
  

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

Znak: WIG.I.431.10.2019                Kielce, dnia 14 lutego 2020 r.

  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b oraz art. 7b ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 

ze zm.), po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami, kontroli problemowej wymienionej w rocznym planie 

kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego na rok 2019, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym 

przez Wojewodę Świętokrzyskiego 

Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce. 

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: 

Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

siedziba: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 14 października 2019 r. w siedzibie jednostki 

kontrolowanej oraz w dniach od 28 listopada 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. w siedzibie 

zarządzającego kontrolę. 

Zakres przedmiotowy kontroli: 

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: 

a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod 

względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (procedura); 

b) wywiązywania 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. 
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3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności 

i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. 

 Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa  

Powiatowego w Kielcach pod numerem 6/2019. 

Okres objęty kontrolą: 

 dla tematu 1a. 

– od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – ustalenie czy były modernizacje 

przeprowadzane i w jakim zakresie oraz czy były uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i wykonane w zakresie uzgodnionym; 

–  od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – powyższe ustalenia oraz pełna kontrola 

zachowania procedur wynikających z art. 24a; 

 dla tematu 1b. – od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli; 

 dla tematu 2. – od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz zbadanie stanu 

cyfryzacji  dokumentów archiwalnych wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli; 

 dla tematu 3. – wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli. 

Ocena skontrolowanej działalności. 

Ogólna ocena dotycząca działalności Starosty Kieleckiego wykonującego zadania z zakresu 

administracji rządowej w kontrolowanym obszarze - pozytywna z nieprawidłowościami. 

Zalecenia dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą. 

Nawiązując do ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli zobowiązuję się 

Starostę Kieleckiego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych 

w trakcie kontroli uchybień poprzez: 

1. Zintensyfikowanie działań mających na celu bieżącą cyfryzację dokumentów 

przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

2. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), zawieranie wszystkich 

danych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

3. Założenie ewidencji budynków i lokali dla pozostałych jednostek ewidencyjnych, w których 

ewidencja ta dotychczas nie funkcjonuje. 
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4. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 (SOG) dostosowanie numeracji 

punktów osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych. 

5. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie bazy danych, o której mowa w art. 

4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500) w celu dochowania terminu 

określonego w art. 53 b ust. 2 ww. ustawy. 

6. Podejmowanie działań, mających na celu zapewnienie czytelności prowadzonej mapy 

zasadniczej, poprzez czyszczenie rastrów. 

 

Andrzej Reczyński 

(ŚWINGiK działający w imieniu  

Wojewody Świętokrzyskiego) 

                                                                                              ....................................................... 

                                                                                             (Kierownik jednostki kontrolującej) 

                                                                                             Kielce, dnia 14 lutego 2020 r. 


