych o mapie zasadniczej zawartych 
w sprawozdaniu GUGiK 1.00 w zakresie stanu faktycznego zaawansowania tworzenia 
mapy zasadniczej - dotyczy punktu II.4.3.MZ.

Ocena kontrolowanej działalności: 

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Nowodworskiego kontrolujący ocenili 
negatywnie.

Zalecenia:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 
lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zalecam podjęcie 
odpowiednich działań w celu:

1. Doprowadzenia regulacji zawartych w § 20 ust. 1 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 9 Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim dotyczących 
zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru do zgodności z właściwością starosty 
wynikającą z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) poprzez usunięcie zapisów dotyczących 
„sprawowania kontroli nad działalnością geodezyjną i kartograficzną w zakresie 
przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych 
i kartograficznych” oraz „prowadzenia spraw związanych z postępowaniem 
dyscyplinarnym w związku z nieprzestrzeganiem prawa geodezyjnego 
i kartograficznego”;

2. Aktualizacji regulacji zawartych w § 3, § 5, § 6 i § 7 Regulaminu Wewnętrznego 
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru dotyczących stanu kadrowego pracowników 
wydziału, imiennych zastępstw, wydanych imiennych upoważnień oraz formularzy, które 
mogą być wykorzystane przez interesantów wydziału;

3. Wydania dla pracowników Wydziału geodezji, Kartografii i Katastru stosownych 
upoważnień zawierających prawidłową i pełną podstawę prawną tj. art. 6a ust. 3a ustawy 
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2101 ze. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);

4. Stosowania układu wysokościowego należącego do państwowego systemu odniesień 
przestrzennych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 24 ust 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);



Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.gdansk.uw.gov.pl/wingik, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl                                    Strona 50 z 53

5. Uzgadniania projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków z Pomorskim 
Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, o czym stanowi 
w § 33 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393);

6. Przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków z zachowaniem procedury 
wynikającej z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.);

7. Ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie starostwa informacji o terminie, w którym dane objęte 
przeprowadzoną przez Starostę Nowodworskiego modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków dla obrębu Kąty Rybackie w gminie Sztutowo wykonaną w 2015 roku stały 
się danymi ewidencji gruntów i budynków, o czym stanowi art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. 
zm.);

8. Zawiadamiania odpowiednich organów o zmianach danych ewidencji gruntów 
i budynków w związku z ujawnieniem danych objętych modernizacją, o czym stanowi 
§ 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393);

9. Przekazywania do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach danych ewidencji gruntów i budynków, o czym stanowi § 7 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249);

10. Sukcesywnego przetwarzania archiwalnych operatów technicznych (przyjętych do zasobu 
przed dniem 8 stycznia 2014 r.) do postaci elektronicznej, o czym stanowi § 32 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);

11. Wprowadzania do ewidencji materiałów zasobu danych o dacie lub okresie, w którym 
pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu oraz streszczenia, spisu treści lub 
krótkiego opisu zawartości materiału zasobu, o czym stanowi § 9 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 ust. 
1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);

12. Wprowadzania do ewidencji materiałów zasobu danych o dacie przyjęcia materiału do 
zasobu zgodnych z informacją zamieszczoną bezpośrednio na tym materiale, o czym 
stanowi § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 
września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);
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13. Prawidłowego określenia organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny tj. Starosta Nowodworski na klauzuli przeznaczonej dla materiałów 
zasobu w postaci elektronicznej, o czym stanowi załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1183) w zw. z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.);

14. Bieżącego przetwarzania do postaci elektronicznej poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład, przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych 
i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, operatów 
technicznych sporządzonych w postaci nieelektronicznej, o czym stanowi § 14 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);

15. Ewidencjonowania w rejestrach danych ewidencyjnych informacji wynikających 
z dokumentów wymienionych w art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. f ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze. zm.) tj. 
zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń 
rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 
oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, 
o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do 
których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;

16. Zaprzestania dokonywania aktualizacji bazy danych EGiB danymi, których nie zawierały 
opracowania geodezyjne przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego;

17. Wyeliminowania z bazy danych EGiB błędów, które występują jako niezgodności danych 
o obiektach z modelem pojęciowym danych ewidencyjnych, określonym w załączniku nr 
1A rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 393);

18. Podawania w sprawozdaniach GUGiK 3.00 danych o bazie danych EGiB zgodnie ze 
stanem rzeczywistym widniejącym w prowadzonej bazie według stanu na dzień 
opracowania sprawozdania;

19. Prawidłowego oznaczania nowowprowadzanych i istniejących obiektów GESUT 
w systemie teleinformatycznym numerem PL.PZGiK.4681, pod którym do ewidencji IIP 
została zgłoszona baza GESUT, o czym stanowi § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy 
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938) w zw. z art. 13 ust. 3 
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ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1472);

20. Podawania w sprawozdaniach GUGiK 2.00 danych o bazie danych GESUT zgodnie ze 
stanem rzeczywistym widniejącym w prowadzonej bazie według stanu na dzień 
opracowania sprawozdania;

21. Wyeliminowania z bazy danych RCiWN błędów, które występują jako niezgodności 
danych o transakcjach z modelem danych RCiWN określonym w załączniku nr 7 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 393);

22. Zgłoszenia bazy danych RCiWN do ewidencji IIP w celu nadania jej indywidualnego 
identyfikatora, o czym stanowi art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472);

23. Wyeliminowania z bazy danych SOG błędów, które występują jako niezgodności danych 
o obiektach z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 352);

24. Zgłoszenia bazy danych SOG do ewidencji IIP w celu nadania jej indywidualnego 
identyfikatora, o czym stanowi art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472);

25. Podawania w sprawozdaniach GUGiK 4.00 danych o bazie danych SOG zgodnie ze 
stanem rzeczywistym widniejącym w prowadzonej bazie według stanu na dzień 
opracowania sprawozdania;

26. Zgłoszenia bazy danych BDOT500 do ewidencji IIP w celu nadania jej indywidualnego 
identyfikatora a także po uzyskaniu ww. identyfikatora prawidłowego oznaczania 
nowowprowadzanych i istniejących obiektów BDOT500 w systemie teleinformatycznym 
starostwa powiatowego, o czym stanowi § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) w zw. z art. 13 ust. 3 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1472);

27. Podawania w sprawozdaniach GUGiK 5.00 danych o bazie danych BDOT500 zgodnie ze 
stanem rzeczywistym widniejącym w prowadzonej bazie według stanu na dzień 
opracowania sprawozdania;

28. Wyeliminowania błędów redakcyjnych prowadzonej mapy zasadniczej mając na uwadze 
regulacje zawarte w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 
zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);
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29. Podawania w sprawozdaniach GUGiK 1.00 danych o stanie zaawansowania tworzenia 
mapy zasadniczej zgodnie ze stanem rzeczywistym widniejącym w systemie 
teleinformatycznym starostwa powiatowego według stanu na dzień opracowania 
sprawozdania.

POUCZENIE

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 
o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) proszę o przedstawienie, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu, informacji o sposobie 
wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
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