MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Warszawa, 10 kwietnia 2018 r.

WG-IV.431.12.2018.EKU

Pan
ROBERT ZAWADZKI
„GEOZAW” - BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Mickiewicza 1b
07 - 100 Węgrów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 9 ust. 2, 7, 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 1
oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 2,
przeprowadzona została od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r. kontrola sprawdzająca
w przedsiębiorstwie „GEOZAW” BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH ROBERT ZAWADZKI,
ul. Mickiewicza 1b, Węgrów, dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu
pokontrolnym nr WG-IV.431.3.2016 z dnia 9 marca 2016 r.
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:


Pani Grażyna Piałucha – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli
Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, działająca
z upoważnienia nr 27/2018 z dnia 9 marca 2018 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,



Pani Ewelina Kułakowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli
Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, działająca
z upoważnienia nr 28/2017 z dnia 9 marca 2018 r Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny realizacji zaleceń
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pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.3.2016. o treści:
1. Prawidłowe sporządzanie zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez zamieszczanie wszystkich
wymaganych informacji w tych formularzach,
2. Prawidłowe wypełnianie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
poprzez wskazanie właściwego organu do którego adresowany jest przedmiotowy wniosek.
3. Zamieszczanie wszystkich informacji na szkicach tyczenia o którym mowa w § 59
rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Kompletowanie operatów technicznych zgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
standardów

technicznych

wykonywania

geodezyjnych

pomiarów

sytuacyjnych

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń:
1. Nazwa firmy stosowana przez podmiot kontrolowany tj.: „GEOZAW” BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH ROBERT ZAWADZKI
w Centralnej

Ewidencji

Działalności

jest spójna z nazwą zarejestrowaną

Gospodarczej

oraz

w Głównym

Urzędzie

Statystycznym w Warszawie.
2. Zgłoszenia prac geodezyjnych były sporządzone zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca
2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac
kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3, przy czym zgłoszenia
sporządzane w formie papierowej zawierały wszystkie informacje obowiązkowe określone
w ww. załączniku, zaś zgłoszenia przekazywane do organu za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego nie zawierały informacji dodatkowych mających wpływ na wysokość
współczynników korygujących PD, AJ, LR, o którym mowa

w ww. rozporządzeniu.

Powyższe uchybienie jest niezależne od wykonawcy pracy geodezyjnej.
3. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych były sporządzone zgodnie
z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac
geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz
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przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i zawierały wszystkie informacje wymaganych w ww. wzorze,
4. Szkice tyczenia zawierały wszystkie informacje określone w § 59 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego 4, zaś treść projektowaną przedstawiono na szkicach
tyczenia w kolorze czarnym, niezgodnie z zapisami § 59 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5.

Na podstawie kopii protokołów weryfikacji otrzymanych od Starosty Węgrowskiego
stwierdzono, że nadal występowały przypadki braku w operatach technicznych dokumentów
potwierdzających rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
dokumentów stanowiących wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa
w § 71 ust. 2 ww. rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych

pomiarów

sytuacyjnych

i

wysokościowych

oraz

opracowywania

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Przedstawiając powyższe ustalenia, z których wynika, że nie zrealizował Pan zalecenia
opisanego w pkt 4 Wystąpienia pokontrolnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia z dnia 9 marca 2016 r. informuję, zostanie
skierowany wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego, wobec osoby wskazanej przez Pana
w zgłoszeniach prac geodezyjnych jako kierownika prac, w związku z nie dochowaniem przez
kierownika tych prac należytej staranności przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii.

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
Sebastian Bała
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