
   
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

Znak: WIG.I.431.4.2021                                                                Kielce, dnia 6 kwietnia 2021 r. 

 
Pan  
Dariusz Czechowski 
Starosta Włoszczowski 
ul. Wiśniowa 10 
29-100 Włoszczowa 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Kontrolę w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa w dniach od 

11 marca 2021 r. do dnia 23 marca 2021 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę przeprowadził 

zespół w składzie: 

1) Halina Adamska, Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  – kierownik zespołu kontrolującego, na 

podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 57/2021 z dnia 

23 lutego 2021 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

2)  Paulina Mendala, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej –  członek zespołu 

kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 58/2021 

z dnia 23 lutego 2021 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (akta 

kontroli, karty 5,6). 

Informacja o przeprowadzanej kontroli została wpisana w książce kontroli Starostwa 

Powiatowego we Włoszczowie pod nr : Or.1714.1/2021. 

Zakres kontroli:  

1. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej 

zwanym PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania: 

a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu 
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prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej jako: rozporządzenie 

w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), 

b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne), 

c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie zasobu), 

d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne), 

e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i § 19 

ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu), 

f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu, 

a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), 

g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych (§14 ust. l rozporządzenia w sprawie zasobu z uwzględnieniem obowiązujących 

zapisów dotyczących obowiązku od 22 sierpnia 2020 r. zapisów dotyczących obowiązku 

przekazywania operatów w postaci elektronicznej (§35 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

standardów). 

2. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 

Okres objęty kontrol ą: 

• dla tematu 1: stan na dzień kontroli oraz dla tematów 1c i 1f  stan na dzień 31 grudnia 2019 r., 

stan na dzień 31 grudnia 2020 r. i 2021 r. - do dnia kontroli. 

• dla tematu 2: losowo wybrane prace geodezyjne, dla których złożono zawiadomienie o ich 

zakończeniu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. 

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam  pozytywnie. 

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym 

zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. 

 

Kierownik jednostki kontrolującej Andrzej Reczyński  

(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody)  

6 kwietnia 2021 r. 


