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Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

GK-KGK.431.2.2021.PI Wrocław, dnia 12 kwietnia 202Ir. 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 201 Ir. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. poz. 224), została przeprowadzona 

kontrola problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Przedmiotowa 

kontrola została zaplanowana w opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Okresowym planie kontroli na 2021 rok z dnia 

23 listopada 2020r. 
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Wstęp 

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli 

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą we Wrocławiu, 

przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław). 

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. 

3. Data przeprowadzenia kontroli 

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Kłodzkiego pismem z dnia 

5 stycznia 2021r. znak GK-KGK.431.2.2021.AD (str. 115-116 akt kontroli). 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 14 stycznia 202Ir. do 

dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego. 

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Kłodzku pod 

pozycją nr 1/2021. 

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie: 

1) Sylwia Porucznik - Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 8 stycznia 202Ir. nr 7/2021 (str. 103 akt kontroli). 

2) Anna Dziakowicz - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kierownik 

zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

8 stycznia 202Ir. nr 8/2021 (str. 105 akt kontroli). 

3) Marietta Piętak - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2021r. nr 9/2021 (str. 107 akt 

kontroli). 

4) Natalia Ceglarek - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2021r. nr 10/2021 (str. 109 akt 

kontroli). 
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5) Norbert Piadyk - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2021r. nr 11/2021 (str. 111 akt 

kontroli). 

6) Paulina Izdebska - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2021r. nr 12/2021 (str. 113 akt 

kontroli). 

5. Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć 

Lp. " "'Tytuł' .•;;; • .. •: . . '• ' Publikacja 

/ .? 

1 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana 
dalej ustawą Pgikprzed nowelizacją) w brzmieniu obowiązującym do 30 
lipca 2020r. 

Dz. U. z 2020r. 
poz. 276, 284, 

1086 

2 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej 
ustawą Pgik) 

Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052 ze zm. 

3 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej ustawą o zmianie 
ustawy Pgik) 

Dz. U. z 2020r., 
poz. 782 

4 
Ustawa z dnia 15 lipca 201 Ir. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej 
ustawą o kontroli) 

Dz. U. z 2020r. 
poz. 224 

5 
Ustawa z dnia 4 marca 201 Or. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(zwana dalej ustawą o IIP) 

Dz. U. z 2020r. 
poz. 177 ze zm. 

6 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (zwana dalej ustawą o informatyzacji) 

Dz. U. z 2020r. 
poz. 346 ze zm. 

7 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 
zasobu) 

Dz. U. z2013r. 
poz. 1183 

8 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej 
rozporządzeniem w sprawie egib) 

Dz. U. z 2019r. 
poz. 393 

9 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 listopada 201 Ir. w sprawie standardów technicznych wykonania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 
standardów 2011) - obowiązywało do 21 sierpnia 2020r. 

Dz. U. Nr 263 
poz. 1572 

C 

C 
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10 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie standardów 
2020) - obowiązuje od 22 sierpnia 2020r. 

Dz. U. z 2020r. 
poz. 1429 

11 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w 
sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac 
kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania 
ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(zwane dalej rozporządzeniem w sprawie formularzy 2014) 

Dz. U. z 2014r. 
poz. 924 

12 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów 
zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników 
zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac 
geodezyjnych (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie formularzy 2020) 

Dz. U. z 2020r. 
poz. 1316 

13 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 
wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi 
i geodeci gminni (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań) 

Dz. U. Nr 249 
poz. 2498 

14 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane 
dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT) 

Dz. U.z2015r. 
poz. 1938 

15 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. 
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 
(zwane dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500 i MZ) 

Dz. U. z 2015r. 
poz. 2028 

16 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwane dalej rozporządzeniem w 
sprawie KRI) 

Dz. U. z 2017r. 
poz. 2247 

17 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
października 201 Or. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych 
przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej 
rozporządzeniem w sprawie zbiorów i usług) 

Dz. U. Nr 201 
poz. 1333 ze zm. 

18 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 Ir. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej 
instrukcją kancelaryjną) 

Dz. U. Nr 14 
poz. 67 ze zm. 

19 
Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej Standardami 
kontroli) 

BIP KPRM 
Warszawa, 

31.08.2017r. 
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Wykaz stosowanych skrótów i pojęć: 

> Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - dalej 

DWINGiK, 

> państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - dalej pzgik, 

> kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku 

prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej - dalej potwierdzona 

kopia, 

> Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłodzku przyjęty uchwałą 

nr 157/2018 Zarządu Powiatu w Kłodzku z dnia 17 października 2018r. zmieniony kolejno 

uchwałami Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 15/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., nr 139/2019 

z dnia 8 lipca 2019r., nr 177/2019 z dnia 24 września 2019r., nr 223/2019 z dnia 17 grudnia 

2019r., nr 82/2020 z dnia 15 maja 2020r., nr 126/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r. - dalej 

Regulamin Starostwa, 

> Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Wydział, 

> Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzący w skład 

Starostwa Powiatowego w Kłodzku: Oddział w Kłodzku, Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej, 

Oddział w Nowej Rudzie - dalej PODGiK, 

> ewidencja gruntów i budynków - dalej egib, 

> baza danych ewidencji gruntów i budynków - dalej baza danych EGiB, 

> baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - dalej baza danych GESUT, 

> baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych - dalej BDSOG, 

> baza danych rejestru cen nieruchomości - dalej baza danych RCN (zgodnie z zapisami 

ustawy Pgik), 

> baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-l :5000 - dalej BDOT500, 

> Dokument Obliczenia Opłaty - dalej DOO, 

> weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac 

geodezyjnych lub kartograficznych - dalej weryfikacja, 

> protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej protokół weryfikacji, 

> środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 

teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 

indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych 

między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, 
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> podpis elektroniczny - oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub 

logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez 

podpisującego jako podpis, 

> ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej. 

6. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Kontrolą objęto działania organu w zakresie: 

1) Modernizacja egib - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania 

modernizacji (art. 24a ustawy Pgik). 

2) Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacja jego funkcjonowania: 

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

rozporządzenia w sprawie zasobu), 

b) stan usługi przeglądania dla danych egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik), 

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 Pgik), 

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 technicznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia 

w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik), 

g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu). 

3) Sposób dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów 

stanowiących wyniki prac geodezyjnych. 

Okres objęty kontrolą: 

• dla tematu 1 - od 1 stycznia 2019r. do 13 stycznia 2021 r. - ustalenie czy były 

przeprowadzane modernizacje egib i w jakim zakresie oraz czy projekty tych 

modernizacji były uzgodnione z DWINGiK i wykonane w zakresie uzgodnionym, a także 

pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a ustawy Pgik, 

• dla tematu 2 - od 1 stycznia 2020r. do 13 stycznia 2021r. oraz zbadanie stanu cyfryzacji 

materiałów zasobu według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli; 

• dla tematu 3 - od 1 stycznia 2020r. do 13 stycznia 2021 r. 

7 
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7. Kontrola działalności organu w zakresie wymienionym w pkt 6 niniejszego 

Wystąpienia pokontrolnego 

Oceny działalności organu w kontrolowanym zakresie dokonano w oparciu o materiał 

dowodowy zebrany w trakcie kontroli, wyjaśnienia osób upoważnionych do ich udzielania, 

a także na podstawie stanu faktycznego stwierdzonego w toku niniejszej kontroli. 

Do udzielania zespołowi kontrolerów informacji w zakresie prowadzonej kontroli 

Starosta Kłodzki upoważnił: Dariusza Felcenlobena- Geodetę Powiatowego, Grzegorza Sikorę 

- Kierownika PODGiKoddziału w Kłodzku (str. 139 akt kontroli oraz płyta DVD nr 1 - str. 217 

akt kontroli). 

I. Ustalenia formalno-organizacyjne 

LI. Kierownik jednostki kontrolowanej 

W okresie kontrolowanym (od 1 stycznia 2020r. do 13 stycznia 2021r.) funkcję Starosty 

Kłodzkiego pełnił Maciej Awiżeń. Fakt ten dokumentuje potwierdzona kopia uchwały 

nr XI/104/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru 

Starosty Kłodzkiego (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety 

Powiatowego 

Organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Kłodzku określa Regulamin 

Starostwa (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Z zapisów tego dokumentu wynika, iż: 

- Starosta jest kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa 

i kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji (§ 7 ust. 1); 

- dla usprawnienia obsługi mieszkańców w strukturze starostwa funkcjonuje Oddział 

Zamiejscowy Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej i Oddział Zamiejscowy Starostwa w Nowej 

Rudzie (§18 ust. 1); 

- w skład Starostwa wchodzą m.in.: 

• „Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - GK" (§ 17 ust. 2 pkt 9), 

• „Geodeta Powiatowy - GP" (§ 17 ust. 2 pkt 15); 

- zgodnie ze schematem organizacyjnym w skład Wydziału wchodzą PODGiK w Kłodzku, 

PODGiK Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej, PODGiK Oddział w Nowej Rudzie; 

- Geodeta Powiatowy oraz Wydział podlegają bezpośrednio Staroście (§ 7 ust. 7 pkt 5 i 6); 

- zgodnie ze schematem organizacyjnym Wydziału, geodeta powiatowy jest jednocześnie 

dyrektorem Wydziału i podlegają mu następujące komórki organizacyjne: PODGiK 

w Kłodzku, PODGiK Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej, PODGiK Oddział w Nowej Rudzie; 
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- do zadań Wydziału należy w szczególności (§ 22 ust. 9): 

• realizacja zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik; 

• realizacja zadań wynikających z „ustawy o scalaniu i wymianie gruntów"; 

• „realizacja celów i zadań określonych dla komórki organizacyjnej w strategii rozwoju 

powiatu i rocznych planach działalności, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz 

gromadzenie danych o wysokości osiągniętych wskaźników i mierników". 

W myśl zapisów § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań, geodetą powiatowym może 

być osoba, która posiada: 

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 

i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik, 

c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

W jednostce kontrolowanej funkcję geodety powiatowego pełni Dariusz Felcenloben. Osoba ta 

legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku geodezyjnym, posiada 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa 

w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik oraz posiada odpowiedni staż pracy w organach jednostek 

samorządu terytorialnego (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Powyższe dowodzi, że osoba 

pełniąca funkcję geodety powiatowego, spełnia wymogi formalne określone w wyżej 

wymienionym rozporządzeniu. 

1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii 

Na podstawie wykazu osób zatrudnionych w jednostce, realizujących zadania rządowe 

z zakresu geodezji i kartografii ustalono, iż zadania te, na dzień 9 lutego 202Ir., realizowane 

były przez 31 pracowników (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). W przedmiotowym 

wykazie wymieniono następujące stanowiska: 

- Dyrektor Wydziału-Geodeta Powiatowy - 1 osoba, 

- Kierownik - 3 osoby, 

- Inspektor - 6 osób, 

- Straszy Inspektor - 2 osoby, 

- Podinspektor - 8 osób, 

- Główny specjalista - 2 osoby, 

- Referent - 5 osób, 

- Młodszy referent - 3 osoby, 

- Pracownik interwencyjny - 1 osoba. 
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Z wyżej wymienionego wykazu wynika, iż zatrudnienie przedstawia się następująco: 

Tabela nr 1.3 
Liczba osób 

zatrudnionych 
w jednostce, 
realizujących 

zadania 
z zakresu geodezji 

i kartografii 

Liczba pracowników 
posiadających uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie 
geodezji i kartografii 

Wykształcenie osób 
pracujących w jednostce 

Staż pracy 
ogółem 

/ 2 : 3 4 

31 

zakres, o którym mowa w art. 43 
pkt 1, 2 i 3 ustawy Pgik — 1 
osoba 
zakres, o którym mowa w art. 43 
pkt 1, 2 i 4 ustawy Pgik - 1 
osoba 
zakres, o którym mowa w art. 43 
pkt 1 i 2 ustawy Pgik - 3 osoby 
zakres, o którym mowa w art. 43 
pkt 1 ustawy Pgik — 1 osoba 

wyższe geodezyjne - 8 osób 
wyższe inne niż geodezyjne — 
14 osób 
średnie geodezyjne - 4 osoby 
średnie inne niż geodezyjne — 
5 osób 

<5 lat - 8 osób 

5-15 lat - 7 osób 

>15 lat - 16 osób 

1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej 

do działania w jego imieniu 

Zespół kontrolerów dokonał analizy „Zakresów czynności" oraz upoważnień wydanych 

przez organ pracownikom zajmującym się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (w okresie 

kontrolowanym) w odniesieniu do zadań objętych kontrolą (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt 

kontroli). Wyniki analizy przedstawiono w tabeli nr 1.4 (str. 218-222 akt kontroli). 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż nie wszyscy pracownicy zajmujący się 

prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem baz danych pzgik mają w „Zakresach 

czynności" przypisane te zadania, bądź posiadają stosowne upoważnienia do ich 

wykonywania, np.: 

- Katarzyna Ciszewska zajmuje się prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem BDOT500 

natomiast nie ma tych zadań wpisanych w „Zakresie czynności", a upoważnienie wydano 

jej tylko do udostępniania baz danych yzsik. 

- Janina Fałkowska zajmuje się prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem bazy danych 

GESUT, natomiast zadań tych nie zapisano w jej „Zakresie czynności", a upoważnienie 

wydano tylko do udostępniania baz danych pzgik, 

- Agnieszka Batóg, Małgorzata Moch, Karolina Bielecka zajmują się prowadzeniem. 

aktualizacją i udostępnianiem bazy danych RCN, natomiast nie zapisano tych zadań 

w wydanych im „Zakresach czynności", a w upoważnieniu zapisano jedynie udostępnianie 

baz danych pzgik. 
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Ponadto wydane pracownikom upoważnienia nie zawsze są zgodne z ich „Zakresami 

czynności", np.: 

- Daria Lembicz nie ma zakresie czynności zadań dotyczących prowadzenia, aktualizacji 

i udostępniania BDSOG, BDOT500 i bazy danych GESUT, posiada natomiast 

upoważnienie do udostępniania wszystkich baz danych pzgik, 

- Barbara Niedziela zgodnie z „Zakresem czynności zajmuje się prowadzeniem 

i aktualizacją bazy danych EGiB, natomiast nie posiada stosownego upoważnienia do 

wykonywania tych czynności, 

- Marta Udod-Kwiatkowska została upoważniona do udostępniania wszystkich baz danych 

prowadzonych przez Starostę Kłodzkiego, ale w jej „Zakresie czynności" udostępnianie 

baz danych nie zostało uwzględnione; 

- Agnieszka Batóg, Małgorzata Moch oraz Karolina Bielecka w Zakresach czynności mają 

wpisane prowadzenie i aktualizację bazy danych EGiB, natomiast upoważnione zostały 

jedynie do udostępniania baz danych pzgik. Osoby te nie posiadają upoważnień do 

prowadzenia i aktualizacji bazy danych EGiB. 

Zakresy czynności posiadają wprawdzie otwarty katalog obowiązków w postaci zapisów: 

„Wykonywanie bieżących poleceń swoich przełożonych" bądź „Wykonywanie innych poleceń 

służbowych bezpośredniego przełożonego". Zauważyć jednak należy, iż w powyższym 

zestawieniu (tabela nr 1.4) wykazano istotne zadania nałożone na Starostę przepisami ustawy 

Pgik. Zatem wskazane jest, aby takie czynności widniały w zakresach czynności pracowników 

wykonujących je w jego imieniu. Ponadto pracownicy winni posiadać stosowne upoważnienia 

do przypisanych im zadań. 

Podkreślić również należy, iż z dniem 31 lipca 2020r. nastąpiły istotne zmiany w zapisach 

ustawy Pgik dotyczące m.in. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie 

wykonanych prac geodezyjnych. Zmiany te należałoby uwzględnić w wydanych pracownikom 

„Zakresach czynności" oraz upoważnieniach. 

Jednocześnie wszyscy pracownicy zajmujący się zadaniami z zakresu geodezji 

i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (płyta DVD nr 1 -

str. 217 akt kontroli). 

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie 

prowadzenia pzsik 

Starosta Kłodzki zarządzeniem nr 44/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie 

Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 

zmienionym zarządzeniem nr 37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., wskazał podstawowy system 
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wykonywania czynności kancelaryjnych (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Zgodnie z § 1 

przedmiotowego zarządzenia „od 5 maja 2008r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz 

oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie obowiązuje elektroniczny 

system obiegu dokumentów (ESOD) stanowiący podstawę wymiany informacji, dokumentów 

elektronicznych i prowadzenie spraw w Starostwie Powiatowym". Elektroniczny system 

obiegu dokumentów realizowany jest w programie IntraDok. W myśl zapisów § 6 

przedmiotowego zarządzenia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, 

udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów gromadzonych w pzgik odbywa się 

z wykorzystaniem aplikacji Comarch ERGO. Z obowiązku skanowania i rejestrowania 

w systemie IntraDok wyłączono następujące dokumenty (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Nr 44/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 czerwca 2014r.): 

• „Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu geodezyjnego kartograficznego, 

• Zgłoszenie pracy geodezyjnej, 

• Wnioski o uzgodnienie dokumentacji projektowej w ramach ZUDP, 

• Wnioski osób prawnych i fizycznych o zakup informacji z zasobu (wypisy, wyrysy, 

mapy, dane informatyczne, wnioski z ZUS oraz z KRUS o udostępnienie danych ze 

zbioru danych osobowych oraz zapytanie o właściciela nieruchomości od komorników)". 

Z obiegu dokumentów w systemie IntraDok nie wyłączono „dokumentacji stanowiącej 

podstawę dokonywania z urzędu zmian w rejestrach: akty notarialne, zawiadomienia z Ksiąg 

Wieczystych" oraz „wniosków o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków". 

W toku kontroli ustalono, iż obieg dokumentów wygląda następująco: 

1. Zgłoszenie prac geodezyjnych odbywa w formie tradycyjnej poprzez złożenie zgłoszenia 

w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa lub w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu PZGiK. W przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie od 1 

stycznia 2020r. do 5 stycznia 2021r. przeważającym sposobem składania była forma 

elektroniczna za pomocą systemu teleinformatycznego. 

2. Zawiadamianie o zakończeniu prac geodezyjnych może odbywać się w formie 

elektronicznej za pośrednictwem systemu PZGiK bądź w sposób tradycyjny - dokumentacja 

powstała w wyniku prac geodezyjnych w formie papierowej składana jest w Biurze Obsługi 

Klienta bądź sekretariacie PODGiK. Istnieje również możliwość przekazania wyników prac 

geodezyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

3. Wnioski o udostępnienie materiałów pzgik oraz wnioski o wydanie wypisów z rejestru 

gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej mogą być składane w siedzibie starostwa w Biurze 

Obsługi Klienta. Istnieje możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 

poprzez e-usługę dostępną pod adresem https://euslugi.powiat.klodzko.pl. Wnioski również 
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można składać za pośrednictwem ePUAP, środków komunikacji elektronicznej bądź poczty 

tradycyjnej. Materiały z zasobu mogą być udostępniane na wniosek obywateli w postaci 

elektronicznej poprzez: serwer FTP, pocztę elektroniczną lub zapisane na płycie CD/DVD 

lub nośnik zewnętrzny wnioskodawcy, jak również odebrane osobiście w siedzibie 

Wydziału. 

4. Materiały niezbędne lub przydatne do wykonania pracy geodezyjnej udostępniane są 

w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu PZGiK. Istnieje również możliwość 

udostępnienia materiałów w formie papierowej. 

5. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia zainteresowani 

mają możliwość składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłać pocztą 

tradycyjną. Możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą e-usługi, ePUAP bądź za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Narady koordynacyjne 

przeprowadzane są w formie mieszanej z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Opłaty za powyższe usługi mogą być wniesione bezgotówkowo: 

- za pomocą płatności elektronicznej (Paybynet), 

- za pomocą karty płatniczej (terminal znajduję się w kasie Starostwa), 

- przelewem tradycyjnym na wskazane konto, 

oraz gotówkowo w siedzibie starostwa. 

7. Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy o IIP oraz art. 15 ustawy 

o informatyzacji, odbywa się poprzez złożenie wniosku w formie papierowej lub poprzez 

ePUAP. 

1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia yzsik 

w tym baz danych i świadczenia e-usług 

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku systemem, który służy zarówno do prowadzenia 

baz danych: EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG i RCN, jak i do pozyskiwania, 

ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu 

(system PZGiK), jest system Comarch ERGO Ośrodek w wersji 4.3.2039.1. (str. 193 akt 

kontroli). W jednostce kontrolowanej do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, 

wykorzystywane są następujące moduły tego systemu (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli): 

- Prace Geodezyjne - umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 

wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń tych prac, w tym 

przekazywanych drogą elektroniczną, a także wsparcie i monitorowanie procesów 
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przyjmowania, w tym weryfikacji przedłożonych przez wykonawców materiałów 

i zbiorów danych do zasobu; 

- Archiwum Zasobu - do gromadzenia i ewidencjonowania materiałów pzgik, w tym do 

prowadzenia ewidencji materiałów zasobu; 

- Zamówienia - do obsługi wniosków o udostępnienie materiałów pzgik oraz wniosków 

o wydanie m.in. wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej. Umożliwia 

prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz wsparcie 

procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności 

za pomocą usług sieciowych; 

- Osnowa Geodezyjna - do prowadzenia BDSOG; 

- Uzgodnienia Projektowanych Sieci - do obsługi procesów koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

- Ewidencja Gruntów i Budynków - do przeglądania i pozyskiwania danych zawartych 

w bazie danych EGiB; 

- Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości - do prowadzenia, aktualizacji oraz udostępniania 

informacji z bazy danych RCN; 

- Kataster - do prowadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji z bazy danych EGiB. 

Moduł ten jest ściśle powiązany z modułem Mapa Zasadnicza. Moduły te pozwalają na 

prowadzenie bazy danych EGiB w części opisowej i graficznej. Umożliwia gromadzenie 

dokumentów będących podstawą zmian w bazie danych EGiB; 

- Mapa Zasadnicza - do prowadzenia baz danych EGiB, GESUT oraz BDOT500. Pozwala 

na wprowadzenie zmian zarówno w geometrii, jak i atrybutach obiektów. Funkcje 

realizowane przez moduł to m.in.: kontrole topologiczne, kontrole opisowe, generowanie 

zawiadomień, wydruki map. 

System Comarch ERGO umożliwia eksport plików do formatów: .gml, .dxf, .shp, .pdf, 

.geotiff, .doc, .xlsx oraz import plików z formatów: .geotiff, .shapefile, .dxf, .dwg, .jpeg, .png, 

.gml, .kml, .mrsid, .las, .dgn (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Starosta Kłodzki zapewnił opiekę techniczną dla modułów systemu Comarch ERGO 

przez twórcę systemu - firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (płyta DVD 

nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Mając powyższe ustalenia na uwadze, stwierdzić należy, iż system Comarch ERGO 

zapewnia funkcjonalności, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie zasobu: 

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 7 ust. 2 pkt 2), 

- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych 

i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną (§ 7 ust. 2 pkt 3), 
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- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów 

danych do zasobu (§ 7 ust. 2 pkt 4), 

- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących 

materiałów (§ 7 ust. 2 pkt 5), 

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (§ 7 ust. 2 pkt 6), 

- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, 

a w szczególności za pomocą usług sieciowych (§ 7 ust. 2 pkt 7). 

Ustalono, iż funkcjonalności portalu internetowego, o którym mowa w § 19 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie zasobu zapewnione są poprzez: 

- „Serwis Mapowy Powiatu Kłodzkiego", dostępny pod adresem 

https://powsit.powiat.klodzko.pl/ergogeoportal/f?p=l 10:113, 

- „Portal Ośrodka Dokumentacji - Konto Geodety" dostępny pod adresem: 

https://geodeta.powiat.klodzko.pl, 

- Portal Obsługi Klienta dostępny pod adresem: https://euslugi.powiat.klodzko.pl/. 

Przy pomocy „Serwisu Mapowego Powiatu Kłodzkiego" organ umożliwił korzystanie z usługi 

sieciowej przeglądania map (dalej portal mapowy). Przy pomocy „Portalu Ośrodka 

Dokumentacji — Konta Geodety" (dalej portal geodety) wykonawcom prac geodezyjnych 

umożliwiono dostęp do usług, o których mowa w§ 19 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia 

w sprawie zasobu, tj.: 

• dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione, 

• możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników tych prac do zasobu, 

• interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu. 

Dostęp do usługi wymaga uwierzytelnienia i autoryzacji (logowania). 

Natomiast przy pomocy Portalu Obsługi Klienta w zakładce „Interesant" (dalej portal 

interesanta) organ umożliwił korzystanie z usług sieciowych dla: 

- „Pracowników jednostek administracji publicznej"; 

- „Pracowników instytucji branżowych zarządzających sieciami"; 

- „Podmiotów związanych zawodowo z informacją przestrzenną"; 

- „Rzeczoznawców majątkowych"; 

- „Komorników sądowych"; 

- „Przedsiębiorców zainteresowanych informacją przestrzenną"; 

- „Osób fizycznych" - przeznaczone dla każdego interesanta (po wcześniejszym 

uwierzytelnieniu i autoryzacji), dzięki któremu można złożyć wnioski m.in. o: udostępnienie 

materiałów zasobu, wydanie wypisu z rejestru gruntów, wyrysu z mapy ewidencyjnej, 

aktualizację informacji zawartych w egib\ 
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- „Użytkowników wewnętrznych". 

Zgodnie z ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych, dostępną na stronie 

internetowej Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (www.geoportal.gov.pl) 

Starosta Kłodzki zgłosił następujące zbiory i usługi danych przestrzennych: 

Tabela nr 1.6 

Lp. 
Identyfikator 
zbioru danych 

Nazwa zbioru danych Dostępna 
usługa Adres usługi 

/ : 2 .  . . .  3 ' 5 

PL.PZGiK.262 Ewidencja gruntów wyszukiwania httDs://eeoDortal.Dowiat.kłodzko.ol/a 1 PL.PZGiK.262 i budynków przeglądania SE 

2 PL.PZGiK.4911 Rejestr cen i wartości 
nieruchomości - nie zgłoszono usługi przeglądania 

3 PL.PZGiK.4910 Baza Danych Obiektów 
Topograficznych (BDOT500) - nie zgłoszono usługi przeglądania 

4 PL.PZGiK.4979 Geodezyjna Ewidencja Sieci 
Uzbrojenia Terenu (GESUT) - nie zgłoszono usługi przeglądania 

5 PL.PZGiK.4909 
Baza Danych Szczegółowych 
Osnów Geodezyjnych 
(BDSOG) 

- nie zgłoszono usługi przeglądania 

Jednocześnie ustalono, iż zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, 

usługi związane ze zbiorami danych egib, tj. usługa przeglądania i usługa wyszukiwania, 

zostały uzupełnione o adresy URL w myśl § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

zbiorów i usług. 

1.7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji 

i kartografii 

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Kłodzkiego (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli), 

wpływy z udostępniania materiałówpzgik w roku 2020 wyniosły 1 011 964,56 zł. Jednocześnie 

z budżetu powiatu sfinansowano następujące zadania organu z zakresu geodezji i kartografii 

(w łącznej kwocie 894 146,70 zł): 

• wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do 

prowadzenia pzgik - 38 334,89 zł, 

• informatyzacja zasobu, przekształcenie materiałów przechowywanych w postaci 

nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych - 63 639,00 zł, 

• zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego dedykowanego zadaniom 

z zakresu geodezji - 38 350,41 zł, 

• zakup oprogramowania dedykowanego zadaniom z zakresu geodezji 

i kartografii - 23 500,00 zł, 

• umowy serwisowe dotyczące wyżej wymienionego oprogramowania - 67 537,45 zł, 
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• inne (np. naprawy, remonty, przeglądy urządzeń, zakup usług telekomunikacyjnych -

Internet, telefon) - 73 190,06 zł, 

• podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, 

narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego 

zasobu - 3 937,00 zł, 

• inne (np. wynagrodzenia dla pracowników) - 585 657, 89 zł. 

Jednocześnie do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2021r. planowane jest: 

wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do 

prowadzenia pzgik (26 220,00 zł), zakładanie, aktualizacja i modernizacja BDOT500 

(100 000,00 zł), zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego dedykowanego 

zadaniom z zakresu geodezji i kartografii (51 000,00 zł), zakup oprogramowania 

dedykowanego zadaniom z zakresu geodezji i kartografii (15 000,00 zł), opłacenie umowy 

serwisowej dotyczącej oprogramowania dedykowanego zadaniom z zakresu geodezji 

i kartografii (45 000,00 zł), inne (np. naprawy, remonty, przeglądy urządzeń, zakup usług 

telekomunikacyjnych - Internet, telefon)-68 000,00 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników 

(7 000,00 zł). Zaplanowano także inne wydatki takie jak wynagrodzenia dla pracowników 

zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (562 800,00 zł). Łączna suma 

zaplanowanych wydatków wynosi 875 020,00 zł (w tym wynagrodzenia 562 800,00 zł). 

1.8. Wykorzystywanie danych referencyjnych yzsik dla potrzeb realizacji zadań innych 

niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej 

Z wyjaśnień udzielonych przez Starostę Kłodzkiego (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli) 

wynika, iż dane z pzgik wykorzystywane są przez: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Budownictwa oraz 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zakres pozyskiwanych informacji przez wskazane 

wydziały związany jest z realizacją wykonywanych przez nie zadań. 

Ocena zadania: /. Ustalenia formalno-organizacvine 

"Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń, część formalno-

organizacyjna została oceniona pozytywnie z uchybieniami. 

W toku kontroli stwierdzono, iż nie wszyscy pracownicy zajmujący się prowadzeniem, 

aktualizacją i udostępnianiem baz danych pzgik mają w „Zakresach czynności" przypisane te 

zadania, bądź posiadają stosowne upoważnienia do ich wykonywania. Ponadto wydane 

pracownikom upoważnienia nie zawsze są zgodne z wydanymi im „Zakresami czynności". 
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II. Ocena realizacji tematów priorytetowych 

II. 1. Modernizacja egib - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania 

modernizacji 

ILL . ws. Ustalenia wstępne 

Dla całego obszaru powiatu kłodzkiego prowadzona jest baza danych EGiB w systemie 

Comarch ERGO, o którym mowa w pkt 1.6 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. Powyższy 

system umożliwia prowadzenie egib obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych. Baza 

danych EGiB zawiera dane w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa 

w § 22 rozporządzenia w sprawie egib dla obszaru miast w całości, dla terenów wiejskich dla 

115 z 177 obrębów (65%). Mapa ewidencyjna w postaci numerycznej prowadzona jest dla 

obszaru całego powiatu (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

W okresie kontrolowanym, tj. od 1 stycznia 2019r. do 13 stycznia 202Ir. Starosta Kłodzki 

przeprowadził modernizację egib, polegającą na uzupełnieniu istniejącej bazy danych EGiB 

o dane dotyczące gruntów, budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, 

nieruchomości lokalowych oraz podmiotów ujawnionych w egib dla obrębów ewidencyjnych: 

Kamienna, Pławnica, Stary Waliszów położonych w jednostce ewidencyjnej Bystrzyca 

Kłodzka - gmina. 

Podjęte przez organ działania w zakresie tej modernizacji prezentuje tabela nr II.1. 

Tabela nr II.l.ws 

Okres 
trwania 

Nazwa działania podjętego 
w zakresie modernizacji egib 

(nazwa projektu) 

Nazwa jednostki 
ewidencyjnej objętej 

modernizacją egib 

Liczba obrębów 
objętych 

modernizacją egib 
z ogólnej liczby 

obrębów w 
powiecie 

Nazwa obrębu 
objętego 

modernizacją 
egib 

/ . 2 . , 4 . : •  : .  5 

2019 

„Projekt modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków 

dlajednostki ewidencyjnej 
Bystrzyca Kłodzka - gmina ID 

020806_5 obrębów 
ewidencyjnych: a) Kamienna 

Id 020806 5.0006; b) Pławnica 
Id 020806 5.0020; c) Stary 

Waliszów Id 020806_5.0031 
w powiecie kłodzkim" 

Bystrzyca Kłodzka -
gmina 3/238 

Kamienna 

2019 

„Projekt modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków 

dlajednostki ewidencyjnej 
Bystrzyca Kłodzka - gmina ID 

020806_5 obrębów 
ewidencyjnych: a) Kamienna 

Id 020806 5.0006; b) Pławnica 
Id 020806 5.0020; c) Stary 

Waliszów Id 020806_5.0031 
w powiecie kłodzkim" 

Bystrzyca Kłodzka -
gmina 3/238 Pławnica 2019 

„Projekt modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków 

dlajednostki ewidencyjnej 
Bystrzyca Kłodzka - gmina ID 

020806_5 obrębów 
ewidencyjnych: a) Kamienna 

Id 020806 5.0006; b) Pławnica 
Id 020806 5.0020; c) Stary 

Waliszów Id 020806_5.0031 
w powiecie kłodzkim" 

Bystrzyca Kłodzka -
gmina 3/238 

Stary 
Waliszów 
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Poniższe zestawienie prezentuje charakterystykę obiektów objętych modernizacją egib, 

zawartą w przedmiotowym projekcie (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli): 

Tabela nr II. 1.1.1 

Nazwa obrębu 
objętego 

modernizacją egib 
Identyfikator Powierzchnia 

|ha] 
Ilość 

działek 
Ilość 

budynków 

1 2 3 5 
Kamienna 020806_5.0006 130 187 3 

Pławnica 020806_5.0020 953 942 25 

Stary Waliszów 020806_5.0031 1792 1453 32 

Zakres prac związanych z przeprowadzeniem przedmiotowej modernizacji obejmował: 

- „modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic 

obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych 

EGiB atrybutu „Geometria") w przypadkach koniecznych należy dokonać ustalenia, 

pomiaru granic w celu poprawnej lokalizacji obiektów budowlanych podlegających 

uwidocznieniu w ewidencji gruntów i budynków po wcześniejszym uzgodnieniu z Geodetą 

Powiatowym w ramach map wywiadu terenowego", 

- „modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz 

konturów klasyfikacyjnych", 

- „obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną 

zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne", 

- „uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek odpowiednimi wartościami 

brakujących atrybutów". 

- „utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków - geometrycznych 

i opisowych", 

- „utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych 

z budynkami", 

- „uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi 

geometrycznymi", 

- „modyfikację istniejących danych geometrycznych dotyczących budynków, których 

rzeczywisty kształt i położenie nie są właściwie odwzorowane na mapie ewidencyjnej na 

skutek przebudowy tych budynków lub grubych błędów w geometrycznych danych 

ewidencyjnych", 

- „uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi 

atrybutami", 
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- „weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych 

z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności", 

- „działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mające na celu utworzenie 

zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących 

lokali stanowiących odrębne nieruchomości danych ewidencyjnych dotyczących 

nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie 

stwierdzonych niezgodności". 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 26 kwietnia 2019r. pomiędzy Starostą Kłodzkim 

a firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Adam Biliński z siedzibą we Włocławku koszt 

związany z powyższą modernizacją egib wyniósł 145 800,00 zł (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt 

kontroli). 

II. 1.1. Uzgodnienie projektu modernizacji egib przez DWINGiK 

W myśl zapisów art. 24a ust. 1 ustawy Pgik, starosta może zarządzić przeprowadzenie 

modernizacji egib na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Zgodnie z § 56 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie egib, przy wykonywaniu modernizacji egib stosuje się między 

innymi zapisy § 33 wyżej wymienionego rozporządzenia, mówiące o tym, że modernizację 

poprzedza opracowanie przez starostę projektu modernizacji ewidencji i uzgodnienie tego 

projektu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

W dniu 20 marca 2019r. DWINGiK uzgodnił projekt modernizacji egib dla 3 obrębów 

jednostki ewidencyjnej Bystrzyca Kłodzka - gmina (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że obowiązek, o którym mowa w § 33 

ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib został przez organ spełniony. Projekt modernizacji egib 

został pozytywnie zaopiniowany przez DWINGiK. 

II. 1.2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz 

o trybie postępowania związanego z modernizacja egib 

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik, starosta podaje do publicznej wiadomości 

informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego 

z modernizacją egib. Informacje, o których mowa powyżej, podlegają wywieszeniu na okres 

14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego. 

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informacja o trybie postępowania 

związanego z modernizacją egib dla 3 obrębów jednostki ewidencyjnej Bystrzyca Kłodzka -

gmina była wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Oddziale 

Zamiejscowym Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej w dniach od 4 do 18 czerwca 2019r., a także 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w dniach od 5 do 25 czerwca 2019r. 
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Ponadto informacja ta została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Zatem organ wypełnił nałożony obowiązek w zakresie podania do publicznej wiadomości 

informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego 

z wymienioną modernizacją egib. 

II. 1.3. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-

kartograficznego 

W świetle przepisów art. 24a ust. 5 ustawy Pgik, starosta informuje o terminie i miejscu 

wyłożenia projektu 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. 

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego przedmiotowej 

modernizacji egib została podana do publicznej wiadomości (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt 

kontroli): 

- w terminie od 22 października 2019r. do 3 grudnia 2019r. poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Oddziału Zamiejscowego Starostwa 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 

- w terminie od 22 października 2019r. do 3 grudnia 2019r. poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej; 

- w prasie o zasięgu krajowym - dzienniku „Fakt" w dniu 23 października 2019r. 

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że organ wywiązał się z obowiązku 

wynikającego z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik. 

II. 1.4. Procedura wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 

W myśl przepisów art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, 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. 

Na podstawie potwierdzonych kopii protokołów z czynności wyłożenia projektu operatu 

opisowo-kartograficznego (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli) ustalono, iż wyłożenie tego 

projektu odbyło się w terminie od 12 listopada 2019r. do 3 grudnia 2019r., czyli na okres 16 

dni roboczych w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej Starostwa Powiatowego 

w Kłodzku. Do okazywanej dokumentacji zgłoszono 1 uwagę dla obrębu ewidencyjnego 

Pławnica oraz 10 uwag dla obrębu ewidencyjnego Stary Waliszów. Dla obrębu Kamienna uwag 

nie zgłoszono. 
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Zatem obowiązek, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik w zakresie wyłożenia do 

wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych został przez 

organ spełniony. 

II.1.5. Zapoznanie się zainteresowanych z projektem operatu opisowo -karto waficznezo; 

rozpatrywanie uwas do projektu operatu opisowo-kartosraficzneso 

W myśl zapisów § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, fakt zapoznania się przez 

zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się w formie 

adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych 

rejestrów i kartotek. 

Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których 

mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych 

związanych z modernizacją egib, 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 ich 

rozpatrzenia oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia 

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

Na podstawie potwierdzonych kopii protokołów z czynności wyłożenia projektu operatu 

opisowo-kartograficznego oraz „wykazów podmiotów gruntowych dla gminy Bystrzyca 

Kłodzka" obrębów Pławnica, Kamienna oraz Stary Waliszów (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt 

kontroli) ustalono, iż z projektem operatu opisowo-kartograficznego zapoznało się 24 osoby. 

Fakt zapoznania się z projektem został udokumentowany poprzez złożenie podpisu osoby 

zainteresowanej w „Wykazie podmiotów gruntowych gminy Bystrzyca Kłodzka" 

sporządzonego osobno dla każdego z obrębów podlegających modernizacji egib. 

Do przedmiotowego projektu operatu opisowo-kartograficznego zgłoszono 11 uwag (1 uwagę 

dla obrębu ewidencyjnego Pławnica oraz 10 uwag dla obrębu ewidencyjnego Stary Waliszów), 

w tym 10 uznano za zasadne. Uwagi rozpatrywał Dyrektor Wydziału - Dariusz Felcenloben 

(upoważnienie nr ORG.0114-37/2010 z dnia 7 czerwca 2010r.) przy udziale Tomasza 

Olszewskiego, przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z przedmiotową 

modernizacją. Z przeprowadzonych czynności zostały sporządzone wzmianki w protokołach 

z dnia 4 grudnia 2019r. Protokoły podpisane zostały przez Dariusza Felcenlobena, Tomasza 

Mikulicza oraz Tomasza Olszewskiego. Osoby zgłaszające uwagi zostały poinformowane 

o sposobie rozstrzygnięcia tych uwag pismami z dnia 4 grudnia 2019r. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że obowiązek, o którym mowa w art. 24a 

ust. 7 ustawy Pgik oraz § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib został przez organ spełniony. 

22 



GK-KGK.431.2.2021.PI 

II. 1.6. Termin ujawnienia w bazie danych EGiB danych zawartych w projekcie operatu 

opisowo-kartosraficzneso; informacja o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte 

w projekcie operatu stały się danymi esib 

Stosownie do zapisów art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, po upływie terminu 15 dni roboczych 

od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane 

objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi 

egib i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB. Informację o tym starosta ogłasza 

w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej starostwa. 

Na podstawie informacji zawartej w Ogłoszeniu nr 1/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 

9 stycznia 2020r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

(Dziennik Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2020r., poz. 574 - płyta DVD nr 1 

- str. 217 akt kontroli) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Kłodzku (data publikacji w dniu 15 stycznia 2020r. - płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli), 

dane zwarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się z dniem 27 grudnia 2019r. 

danymi egib, czyli po upływie 15 dni roboczych od daty zakończenia wyłożenia projektu 

operatu opisowo-kartograficznego. 

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie 

danych EGiB do dnia 30 grudnia 2019r. 

Mając na względzie powyższe obowiązek ogłoszenia, o którym mowa w art. 24a ust. 8 

ustawy Pgik został przez organ spełniony. 

ILL 7. Zawiadomienie o zmianie danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji esib 

Zgodnie § 49 ust 1 pkt 1-3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib o dokonanych zmianach 

w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia: 

1) organy podatkowe - w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: 

od nieruchomości, rolnego i leśnego; 

2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w przypadku zmian 

danych objętych działem 1 ksiąg wieczystych; 

3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w przypadku zmian w cechach 

adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków; 

4) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych 

położonych na granicy tych powiatów. 

Jednocześnie zgodnie z art. 24a ust. 11 ustawy Pgik do czasu ostatecznego zakończenia 

postępowania, o którym mowa w ust. 10 ustawy Pgik, w stosunku do gruntów, budynków lub 
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lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są 

wiążące. 

Z przedstawionych przez organ potwierdzonych kopii zawiadomień o zmianach w danych 

ewidencyjnych (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli) wynika, że o przedmiotowych zmianach 

zawiadomiono organ podatkowy, wydział ksiąg wieczystych oraz właściwą miejscowo 

jednostkę statystyki publicznej. Nie zawiadomiono starostów sąsiednich powiatów, ponieważ 

zmiana nie dotyczyła punktów granicznych położonych na granicy powiatów. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż organ dopełnił obowiązku 

wynikającego z zapisów § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib. 

11.1.8. Sposób aktualizacii danych w bazie danych EGiB 

Ustalono, iż w jednostce kontrolowanej zmiany w bazie danych EGiB dokonywane są 

przez jednego operatora, zarówno w zakresie części opisowej jak i geometrycznej. 

II. 1.9. Kontrola jakości bazy danych EGiB 

System Comarch ERGO, przy pomocy którego prowadzona jest baza danych EGiB 

posiada wewnętrzne mechanizmy kontroli w zakresie przedstawionym w poniższym 

zestawieniu. Raporty z przeprowadzonych automatycznych kontroli narzędziami systemowymi 

Comarch ERGO (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli) wykazały: 

Tabela nr II. 1.9.1 

Lp. Rodzaj kontroli Ilość błędów 

/ V .ł 

1 budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii 0 

2 
eeometrii działek o znacznych różnicach (co naimniei 20%) oowierzchni 
w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) 11 298 

3 punkty graniczne bez atrybutu 
ZRD 6 

3 punkty graniczne bez atrybutu 
BPP 69 

4 
zgodności wartości atrybutów punktów granicznych 
z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi 

stwierdzono 
zgodność 

Wyniki kontroli w zakresie występowania działek o znacznych różnicach powierzchni 

geodezyjnej w stosunku do powierzchni ewidencyjnej obrazuje 19 raportów w formacie .htm, 

(osobno dla każdej jednostki ewidencyjnej), bez zestawienia sumy występowania takich 

przypadków. Starosta, w ramach posiadanej umowy asysty z producentem oprogramowania 

winien dążyć do usystematyzowania generowanych raportów, w celu szybkiej i prostej 

interpretacji wyników przy bieżącej pracy w systemie. 
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Funkcjonujący w jednostce system PZGiK nie zapewnia natomiast automatycznych 

kontroli jakości danych egib w zakresie: 

1) występowania działek wyłącznie w części opisowej bez geometrii; 

2) występowania działek, dla których brak jest danych opisowych; 

3) występowania budynków, dla których brak jest danych opisowych; 

4) występowania działek o obszarach niejednospójnych (składających się więcej niż z jednego 

poligonu); 

5) występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK). 

Kontrole w zakresie wymienionym w punktach 4 i 5 można wykonać w systemie tylko 

za pomocą zapytań SQL. Przedstawione kontrolującym raporty z kontroli wykonanych w ten 

sposób wykazały: 

- brak występowania działek o obszarach niejednospójnych; 

- w zakresie występowania w bazie danych EGiB niestandardowych użytków (OFU, OZU, 

OZK) przedstawiony wykaz, prezentuje ilość wszystkich użytków w bazie danych, bez 

uwzględnienia ich kryteriów. 

W zakresie występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych 

opisowych, Starosta Kłodzki w piśmie z dnia 29 stycznia 202 Ir. znak 

GK.KG.6640.3.2021.KG1 (str. 192 akt kontroli) wyjaśnił, że „System oparty jest na jednej 

zintegrowanej, obiektowej bazie i powyższa sytuacja nie jest możliwa (...)". Niemniej, 

zauważyć należy, że system powinien umożliwiać przeprowadzanie kontroli nie tylko na 

poziomie wprowadzania danych do bazy danych, ale również w dowolnym momencie, w celu 

weryfikacji jej stanu. 

Ocena zadania: ILL Modernizacja esib - kontrola prawidłowości stosowania procedur 

przeprowadzania modernizacji 

Na podstawie dokonanych ustaleń zadanie dotyczące prawidłowości przeprowadzania 

modernizacji egib oraz stan jakości bazy danych EGiB został oceniony pozytywnie 

z uchybieniami. 

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia: 

- w bazie danych EGiB występują 11 298 działki o znacznych (co najmniej 20 procent) 

różnicach powierzchni geodezyjnej stosunku do powierzchni ewidencyjnej; 

- brak w systemie służącym do prowadzenia bazy danych EGiB mechanizmów służących do 

automatycznych kontroli jakości danych tej bazy w zakresie: 

• występowania działek wyłącznie w części opisowej bez geometrii; 
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• występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych 

opisowych; 

• występowania działek o obszarach niejednospójnych (składających się więcej niż 

z jednego poligonu); 

• występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK). 

II.2a. Stan cvfrvzacii zasobu w zakresie materiałów kartograficznych zasobu 

S 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu: Materiały zasobu przechowywane dotychczas 
w postaci dokumentów elektronicznych wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu w terminie 
nie dłuższym niż 1 rok od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 32 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu: Materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, 
przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do 
postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 202Or. Materiały te 
Z dniem ich przetworzenia do postaci dokumentu elektronicznego wpisuje się do ewidencji 
materiałów zasobu. 

Za prawidłowo wykonany proces cvfrvzacii uważa się przetworzenie do formy elektronicznej 
kompletnego materiału kartograficznego wraz z utworzeniem dla niego obiektów w systemie 
PZGiK. 

II.2a.l. Stopień cvfrvzacii materiałów kartograficznych zasobu 

W powiatowej części pzgik prowadzonej przez Starostę Kłodzkiego przechowuje się 

1054 arkuszy mapy ewidencyjnej oraz 3660 arkuszy mapy zasadniczej (łącznie 4714 arkuszy 

materiałów kartograficznych). Ustalono, iż organ poddał prawidłowemu procesowi cyfryzacji 

wszystkie arkusze mapy ewidencyjnej oraz wszystkie arkusze mapy zasadniczej (płyta DVD 

nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż stopień cyfryzacji materiałów 

kartograficznych wynosi 100%, co prezentuje tabela nr II.2a.l. 

Tabela nr I1.2a.l 

Materiały 
kartograficzne 

Suma materiałów 
poddanych 

prawidłowemu procesowi 
cyfryzacji* 

Ogólna liczba 
materiałów danej 

kategorii ; 

Stopień 
cyfryzacji |%| 

• > • 1 r 3 • • ' 4 

Mapy ewidencyjne 1054 1054 100 

Mapy zasadnicze 3660 3660 100 

Łącznie 4714 4714 100 

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych (arkusze mapy zasadniczej i arkusze 

mapy ewidencyjnej) został określony na podstawie udziału liczby arkuszy map poddanych 

prawidłowemu procesowi cyfryzacji do liczby ogólnej materiałów kartograficznych. 
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Analiza wybranej do kontroli próby potwierdzonych kopii 34 materiałów 

kartograficznych, które zostały poddane prawidłowemu procesowi cyfryzacji (płyta DVD nr 1 

- str. 217 akt kontroli) wykazała, iż: 

- materiały te zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu i zostały im nadane 

odpowiednie identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu, zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie zasobu, 

- zostały one zgromadzone w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie zasobu i posiadają informację o położeniu obszaru, którego 

dotyczą, za pomocą danych geometrycznych w postaci poligonu. 

Jednocześnie jednostka kontrolowana nie przedstawiła dowodu, iż materiały 

kartograficzne opatrzono klauzulą, którą opatruje się materiał wpisany do ewidencji materiałów 

zasobu (wzór tej klauzuli został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie 

zasobu). Wskazać należy, iż w myśl § 21 wyżej wskazanego rozporządzenia materiały zasobu, 

wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik 

nr 3 do tego rozporządzenia. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż obowiązek nie został 

przez organ zrealizowany. 

II.2a.2. Postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu 

Ustalono, iż materiały kartograficzne zostały poddane prawidłowemu procesowi 

cyfryzacji w 2020r. 

H.2a.3. Prawdopodobny termin pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu 

Starosta Kłodzki poddał prawidłowemu procesowi cyfryzacji wszystkie materiały 

kartograficzne. 

Ocena zadania: II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych 

zasobu 

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów 

kartograficznych oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 100%. W toku kontroli 

stwierdzono uchybienie polegające na nieopatrzeniu wpisanych do ewidencji materiałów 

zasobu materiałów kartograficznych klauzulą, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie zasobu. 
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11.2b. Stan usługi przesiadania dla danych egib 

art. 24 ust. 3 ykt 5 ustawy Psik: Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie 
ewidencyjnym w formie m.in. usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 201 Or. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

§19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu: Portal powinien zapewniać co najmniej 
możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej. 

art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy IIP: Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które 
zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych 
przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących 
zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się min. usługę przeglądania, 
umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, 
przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień 
symboli kartograficznych i zawartości metadanych. 

Załącznik Tematy danych przestrzennych " do ustawy IIP: 
Rozdział 1 Pierwsza grupa tematyczna 
Do pierwszej grupy tematycznej należą następujące tematy: 
(...) 6) działki ewidencyjne, rozumiane jako ciągłe obszary gruntu, znajdującego się 
w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone 
z otoczenia za pomocą linii granicznych; (...) 
Rozdział 3 Trzecia grupa tematyczna 
Do trzeciej grupy tematycznej należą następujące tematy: 
(...) 2) budynki, rozumiane jako informacje o lokalizacji przestrzennej budynków; (...) 

II.2b.l. Udostępnione usłusi danych przestrzennych dla danych esib 

Do prowadzenia bazy danych EGiB w jednostce kontrolowanej wykorzystywany jest 

system Comarch ERGO, o którym mowa w pkt 1.6 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. 

Zbiór danych z bazy danych EGiB został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług w dniu 5 lipca 

201 Ir. Został mu nadany identyfikator zbioru danych przestrzennych - PL.PZGiK.262 (płyta 

DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Dla zbioru tego zgłoszono usługę przeglądania (pod adresem 

https://geoportal.powiat.klodzko.pl/ggp) i wyszukiwania (pod adresem 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup). Usługa przeglądania 

danych egib udostępniana jest przy pomocy międzynarodowego standardu usługi Web Map 

Service (WMS). Usługa dostępna również pod adresem https://powsit.powiat.klodzko.pl (płyta 

DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

II.2b.2. Strona techniczna usłusi przesiadania dla danych esib 

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania dla danych egib wykazała, iż możliwe jest 

wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie 

zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, 
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iż w udostępnionej usłudze WMS możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych (płyta 

DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi WMS (dostępnej pod adresem 

https://geoportal.powiat.klodzko.pl/ggp') za pomocą „Walidatora usług sieciowych 

udostępnianych przez jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków" (dostępnego na 

stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii) przygotowanego przez zespół 

ds. opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, działającego w Głównym Urzędzie 

Geodezji i Kartografii. Raport wykazał, że brak jest „wymaganych warstw informacyjnych" 

w zakresie „użytki" i „kontury" oraz informacje w zakresie „publikacji pola ewidencyjnego, 

grupy rejestrowej, oznaczenia użytku i oznaczenia konturu" wymagają dostosowania do 

standardu publikacji danych ewidencyjnych (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

W portalu mapowym, o którym mowa w pkt 1.6 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, 

zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu, zapewniono możliwość 

udostępniania i korzystania z usługi przeglądania danych egib. Po wybraniu obiektu istnieje 

możliwość wyświetlenia informacji w zakresie: 

- dla działek ewidencyjnych: 

• numeru działki, 

• numeru obrębu ewidencyjnego w jednostce ewidencyjnej, 

• numeru porządkowego arkusza mapy, 

• numeru jednostki ewidencyjnej, 

• powierzchni ewidencyjnej; 

- dla budynków: 

• identyfikatora budynku, 

• głównej funkcji budynku, 

• statusu budynku, 

• roku budowy. 

U.2b.3. Dostępność usłuęi przesiadania dla danych esib 

Usługa przeglądania dla danych egib dostępna jest na terenie całego powiatu i umożliwia 

wyświetlenie informacji w wyżej wymienionych zakresach. 

Ocena zadania: II.2b. Stan usługi przesiadania dla danych esib 

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń stan e-usług przeglądania dla 

danych egib został oceniony pozytywnie. 
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Starosta Kłodzki udostępnia dane egib w myśl zapisów art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik. 

Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu, portal mapowy zapewnia dostęp 

do usług danych przestrzennych, a także zapewnia ich przeglądanie. Usługa przeglądania 

umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub 

nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów, wyświetlanie objaśnień symboli 

kartograficznych oraz wyświetlanie zawartości metadanych dotyczących udostępnianych 

zbiorów danych. Zauważyć należy, iż raport walidacji usługi WMS wykazał błędy (w tym brak 

wymaganych warstw informacyjnych), zatem organ powinien dostosować usługę do 

aktualnego standardu publikacji danych ewidencyjnych (dostępnego na stronie Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii). 

IL2c. Stan e-uslus dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych 

$ 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu: system PZGiK zapewnia co najmniej: 
wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych 
i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną. 

Ę 19 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu: Udostępnianie materiałów zasobu 
w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu 
prowadzącego zasób lub na informatycznych nośnikach danych. Portal powinien zapewniać co 
najmniej dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione 
oraz możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu. 

§ 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu: Materiały zasobu udostępniane w postaci 
dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 200Ir. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
0 którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 

$ 1 9  u s t .  4  r o z p o r z ą d z e n i a  w  s p r a w i e  z a s o b u :  Materiały zasobu udostępniane w postaci 
dokumentów elektronicznych w związku ze zgłoszeniem prac, a takie udostępniane organom 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą być uwierzytelniane przy użyciu certyfikatu 
cyfrowego systemu PZGiK w postaci danych potwierdzających autentyczność dokumentów 
pobieranych za pomocą usług sieciowych z sytemu PZGiK. 

II.2c.l. Wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obslusa zgłoszeń yrac geodezyjnych 

1 kartograficznych przez system PZGiK 

W jednostce kontrolowanej wsparcie i monitorowanie procesów związanych ze 

zgłaszaniem prac geodezyjnych zapewnia system Comarch ERGO. Ustalono, iż system ten 

umożliwia między innymi: 

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez moduł Prace geodezyjne (rejestr 

wygenerowany z systemu PZGiK - płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli); 
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- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, 

w tym przekazywanych drogą elektroniczną poprzez portal geodety, 

- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów 

danych do zasobu poprzez moduł Prace geodezyjne oraz Archiwum zasobu; 

- możliwość zgłaszania prac geodezyjnych poprzez portal geodety - wykonawca po 

zalogowaniu się do indywidualnego konta, posiada możliwość monitorowania stopnia 

zaawansowania obsługi zgłoszenia pracy. Ponadto może on wykonać operacje takie jak: 

przeglądanie materiałów zasobu, pobranie DOO, dokonanie płatności elektronicznych 

(Paybynet), pobranie przygotowanych materiały, zawiadomienie o wykonaniu 

zgłoszonych prac i przekazanie operatu technicznego. 

Na podstawie badanej próby 31 potwierdzonych kopii zgłoszeń prac geodezyjnych, 

w której znalazły się 22 zgłoszenia dokonane przed 31 lipca 2020r. i 9 po tej dacie (płyta DVD 

nr 1 - str. 217 akt kontroli) stwierdzono, iż dla: 

- 22 zgłoszeń prac geodezyjnych poszczególne pozycje formularza są zgodne ze wzorem 

zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy 2014, 

- 9 zgłoszeń prac geodezyjnych poszczególne pozycje formularza są zgodne ze wzorem 

zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy 2020. 

Kontrolą objęto również sposób udostępniania materiałów zasobu poprzez portal 

geodety. Na podstawie próby 31 zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z dokumentami związanymi 

z obsługą tych zgłoszeń, wybranych na potrzeby przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż nie 

wszystkie udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych kopie materiału zasobu organ 

opatruje klauzulą, o której mowa w załączniku nr 4 pkt 2 do rozporządzenia w sprawie 

zasobu. Materiały zasobu w formacie plików .dxf są opatrywane wyżej wymienioną klauzulą, 

natomiast materiały udostępniane w formacie plików .swde lub .shp klauzuli tej nie posiadają 

(np. prace geodezyjne o identyfikatorze zgłoszenia: GK.6640.3049.2020.KG16, 

GK.6640.1806.2020.KG17 oraz GK.6640.3049.2020.KG16 - płyta DVD nr 1 - str. 217 akt 

kontroli). Udostępnione kopie mapy ewidencyjnej nie we wszystkich przypadkach zostały 

opatrzone niniejszą klauzulą (np. prace geodezyjne o identyfikatorze 

GK.6640.2617.2020.BG2, GK.6640.2581.2020.BG4 -płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Zauważyć należy, że zgodne z zapisami § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu 

udostępniane kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzą w skład 

operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzula, 

której wzór określa załącznik nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia. 

Ponadto stwierdzono, iż kopie materiałów zasobu, udostępniane w postaci dokumentów 

elektronicznych, w myśl § 19 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu, są uwierzytelniane przy 
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pomocy certyfikatu cyfrowego systemu Comarch ERGO (np. prace geodezyjne 

0 identyfikatorze zgłoszenia: GK.6640.1806.2020.KG17, GK.6640.1582.2020.KG16, 

GK.6640.1533.2020.BG9 - płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

II.2c.2. Zgłaszanie prac geodezyjnych za pomocą e-usłus 

W okresie kontrolowanym do Starosty Kłodzkiego wpłynęło 3233 zgłoszeń prac 

geodezyjnych, w tym 3222 poprzez portal geodety. Zatem udział procentowy zgłoszeń prac 

geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usług w stosunku do wszystkich zgłoszeń prac 

geodezyjnych, które wpłynęły do organu wynosi 99,7%. 

Ocena zadania: II.2c. Stan e-usług dotyczących zsłaszania prac geodezyjnych 

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan e-usług dotyczących zgłaszania prac 

geodezyjnych oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Funkcjonujący w jednostce kontrolowanej system PZGiK zapewnia wsparcie 

1 monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, a także 

możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu. Starosta Kłodzki 

wdrożył e-usługę dotyczącą zgłaszania prac geodezyjnych. Jednocześnie stwierdzono 

występowanie w okresie kontrolowanym uchybienie w zakresie sposobu udostępniania 

materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych polegające na nieopatrywaniu 

wszystkich, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, materiałów zasobu 

klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do rozporządzenia w sprawie zasobu, co 

stanowi naruszenie § 21 ust. 2 powyższego rozporządzenia. 

II. 2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych 

art. 28b ust. 1 ustawy Psik: Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach 
miast oraz m> pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy 
obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
starostę; 

art. 28b ust. 10 ustawy Psik: W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast 
podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz 
innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści 
protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej; 

art. 28bb ust. 1 ustawy Psik: Zawiadomienia [o wyznaczeniu sposobu, terminu i miejscu 
przeprowadzenia narady koordynacyjnej] doręcza się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123), jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na 
doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz, ze wskazaniem adresu 
elektronicznego; 
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Art. 28b ust. 5a ustawy Psik: W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać 
przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, 
0 którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy 
niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia 
podmiotów, o których mowa w ust. 3. 

§ 1 0  u s t .  1  p k l  2  i  u s t .  2  r o z p o r z ą d z e n i a  w  s p r a w i e  G E S U T :  Powiatową bazę GESUT tworzy 
1 aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub 
informacji m. in. zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, 
o której mowa w art. 28b ustawy Pgik, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są 
jednomyślne i pozytywne. Aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT 
dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada 
koordynacyjna, o której mowa w art. 28b ustawy Pgik. 

IL2d.l. Sposób obsługi narad koordynacyjnych 

Od września 2018i\ w jednostce kontrolowanej istnieje możliwość skorzystania 

z e-usługi umożliwiającej złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej 

sieci uzbrojenia terenu. Powyższa usługa dostępna jest w Portalu Obsługi Klienta, po 

zarejestrowaniu się wnioskodawcy, jako „inwestor" w zakładce „Rejestracja" (str. 224-227 akt 

kontroli oraz płyta DVD nr 1 str. 217 akt kontroli). Składanie wniosków o skoordynowanie 

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu możliwe jest również za pośrednictwem 

ePUAP oraz środków komunikacji elektronicznej. Ustalono, iż plany sytuacyjne sporządzane 

na kopii mapy zasadniczej bądź kopii aktualnej mapy do celów projektowych można składać 

w formie papierowej, a także w następujących formatach plików danych: .GeoTiff, .shapefile, 

.dxf, .dwg, .jpeg, .gml, .kml (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). W okresie kontrolowanym 

żaden zainteresowany podmiot nie złożył wniosku za pomocą e-usługi oraz poprzez 

ePUAP. Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

w jednostce kontrolowanej każdorazowo są składane w formie nieelektronicznej w Punkcie 

Obsługi Klienta Starostwa. Zatem wdrożona usługa w zakresie złożenia wniosku 

o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przez portal, nie 

jest wykorzystywana. Zauważyć należy, iż rozpowszechnienie e-usługi oraz przedkładanie 

przez wnioskodawców projektów w wersji elektronicznej znacznie przyspieszyłoby realizację 

zadań dotyczących obsługi narad koordynacyjnych. 

Zainteresowani o wyznaczeniu przez starostę terminu i miejsca przeprowadzenia narady 

koordynacyjnej zawiadamiani są za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Wnioskodawca może na każdym etapie uzyskać informację telefoniczną bądź za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o przebiegu procesu koordynacji. 

Gestorom wraz z zawiadomieniem przesyłany jest link do serwera FTP, gdzie zamieszczane są 
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do wglądu plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

Ogólna liczba gestorów na terenie powiatu kłodzkiego wynosi 38. Na podstawie 

udostępnionych do kontroli potwierdzonych kopii pisemnych zgód na doręczanie pism za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, stwierdzono, iż takie zgody wyraziło tylko 2 

gestorów - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S. A. oraz Orange Polska S. A. 

Wskazać należy, iż zawiadamianie o naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, mimo braku wyrażenia przez podmiot pisemnej zgody na doręczanie pism tą 

drogą jest niezgodne z zapisami art. 28bb ust. 1 ustawy Pgik, który wskazuje, 

iż zawiadomienia doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w przypadku, gdy została wyrażona pisemna zgoda. 

Jednocześnie ustalono, iż w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na etapie wdrażania jest 

e-usługa umożliwiająca przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Pełne wdrożenie tej usługi 

planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2021r. 

W okresie kontrolowanym rozpatrzono 127 wniosków o skoordynowanie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wnioski te zostały rozpatrzone na 23 naradach 

koordynacyjnych. 

II. 2d. 2. Przeprowadzanie narad koordynacyjnych przy pomocy e-usłus/środków komunikacji 

elektronicznej 

Narady koordynacyjne w jednostce kontrolowanej przeprowadzane są w sposób 

mieszany - część podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu opiniuje projekty 

w siedzibie organu, cześć natomiast dokonuje tego za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie 

przeprowadzone w okresie kontrolowanym narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej uwagi lub akceptacje do projektowanych sieci umieszczane są przez 

Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w protokole z narady koordynacyjnej. 

Zespół kontrolerów ocenił poprawność zachowania terminów i procedury dotyczącej 

przeprowadzania narad koordynacyjnych z użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

Ustaleń dokonano na podstawie próby 6 kompletów dokumentacji dotyczących obsługi 

wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (3 wniosków 

złożonych przed 31 lipca 2020r. oraz 3 wniosków złożonych po tej dacie) (płyta DVD nr 1 -

str. 217 akt kontroli). 

Mając na uwadze zapisy ustawy Pgik, od 31 lipca 2020r. w przypadku, gdy narada 

koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zamiast terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy 
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niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia 

zainteresowanych podmiotów (art. 28b ust. 5a ustawy Pgik). Na podstawie badania próby 

dokumentacji dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych (przeprowadzonych po 31 lipca 

2020r. - 3 wnioski) stwierdzono, iż Starosta Kłodzki zawiadamiając o naradzie koordynacyjnej 

wyznacza termin przeprowadzenia narady, nie zaś termin jej zakończenia, 

a zawiadomienia przesyłane w terminie krótszym niż 5 dni roboczych od wyznaczonej 

daty przeprowadzenia narady. Jednocześnie stwierdzono, iż w protokołach 

z przeprowadzonych narad koordynacyjnych wpisywana jest data przeprowadzenia narady, 

natomiast w myśl zapisów art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik w przypadku przeprowadzenia 

narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół winien zawierać 

termin jej zakończenia. Ponadto w protokole nie jest wpisywane stanowisko służbowe 

przewodniczącego narady koordynacyjnej wbrew zapisom art. 28a ust. 9 pkt. 4 ustawy 

Pgik. 

Analiza w zakresie zachowania terminu wyznaczenia narad koordynacyjnych została 

przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela nr II.2d.2.1 

Łp. Znak sprawy Data wpływu 
wniosku 

Data 
wystawienia 

DOO 

Data 
pobrania 

opłaty 

Data 
przeprowa-

d/.cnin 
narady/data 
zakończenia 

narady 

Ilość dni od 
złożenia 

wniosku do 
przeprowa-

dzcnia narady 
koordynacyjnej 

1 2 3 4 j 6 : 7 
1 GK.6630.3.2020 13.01.2020r. 13.01.2020r. 13.01.2020r. 15.01.20201-. 2 

2 GK.6630.24.2020 25.03.2020r. 01.04.2020r. 07.04.2020r. 08.04.2020r. 14 

3 GK.6630.47.2020 10.06.2020r. 10.06.2020r. 12.06.2020r. 17.06.2020r. 7 

4 GK.6630.71.2020 27.08.2020r. 28.08.2020r. 28.08.2020r. 02.09.2020r. 6 

5 GK.6630.93.2020 22.10.2020r. 16.11.20201-. 16.11.2020r. 18.11.2020r. 27 

6 GK.6630.116.2020 01.12.20201-. 30.11.2020r. 30.11.2020r. 02.12.2020r. 1 

Ustalono, iż termin narady koordynacyjnej w 1 na 6 analizowanych przypadków został 

wyznaczony z przekroczeniem terminu określonego w art. 28b ust. 5 ustawy Pgik (termin 

narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 

dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego). 

Ponadto zauważyć należy, iż w przypadku wniosku dotyczącego sprawy 

GK.6630.116.2020, DOO zostało wystawione w dniu 30 listopada 2020r., gdy zgodnie 

z pieczęcią wpływu został on złożony w formie papierowej w dniu 1 grudnia 2020r. 

Z dokumentów nie wynika by wniosek ten wpłynął wcześniej. 

35 



GK-KGK.431.2.2021.PI 

Analiza terminowości aktualizacji danych zgromadzonych w bazie danych GESUT na 

podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady 

koordynacyjnej została przedstawiona w poniższej tabeli: 

Tabela nr II.2d.2.2 

Lp. Znak sprawy Data zakończenia 
narady koordynacyjnej 

Data aktualizacji 
danych w bazie danych 

GESUT 

Ilość dni od 
zakończenia narady do 

aktualizacji danych 
w bazie danych 

GESUT 
1 2 3 4 5 
1 GK.6630.3.2020 15.01.2020r. 05.02.2020r. 21 dni 

2 GK.6630.24.2020 08.04.2020r. 20.04.2020r. 12 dni 

3 GK.6630.47.2020 17.06.2020r. 08.02.2021 ponad 30 dni 

4 GK.6630.71.2020 02.09.2020r. 14.09.2020r. 12 dni 

5 GK.6630.93.2020 18.11.2020r. 08.02.2021 ponad 30 dni 

6 GK.6630.116.2020 02.12.2020r. 08.02.2021 ponad 30 dni 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w 3 na 6 analizowanych przypadków 

aktualizacja danych w bazie danych GESUT nastąpiła niezgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 

2 rozporządzenia w sprawie GESUT, tj. w terminie przekraczającym 30 dni od dnia, w którym 

zakończyła się narada koordynacyjna. W pozostałych 3 przypadkach aktualizacja bazy danych 

GESUT nastąpiła zgodnie z zapisami wyżej wymienionego rozporządzenia. 

II. 2d. 3 Stopień wdrożenia e-mług dotyczących narad koordynacyjnych 

W jednostce kontrolowanej udostępniona zastała e-usługa umożliwiająca złożenie 

wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, jednak nie jest 

ona wykorzystywana przez wnioskodawców. Natomiast e-usługa pozwalającej na 

elektroniczną obsługę narady koordynacyjnej jest na etapie wdrażania. Zatem stopień 

wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych wynosi 50%. 

Ocena zadania: IL2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych 

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń stan e-usług dotyczących 

obsługi narad koordynacyjnych został oceniony pozytywnie z uchybieniami. 

Starosta wdrożył e-usługę umożliwiającą złożenie wniosku o skoordynowanie 

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a narady koordynacyjne przeprowadza przy 

pomocy środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono 

następujące uchybienia: 

- dla narad koordynacyjnych przeprowadzonych na podstawie wniosków złożonych po 31 

lipca 2020r. stwierdzono, iż: 
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• Starosta Kłodzki zawiadamiając o naradzie koordynacyjnej wyznacza termin 

przeprowadzenia narady, nie zaś termin jej zakończenia, a zawiadomienia przesyłane 

są mniej niż 5 dni roboczych od wyznaczonej daty przeprowadzenia narady, 

• w protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych wpisywana jest data 

przeprowadzenia narady, natomiast w myśl zapisów art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik 

w przypadku przeprowadzenia narady z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej protokół winien zawierać termin jej zakończenia; 

- w protokole z narady koordynacyjnej nie jest wpisywane stanowisko służbowe 

przewodniczącego narady wbrew zapisom art. 28a ust. 9 pkt 4 ustawy Pgik; 

- termin narady koordynacyjnej w 1 na 6 analizowanych przypadków został wyznaczony 

z przekroczeniem terminu określonego w art. 28b ust. 5 ustawy Pgik; 

oraz następujące nieprawidłowości: 

- aktualizacja danych w bazie danych GESUT w 3 na 6 badanych przypadków nastąpiła 

w terminie przekraczającym 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada 

koordynacyjna (tj. niezgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 

GESUT), 

- organ zawiadamia o terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, mimo braku wyrażenia przez podmiot pisemnej 

zgody na doręczanie pism tą drogą. 

n.2e. Stan e-uslus dotyczących udostępniania materiałów pzsik dla obywateli1 

§7 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie zasobu: system PZGiK zapewnia co najmniej: 
wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, 
a w szczególności za pomocą usług sieciowych; 

$ 1 9  u s t .  2  p k t .  5  r o z p o r z ą d z e n i a  w  s p r a w i e  z a s o b u :  Portal internetowy organu prowadzącego 
zasób powinien zapewniać co najmniej możliwość udostępniania i korzystania z usług 
infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o IIP. 

Art. 9 ust. 1 ustawy o IIP: Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają 
zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, 
tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług 
danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: 

1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na 
podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie 
zawartości metadanych; 
2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie 
i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz 
wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych; 

' Dotyczy wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych. 
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3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to 
wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 
4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia 
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 
5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

$ 1 9  u s t .  3  r o z p o r z ą d z e n i a  w  s p r a w i e  z a s o b u :  Materiały zasobu udostępniane w postaci 
dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 200Ir. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. z 2013r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 1 9  u s t .  4  r o z p o r z ą d z e n i a  w  s p r a w i e  z a s o b u :  M a t e r i a ł y  z a s o b u  u d o s t ę p n i a n e  w  p o s t a c i  
dokumentów elektronicznych w związku ze zgłoszeniem prac, a także udostępniane organom 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą być uwierzytelniane przy użyciu certyfikatu 
cyfrowego systemu PZGiK w postaci danych potwierdzających autentyczność dokumentów 
pobieranych za pomocą usług sieciowych z sytemu PZGiK. 

II.2e. 7. Wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu przez system PZGiK 

W toku kontroli ustalono, iż w jednostce kontrolowanej wdrożono e-usługę dotyczącą 

udostępniania materiałów pzgik dla obywateli. Powyższa usługa dostępna jest w portalu 

interesanta (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Poprzez portal interesanta możliwe jest 

złożenie wniosków o udostępnienie następujących materiałów pzgik: 

- zbiorów danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG, RCN, 

- mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej, 

- rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB, 

a także wydanie wypisu i wyrysu z egib. 

Ustalono, iż w celu skorzystania z wdrożonej e-usługi należy zalogować się poprzez 

uwierzytelnienie za pośrednictwem profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub po 

rejestracji, za pomocą loginu i hasła (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). W dniach 18, 19 

lutego oraz 4 marca 202Ir. podczas próby zalogowania się przez profil zaufany kontrolującego 

pojawiły się informacje „błąd komunikacji z profilem zaufanym" (zrzuty ekranowe płyta DVD 

nr 1 - str. 217 akt kontroli). W tych samych dniach próby rejestracji nowego użytkownika (bez 

użycia profilu zaufanego) również zakończyły się niepowodzeniem (zrzut ekranowy płyta 

DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Wobec powyższego stwierdzić należy, iż e-usługa nie 

funkcjonuje w sposób poprawny. 
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IL2e.2. Poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli 

Ustalono, iż w okresie kontrolowanym za pomocą e-usługi dotyczącej udostępniania 

materiałów pzgik dla obywateli, wpłynęło do jednostki łącznie 368 wniosków, co stanowiło 

10,8% wszystkich w tym czasie złożonych wniosków o udostępnienie materiałów pzgik. 

W pobranej do badania próbie 29 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu za wraz 

z materiałami, które zostały udostępnione wnioskodawcom, 27 wniosków dotyczyło 

udostępnienia kopii mapy ewidencyjnej lub kopii mapy zasadniczej, 2 dotyczyły udostępnienia 

kopii mapy ewidencyjnej lub kopii mapy zasadniczej oraz danych z bazy danych EGiB 

i GESUT. Wnioski te zostały złożone w sposób tradycyjny a udostępnienie materiałów 

nastąpiło w formie elektronicznej. 

Analizując powyższą próbę stwierdzono, iż udostępniane do kontroli w formie 

elektronicznej materiały pzgik uwierzytelniane są podpisem elektronicznym. Nie są one jednak 

opatrywane, stosownie do § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu klauzulą, której 

wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do tego rozporządzenia. 

Ocena zadania: IL2e. Stan e-ustus dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla 

obywateli 

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń, stan e-usług dotyczących 

udostępniania materiałów pzgik dla obywateli został oceniony pozytywnie 

z nieprawidłowościami. 

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

- pomimo wdrożenia przez organ e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla 

obywateli, usługa nie funkcjonuje w sposób prawidłowy - podczas jej badania w okresie 

trwania kontroli wystąpiły błędy uniemożliwiające zalogowanie się poprzez profil zaufany 

oraz rejestrację konta nowego użytkownika; 

- udostępnianych elektronicznie materiałów pzgik organ nie opatruje, stosownie do § 21 ust. 

2 rozporządzenia w sprawie zasobu klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do 

tego rozporządzenia. 

IJ.2f. Stan cyfryzacH zasobu w zakresie operatów technicznych 

ft 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu: Materiały zasobu przechowywane dotychczas 
w postaci dokumentów elektronicznych wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu w terminie 
nie dłuższym niż 1 rok od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

ft 32 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu: Materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, 
przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do 
postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 202Or. Materiały te 
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z dniem ich przetworzenia do postaci dokumentu elektronicznego wpisuje się do ewidencji 
materiałów zasobu. 

Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacii uważa się przetworzenie do formy elektronicznej 
kompletnego materiału wraz z utworzeniem dla niego obiektów w systemie PZGiK. 

IL2fl. Stopień cyfryzacii operatów technicznych 

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym przez Starostę Kłodzkiego (płyta DVD nr 1 -

str. 217 akt kontroli), liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu przed 

wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu (tj. 8 stycznia 2014r.), wynosi 41387. 

Spośród powyższych operatów technicznych Starosta Kłodzki poddał prawidłowemu 

procesowi cyfryzacji 21107, co stanowi 51%. Operaty te zostały wpisane do ewidencji 

materiałów zasobu i zostały im nadane numery identyfikacyjne oraz posiadają dane 

geometryczne obszaru, którego dotyczą. Natomiast 20280 operatów technicznych zostało tylko 

wpisane do ewidencji materiałów zasobu i został im nadany identyfikator ewidencyjny. 

Natomiast dokumentów wchodzących w skład wyżej wymienionych operatów technicznych 

nie przekształcono do postaci elektronicznej i nie zostały one zgromadzone w systemie PZGiK. 

Ustalono, iż identyfikatory materiałów, które nie zostały przetworzone do postaci dokumentów 

elektronicznych są powiązane z obszarem, którego dotyczą. 

Mając na uwadze założenie, iż za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się 

przetworzenie do postaci elektronicznej kompletnego materiału, jakim jest operat techniczny, 

stopień cyfryzacji operatów technicznych w jednostce kontrolowanej wynosi 51%. 

Kontrola pobranej do badania próby 33 operatów technicznych, przyjętych do zasobu 

przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia, które zostały poddane 

prawidłowemu procesowi cyfryzacji (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli) wykazała, iż: 

- zostały zgromadzone w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie zasobu i posiadają informację o położeniu obszaru, którego 

dotyczą, za pomocą danych geometrycznych w postaci poligonu, 

- zostały im nadane w systemie PZGiK identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu, zgodnie 

z zapisami § 15 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, 

- dokumentom wchodzącym w skład tych operatów technicznych, przechowywanym 

w postaci dokumentów elektronicznych w bazie systemu PZGiK, nadano numery 

identyfikacyjne, zgodnie z zapisami § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu, 

- operaty nie posiadają klauzuli, której wzór stanowi załącznik nr 3 rozporządzenia 

w sprawie zasobu. Wskazać należy, iż w myśl § 21 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia 

materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu 
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opatruje się klauzulą. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż powyżej wskazany 

obowiązek nie był przez organ realizowany. 

II.2f.2. Postęp cyfryzacji operatów technicznych 

Ustalono, iż spośród 21107 operatów technicznych poddanych prawidłowemu procesowi 

cyfryzacji, 480 scyfryzowano w 2014r., 685 w 2015r., 1 568 w 2016r., 4 653 w 2017r., 5 948 

w 2018r., 4 959 w 2019r., 2 799 w 2020r. oraz 15 w 2021r. 

H.2f5. Prawdopodobny termin pełnej cyfryzacji operatów technicznych 

Starosta Kłodzki oświadczył, iż: „Proces cyfryzacji operatów technicznych (...) nie został 

ukończony w terminie określonym w § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia zasobu, ze względów na 

brak środków finansowych. Termin przetworzenia dokumentacji PZGiK do postaci 

elektronicznej, uzależniony jest od posiadanych środków finansowych, które mogą być 

przeznaczone na realizację tego celu. W planach finansowych na rok 2021 przewidziano kwotę 

100.000,00zł na zadanie: przetworzenie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego z obszaru prowadzonego w PODGiK w Kłodzku Oddziale Zamiejscowym 

w Nowej Rudzie do postaci dokumentów elektronicznych wraz z zasileniem nimi systemu 

teleinformatycznego ERGO firmy COMARCH". 

Ocena zadania: II.2f Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych 

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów 

technicznych oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Stopień cyfryzacji kompletnych operatów technicznych wynosi 51%. Stwierdzono, iż 

organ podjął działania postępowe w zakresie cyfryzacji operatów technicznych. W toku 

kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nieopatrywaniu materiałów przyjętych do 

zasobu klauzulą, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. 

11.22. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych 

§ 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu: materiały zasobu wpisuje się do ewidencji 
materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku 
dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku 
kontroli tej dokumentacji. 

§ 1 4  u s t .  1  i  2  r o z p o r z ą d z e n i a  w  s p r a w i e  z a s o b u :  materiały w postaci nieełektronicznej 
przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieełektronicznej wchodzące w skład 
operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych. Materiały 
zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu 
PZGiK. 
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Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacii uważa się przetworzenie do formy elektronicznej 
kompletnego materiału wraz z utworzeniem dla niego obiektów w systemie PZGiK. 

11.22.1. Sposób cyfryzacii dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych 

Oceny sposobu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców 

prac geodezyjnych, dokonano na podstawie 35 udostępnionych do kontroli potwierdzonych 

kopii operatów technicznych (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Analiza tej dokumentacji 

wykazała, iż: 

- wszystkie operaty techniczne zostały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej, 

- materiałom w systemie PZGiK nadano prawidłowe identyfikatory ewidencyjne, zgodnie 

z zapisami § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, 

- zostały one zgromadzone w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie zasobu i posiadają informację o położeniu obszaru, którego 

dotyczą, za pomocą danych geometrycznych w postaci poligonu, 

- dokumenty wchodzące w skład tych operatów technicznych zostały przekształcane do 

postaci elektronicznej i nadano im prawidłowe numery identyfikacyjne, zgodnie z zapisami 

§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu, 

- nie nadano numerów identyfikacyjnych plikom danych wygenerowanym 

z roboczych baz danych, wchodzącym w skład operatów technicznych, sporządzonych 

zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie standardów 2011. Zauważyć należy, 

iż w myśl zapisów ww. rozporządzenia pliki te stanowiły część składową operatu 

technicznego, zatem powyższe stanowi naruszenie zapisów § 15 pkt 4 rozporządzenia 

w sprawie zasobu (np. prace geodezyjne o identyfikatorach GK.6640.254.2020.NG3, 

GK.6640.160.2020.BG4, GK.6640.466.2020.KG17). Jednocześnie, jak wynika z ustaleń 

w toku kontroli pliki te są przechowywane w systemie PZGiK, 

- elektroniczne wersje operatów technicznych wskazują, iż klauzulą (którą w myśl § 21 ust. 

1 rozporządzenia w sprawie zasobu opatruje się materiał zasobu w postaci nieelektronicznej 

wpisany do ewidencji materiałów zasobu, której wzór został określony w załączniku nr 3 

pkt 1 do tego rozporządzenia) opatrzono dokumenty znajdujące się w 15 operatach 

technicznych (przed ich przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych). W 13 

przypadkach materiały zawierają zamiast klauzuli dotyczącej przyjęcia - pieczęć z ciągiem 

znaków, np. 020820201443, 02082020771. Wskazać należy, iż zgodnie z zapisami § 15 ust. 

1 wyżej wymienionego rozporządzenia identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, składa 

się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których pierwszy jest literą: 

a) C - w przypadku centralnej części zasobu, 
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b) W - w przypadku wojewódzkiej części zasobu, 

c) P - w przypadku powiatowej części zasobu; 

drugi jest identyfikatorem TERYT obszaru podziału terytorialnego kraju (województwa, 

powiatu lub gminy), który należy do właściwości miejscowej organu prowadzącego 

ewidencję materiałów zasobu; trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym 

nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu; natomiast czwarty jest kolejną liczbą naturalną, 

wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku 

kalendarzowym. 

11.22.2. Stopień bieżącej cyfryzacii materiałów przekazywanych przez wykonawców prac do 

pzsik 

Ustalono, iż w okresie od 8 stycznia 2014r. do rozpoczęcia kontroli, Starosta Kłodzki 

przyjął do pzgik 15 399 operatów technicznych (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). 

Wszystkie operaty techniczne zostały poddane prawidłowemu procesowi cyfryzacji. Zatem 

stopień bieżącej cyfryzacji materiałów przekazywanych przez wykonawców prac do pzgik 

wynosi 100%. 

Ocena zadania: II.2a. Stan bieżącej cyfryzacii dokumentów przekazywanych przez 

wykonawców prac geodezyjnych i kartoeraficznych 

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan bieżącej cyfryzacji dokumentów 

przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oceniono 

pozytywnie z uchybieniami. 

Stopień bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych wynosi 100%. W toku kontroli stwierdzono uchybienia: 

- nieopatrywanie wszystkich materiałów przyjętych do zasobu w postaci dokumentów 

elektronicznych, wbrew przepisom § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów, 

klauzulą, o której mowa w załączniku nr. 3 pkt 1 do tego rozporządzenia, 

- nienadawanie plikom danych wygenerowanym z roboczej bazy danych, o których mowa 

w § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów 2011, numerów 

identyfikacyjnych. 

II.3. Sposób dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

art. 12b ustawa Psik przed nowelizacja'. 

1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych 
lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 
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niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi 
w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 
1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania -wyników 
tych pomiarów; 
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych. 
(...) 
3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. 
(...) ' 

6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane 
przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis 
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 
7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się 
na piśmie do wyników weryfikacji. 
8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy 
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie 
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych 
materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. 

art. 12b ust. 1. la i Ib ustawy Psik: 
1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki 
zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem: 
1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, 
w szczególności dotyczącymi: 
a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit, a, oraz opracowywania wyników 
tych pomiarów, 
bj kompletności przekazywanych wyników; 
2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, 
z prowadzonymi przez ten organ bazami danych. 
la. Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 
ust. 1 pkt 3. dla obszaru objętego zgłoszeniem prac: 
1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych, 
2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych, 
3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych 
- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia 
o przekazaniu wyników zgłoszonych prac. 
Ib. Do terminów, o których mowa w ust. la, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych 
z przyczyn niezależnych od organu. 

W okresie kontrolowanym negatywny wynik weryfikacji odnotowano w przypadku 313 

prac geodezyjnych, w 285 przypadkach wykonawca pracy ustosunkował się pisemnie do 

wskazanych w protokole weryfikacji uwag (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Starosta 

Kłodzki nie wydał żadnej decyzji o odmowie przyjęcia do pzgik zbiorów danych lub innych 

materiałów sporządzonych przez wykonawcę. 
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Ustaleń dokonano na podstawie pobranej do kontroli próby 30 protokołów weryfikacji, 

w których stwierdzono wynik negatywnym (płyta DVD nr 1 - str. 217 akt kontroli). Wszystkie 

wybrane do próby protokoły dotyczyły prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020r. 

Stwierdzono, iż termin weryfikacji wynosił średnio 5 dni roboczych od dnia przekazania przez 

wykonawcę dokumentacji zawierającej zbiory danych i inne materiały będące wynikami pracy. 

W 24 na 30 kontrolowanych przypadków weryfikacja odbyła się w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia, w którym wpłynęła dokumentacja. Natomiast w pozostałych: 3 przypadkach 

weryfikację przeprowadzono po upływie 8 dni roboczych (prace o identyfikatorze zgłoszenia: 

GK.6640.3111.2019.KG17, GK.6640.81.2020.BG2, GK.6640.125.2020.KG16), 

2 przypadkach po upływie 9 dni roboczych (prace o identyfikatorze zgłoszenia: 

GK.6640.562.2020.KG10, 640.1421.2020.BG9) oraz w 1 przypadku po upływie 10 dni 

roboczych (praca o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.2960.2019.KG10). W każdym 

przypadku wyniki weryfikacji w myśl zapisów art. 12b ust. 3 ustawy Pgik zostały utrwalone 

w protokole zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 

formularzy 2014. 

Analizując wpisy w protokołach weryfikacji, ustalono, iż: 

- w 11 na 30 kontrolowanych protokołów weryfikacji odnotowano negatywny wynik 

weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac 

geodezyjnych. Wykazane w protokołach usterki dotyczyły w większości przypadków 

„braku plików wygenerowanych z roboczej bazy danych" w składzie operatu technicznego. 

W 1 przypadku wykazano „brak wykazu zmian danych ewidencyjnych dot. terenu zajętego 

przez rozbudowany budynek" (GK.6640.3025.2019.KG 16). Jako naruszony przepis 

wskazano § 46 rozporządzenia w sprawie egib podając nieaktualny publikator tego 

rozporządzenia. Zauważyć należy, iż skład operatu technicznego został określony 

w § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów 2011', 

- w 28 na 30 kontrolowanych protokołów weryfikacji odnotowano negatywny wynik 

weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji 

i kartografii: 

- w 2 analizowanych przypadkach wskazano naruszony przepis prawa niebędący 

przepisem prawa z zakresu geodezji i kartografii: 

> w protokole weryfikacji dotyczącym pracy o identyfikatorze GK.6640.1835.2019 

wskazano następującą usterkę - „identyfikacja granic cieku niezgodna z art. 220 

P.W."Jako naruszony przepis prawa wpisano „art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 

Prawo wodne". 
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> w protokole weryfikacji dotyczącym pracy o identyfikatorze GK.6640.58.2020.KG7 

wskazano następującą usterkę - „wskazany zakres opracowania wynoszący 

w przybliżeniu 35 m x 40 m nie gwarantuje spełnienia wymogu objęcia obszaru 

otaczającego teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności 

ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy", jako naruszony przepis prawa 

podano § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. 

Nr 25 poz. 133), 

- w protokole weryfikacji dotyczącym pracy o identyfdcatorze GK.6640.1479.2020.KG 16 

wskazano - „z zakresu opracowania należy wyłączyć tereny zamknięte", jako naruszony 

przepis prawa podano § 63 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie standardów 2011. 

Zauważyć należy, iż przywołany przepis prawa nie dotyczy stwierdzonej w protokole 

usterki; 

- w protokole weryfikacji dotyczącym pracy o identyfikatorze GK.6640.1103.2020.KG18 

wpisano, iż „wykazane w trakcie wywiadu terenowego obiekty „hałdy" w obszarze 

planowym pod inwestycje wskazują na nieaktualne dane EGiB i możliwe faktyczne 

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nie zostało to uwzględnione w treści mapy 

wynikowej oraz brak właściwej informacji w sprawozdaniu technicznym (...)". Jako 

naruszony przepis prawa podano § 71 ust. 7, § 78 oraz § 79 rozporządzenia w sprawie 

standardów 2011. Zauważyć należy, że prowadzenie dla obszaru powiatu egib w tym 

bazy danych EGiB oraz utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności należy 

do zadań Starosty. 

Mając na względzie powyższe ustalenia podkreślić należy, że zgodnie z brzmieniem 

art. 12b ust. 1 ustawy Pgik organ dokonuje weryfikacji wyników prac geodezyjnych pod 

względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. 

Ocena zadania: II.3. Sposób dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub 

innych materiałów stanowiących wyniki prac eeodezvinvch lub yrac kartograficznych 

Na podstawie dokonanych ustaleń, sposób dokumentowania wyników weryfikacji 

zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia: 

- dokonywanie weryfikacji w oparciu o przepisy prawa spoza tych obowiązujących w geodezj i 

i kartografii, 
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- w protokołach weryfikacji wskazywanie naruszenia przepisów prawa nieadekwatnych 

do wykazanych usterek. 

8. Ocena realizacji skontrolowanej działalności 

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym Wystąpieniu pokontrolnym, zespół 

kontrolerów dokonał oceny prawidłowości działalności organu w podlegającym kontroli 

zakresie. Oceny dokonano na podstawie ocen cząstkowych wyodrębnionych w Wystąpieniu 

pokontrolnym: 

• Część formalno-organizacyjną oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

• Część dotyczącą realizacji tematów priorytetowych w zakresie modernizacja egib - kontrola 

prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji, oceniono pozytywnie 

z uchybieniami. 

• Część dotyczącą realizacji tematów priorytetowych w zakresie procesu cyfryzacji zbiorów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania 

oceniono następująco: 

a) Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych został oceniony 

pozytywnie z uchybieniami, 

b) Stan e-usług przeglądania dla danych egib został oceniony pozytywnie, 

c) Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych został oceniony pozytywnie 

z uchybieniami, 

d) Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych został oceniony pozytywnie 

z uchybieniami, 

e) Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli został oceniony 

pozytywnie z nieprawidłowościami, 

f) Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych został oceniony pozytywnie 

z uchybieniami, 

g) Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych został oceniony pozytywnie z uchybieniami. 

• Część dotyczącą sposobu dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub 

innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Mając powyższe na uwadze, działalność organu administracji geodezyjnej 

i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się pozytywnie z uchybieniami. 

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości wskazano w niniejszym 

Wystąpieniu pokontrolnym. 
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9. Zalecenia pokontrolne 

•Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej - Starosty Kłodzkiego -

w zakresie podlegającym kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 marca 202Ir. został dostarczony Staroście 

Kłodzkiemu w dniu jego podpisania. Kierownik jednostki kontrolowanej skorzystał z uprawnień 

wynikających z art. 40 ustawy o kontroli i pismem z dnia 26 marca 202Ir. zgłosił zastrzeżenia 

do Projektu wystąpienia pokontrolnego. Kierownik komórki do spraw kontroli oddalił 

zgłoszone zastrzeżenia, co wyraził w sporządzonym stanowisku. 

W związku z powyższym, mając na względzie stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia 

i nieprawidłowości, działając w oparciu o zapisy art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 wyżej wymienionej 

ustawy, zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych: 

I. Ustalenia formalno-organizacyjne: 

1. Dostosować zakresy obowiązków pracowników do zgodności z faktycznie 

realizowanymi przez nich zadaniami - str. 10-11 Wystąpienia pokontrolnego. 

2. Wydać pracownikom stosowne upoważnienia do realizacji faktycznie wykonywanych 

przez nich zadań - str. 10-11 Wystąpienia pokontrolnego. 

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych: 

II. 1. Modernizacja egib: 

1. Niezwłoczne usunąć błędy zawarte w danych w bazie danych EGiB - str. 24-25 

Wystąpienia pokontrolnego. 

2. Umożliwić przeprowadzanie automatycznych kontroli jakości danych bazy danych EGiB 

przy wykorzystaniu systemu służącego do prowadzenia tej bazy, w szczególności 

w zakresie: 

- występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii, 

- występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych 

opisowych, 

- występowania działek o obszarach niejednospójnych - str. 24-25 Wystąpienia 

pokontrolnego. 

II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych 

1. Udostępniane przez portal geodety kopie materiałów zasobu, niezbędne do wykonania 

zgłoszonych prac geodezyjnych, opatrywać stosowną klauzulą - str. 31 Wystąpienia 

pokontrolnego. 
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II.2d. Stan e-ushig dotyczących obsługi narad koordynacyjnych: 

1. Zawiadomienia o sposobie i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej doręczać 

podmiotom uczestniczącym w tej naradzie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z zapisami art. 28bb ust. 1 ustawy Pgik - str. 34 Wystąpienia 

pokontrolnego. 

2. W przypadku, gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, wyznaczać termin jej zakończenia, 

w myśl zapisów art. 28b ust. 5a ustawy Pgik - str. 34-35 Wystąpienia pokontrolnego. 

3. Każdorazowo w protokołach z narad koordynacyjnych zamieszczać informację 

o stanowisku służbowym przewodniczącego narady, w myśl zapisów art. 28a ust. 9 pkt 4 

ustawy Pgik - str. 35 Wystąpienia pokontrolnego. 

4. Termin narady koordynacyjnej wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 ustawy Pgik 

- str. 35 Wystąpienia pokontrolnego. 

5. Dane w bazie danych GESUT aktualizować zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie GESUT - str. 36 Wystąpienia pokontrolnego. 

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli: 

1. Umożliwić logowanie się do e-usługi za pomocą profilu zaufanego - str. 38 Wystąpienia 

pokontrolnego. 

2. Materiały zasobu udostępniane na wniosek w postaci dokumentów elektronicznych, 

opatrywać stosowną klauzulą - str. 39 Wystąpienia pokontrolnego. 

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych: 

1. Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu 

opatrywać stosowną klauzulą - str. 40-41 Wystąpienia pokontrolnego. 

IL2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych 

1. Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu 

opatrywać stosowną klauzulą - str. 42-43 Wystąpienia pokontrolnego. 

II.3. Sposób dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych: 

1. Weryfikacji dokonywać pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi 

w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, 

o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pgik oraz opracowywania wyników tych 

pomiarów, a także pod względem kompletności przekazywanych wyników - str. 45-46 

Wystąpienia pokontrolnego. 
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Biorąc pod uwagę charakter zaleceń, działając zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy 

o kontroli, wyznaczam dzień 30 czerwca 2021 r. do złożenia informacji o ich wykonaniu, 

a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

Zgodnie z art. 48 wyżej wymienionej ustawy od Wystąpienia pokontrolnego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

Wojewoda Dolnośląski 

Jarosław Obremski 
/Dokument podpisany elektronicznie/ 

(podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

Niniejsze Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej. 
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