Warszawa, 25 czerwca 2018 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WG.IV-431.6.2018.DP

Pan
Sławomir Morawski
Starosta Powiatu Ciechanowskiego
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 2, w trybie art. 11-57
ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej3, z upoważnienia
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy:
Dorota Pniewska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji
Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Warszawie,

Barbara

Moszczyńska

- specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 5 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r.
kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

I.

TEMAT KONTROLI

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością.
1

Dz. U. z 2017 r., poz.2101
Dz. U. z 2017 r., poz. 2234
3 Dz. U. 2011 r., Nr 185, poz. 1092
2

1

Na podstawie ustnego upoważnienia Starosty Ciechanowskiego, w toku czynności kontrolnych
informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Elżbieta Łukasiak – Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Pan Andrzej Gronowski – Kierownik
Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego.
II.

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:
1.

Dokumentacja formalno-organizacyjna.

1.1.

Kierownik jednostki kontrolowanej.

1.2.

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

1.3.

Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

1.4.

Upoważnienia

wydane

przez

organ

administracji

geodezyjnej

i

kartograficznej

do załatwiania spraw w jego imieniu.
1.5

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

1.6

Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

1.7

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

2.

Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art.
4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500)
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, pod względem kompletności i pokrycia
obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

2.1

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) - charakterystyka prowadzonej bazy danych,
o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.2

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej
bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

2.3

Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych,
o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.4

Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych,
o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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2.5

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) - charakterystyka prowadzonej bazy
danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.6

Mapa zasadnicza (MZ) - charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa
w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.

Sposób

wykonywania

zadań

z

zakresu

geodezji

i

kartografii

realizowanych

z wykorzystaniem dotacji.

III.

DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty, dotyczące realizacji zadań objętych
kontrolą, szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli, podpisanych przez Pana
Sławomira Morawskiego – Starostę Ciechanowskiego:
1.

Ustalenia formalno-organizacyjne.

2.

Infrastruktura informatyczna / programowa.

3.

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7
(RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością.

4.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych EGiB, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.

5.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych GESUT, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.

6.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych RCiWN, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych SOG, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.

8.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.

9.

Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.

10. Ocena stanu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3
(GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne
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i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność
z przekazywaną sprawozdawczością.
Całość dokumentacji pozyskana w trakcie czynności kontrolnych została skompletowana w aktach
kontroli.

IV.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1.

Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od 1 stycznia 2017 roku jest Pan Sławomir Morawski
Starosta Ciechanowski wybrany Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2014
roku w sprawie wyboru Starosty Ciechanowskiego.
1.2.

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ciechanowie regulują: Statut
Powiatu Ciechanowskiego, przyjęty uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr I/2/9/98 z dnia
19 grudnia 1998 roku ze zm. - uchwała Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr IV/19/141/2012 z dnia
27 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego
oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ciechanowie uchwalony Uchwałą
Nr 36/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 8 marca 2017 roku. Z zapisów Statutu Powiatu
Ciechanowskiego wynika, że Starosta organizuje pracę starostwa powiatowego (§ 17 ust. 3),
natomiast organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin
organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu (§ 18 ust. 1). Z zapisów
Regulaminu Organizacyjnego /zwanego dalej RO/ wynika, że zgodnie z § 3 ust. 2 RO, w skład
Starostwa wchodzi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
/zwanego dalej WGKKiGN/, którego Oddziałem jest Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno
– Kartograficznego /dalej POZG-K/
Zgodnie z § 4 ust. 2 RO, w WGKKiGN – symbol G, tworzy się następujące stanowiska pracy
w zakresie tworzenia i prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne: Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału, Zastępca Geodety
Powiatowego – Zastępca Kierownika Wydziału, Kierownik Oddziału POZG-K, stanowiska
ds. ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenia katastru, stanowiska ds. prowadzenia,
aktualizacji i przekształcania cyfrowych baz danych zasobu geodezyjno – kartograficznego,
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stanowisko ds. gospodarowania zasobem geodezyjno – kartograficznym i udostępnianie go,
stanowisko ds. sprzedaży map, prowadzenia bazy szczegółowych osnów oraz technicznej obsługi
dokumentów zasobu, stanowisko ds. uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.
Stosownie do § 6 ust. 7 RO, do WGKKiGN należą sprawy z zakresu geodezji, kartografii, katastru
i gospodarki nieruchomościami, między innymi: gospodarowanie i udostępnianie powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencjonowanie
zasobu; prowadzenie, aktualizacja i przekształcanie cyfrowych baz danych pzgik, w tym baz EGIB,
mapy zasadniczej, bazy skanów dokumentów geodezyjnych i administracyjnych, bazy GESUT
i innych; prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen; zakładanie i modernizacja
sieci osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych wraz z prowadzeniem bazy tych osnów;
programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac geodezyjnych realizowanych ze
środków działu 700 i 710 i budżetu powiatu.
Starosta jest Kierownikiem Starostwa (§ 17 ust. 1 RO) i sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań
przez kierowników wydziałów Starostwa (§ 17 ust. 5).
Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Pani Elżbieta
Łukasiak, która została powołana na stanowisko Zastępcy Geodety Powiatowego w dniu
3 października 2016 roku. Pani Elżbieta Łukasiak posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz
uprawnienia zawodowe zakres 1 i 2, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni
odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci
województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni /Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498/.
Zapis w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie uwzgledniający
stanowisko Zastępcy Geodety Powiatowego oraz powołanie na stanowisko Zastępcy Geodety
Powiatowego Pani Elżbiety Łukasiak, są niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 3b, zgodnie z którym,
starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa
powiatowego.
1.3

Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Zadania objęte kontrolą realizuje 7 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, Ww. pracownicy posiadają pisemne zakresy czynności, uprawnień
i odpowiedzialności, które odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom lecz nie są
dostosowane do zmodernizowanej ustawy Pgik.
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1.4

Upoważnienia

wydane

przez

organ

administracji

geodezyjnej

i

kartograficznej

do załatwiania spraw w jego imieniu.
Pracownicy prowadzący bieżącą aktualizację baz danych, udostępnianie danych z baz danych,
kontrole systemowe prowadzonych baz danych, wykonujący kopie bezpieczeństwa prowadzonych
baz danych, nie posiadają upoważnień organu do wykonywania czynności materialno
– technicznych, stosownie do przepisu art. 6a ust. 3a, zgodnie z którym „Organ Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić
pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym
udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje
na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres
upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone”.
1.5

Nie wydano dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji
stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb
i zasady ich aktualizacji.

1.6

Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i zrzutów ekranowych stwierdzono,
że do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich PL-2000 oraz układ
wysokościowy Kronsztad’86.
1.7

Infrastruktura informatyczno / programowa wykorzystywanej do prowadzenia baz danych,
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób,
zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import
danych).

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i wydruków systemowych stwierdzono,
że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:
a. dla części graficznej Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu - EWMAPA v.12 FB,
b. dla części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków – EWOPS 6,
c. do prowadzenia Rejestru Cen i Wartość Nieruchomości – REJCEN v.3.14,
d. do prowadzenia Szczegółowych Osnów Geodezyjnych wykorzystywany jest program BANK
OSNÓW v.3,
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e. do obsługi, prowadzenia powiatowego zasobu – OŚRODEK 8 FB.
W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, Zarządzeniem Nr 13/2016 Starosty
Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2016 roku, wprowadzona została „Polityka Bezpieczeństwa
Przetwarzania Danych Osobowych” stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia, mająca na celu
uzyskanie i utrzymanie zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu
przetwarzania danych osobowych. „Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi”, która
stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, w § 3 określa systemy, które obejmuje; m.in. systemy
EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, REJCEN I BANK OSNÓW.
W § 12 Instrukcji, określono procedurę tworzenia kopii zbiorów danych oraz programów i narzędzi
programowych służących do ich przetwarzania. Procedura ta spełnia wymogi § 17 ust. 3
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz.
1183).
Kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych wykonywane są przez Administratora Informacji
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, zgodnie z procedurą uregulowaną w „Polityce
bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych”, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 13/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2016r. Dwoje pracowników PODG-K
wykonuje je tylko w kilku szczególnych przypadkach, np.: w przypadku konieczności
przeprowadzenia poważnej aktualizacji, wczytania danych z dużej roboty. Codzienna kopia
przekazywana jest na serwer w innej lokalizacji, a raz na tydzień kopia na nośniku zewnętrznym
przechowywana jest w chronionej zewnętrznej lokalizacji.

2.

Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b
(BDOT500) ustawy Pgik pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność
z przekazywaną sprawozdawczością.

Stan faktyczny realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500)
ustawy Pgik, pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną
sprawozdawczością, ustalono na podstawie pisemnych informacji Pani Elżbiety Łukasiak – Zastępcy
Geodety Powiatowego i Pana Andrzeja Gronowskiego – Kierownika Powiatowego Ośrodka Zasobu
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Geodezyjno – Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, wydruków
systemowych oraz analizy pobranych baz.

2.1

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) - charakterystyka prowadzonej bazy danych,
o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie nie jest prowadzona baza danych EGiB, o której mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik.
W 2017 roku w ramach projektu ASI zostało zlecone przeniesienie treści dotychczasowej
numerycznej mapy zasadniczej do bazy EGiB dla 3 gmin powiatu ciechanowskiego (Gołymin
-Ośrodek, Opinogóra Górna, Sońsk) co stanowi ok. 1/3 powierzchni powiatu ciechanowskiego.
Termin realizacji tego zadania to przełom 2018/2019 roku.
Dla obszaru nie objętego projektem ASI, dostosowanie ewidencji gruntów do modelów
pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, będzie realizowane sukcesywnie ze środków
własnych Starostwa. Jednak bez finansowania zewnętrznego, realizacja w całości tego zadania
do końca 2023 roku nie będzie możliwa. Głównym problemem finansowym będzie miasto
Ciechanów, gdzie wymagane będzie połączenie modernizacji EGiB z utworzeniem baz EGiB.
a) EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Wobec braku bazy EGiB, nie przeprowadzono jej kontroli jakościowej.
b) EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych EGiB, o której mowa w art. 4 ust.
1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.
Wobec braku bazy, nie skontrolowano zgodności stanu faktycznego utworzenia bazy danych EGiB
z przekazywaną sprawozdawczością.

2.2

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej
bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie nie jest prowadzona baza danych GESUT, o której
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik.
W 2017 roku w ramach projektu ASI zostało zlecone przeniesienie treści dotychczasowej
numerycznej mapy zasadniczej do bazy GESUT dla 3 gmin powiatu ciechanowskiego (Gołymin
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-Ośrodek, Opinogóra Górna, Sońsk) co stanowi ok. 1/3 powierzchni powiatu ciechanowskiego.
Termin realizacji tego zadania to przełom 2018/2019 roku.
Dla obszaru nie objętego projektem ASI do modelów pojęciowych określonych w przepisach
szczególnych będzie realizowane sukcesywnie ze środków własnych Starostwa. Jednak
bez finansowania zewnętrznego, realizacja w całości tego zadania do końca 2023 roku nie będzie
możliwa.
a) GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Wobec braku bazy GESUT, nie przeprowadzono jej kontroli jakościowej.
b) GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.
Wobec braku bazy, nie dokonano kontroli stanu faktycznego utworzenia bazy danych GESUT
z przekazywaną sprawozdawczością.

2.3

Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych,
o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości prowadzona jest w Starostwie Powiatowym
w Ciechanowie, od 1.01.2007 r. w programie REJCEN v.3.14 firmy GEOBID w Katowicach. Została
założona przez pracowników WGKKiGN.
Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu. Dane gromadzone są dla gmin. Na bieżąco
wprowadzane są dane z aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, postanowień sądu
zawierających wartości nieruchomości, wyciągów z operatów szacunkowych przedłożonych przez
rzeczoznawców majątkowych.
Zgodnie z § 74 ust. 2 rozporządzenia egib rejestracji podlegają ceny oraz wartości nieruchomości,
a także:
1) adres położenia nieruchomości;
2) numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości;
3) rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:
a) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego,
b) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku
gruntowego,
c) niezabudowanych nieruchomości leśnych,
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d) zabudowanych nieruchomości rolnych,
e) niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,
f) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,
g) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje
niż zagrodowa i mieszkaniowa,
h) nieruchomości budynkowych,
i) nieruchomości lokalowych,
j) zabudowanych nieruchomości leśnych,
k) innych nieruchomości niż wymienione w lit. a-j;
4) pole powierzchni nieruchomości gruntowej;
5) data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości;
6) inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych.
Dostosowanie bazy RCiWN do specyfikacji pojęciowego modelu danych rejestru cen i wartości
nieruchomości, zawartych w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie egib, dokonano
przy aktualizacji programu REJCEN do jego najnowszej wersji.
Kopie bazy RCiWN wykonywane są przez informatyka, zgodnie z procedurą określoną w § 12
Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.
Za tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych odpowiedzialny jest Administrator Infrastruktury
(Informatyk). Kopie zapasowe bazy RCiWN są wykonywane we wszystkie dni robocze
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz w terminach wynikających
z przepisów prawa lub wytycznych dotyczących danego zbioru. Kopie zapasowe przechowuje się
w różnych lokalizacjach oraz w skrytkach bankowych, w miejscach zabezpieczających je przed
nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem co najmniej przez
60 dni.
Ustalona procedura spełnia wymogi § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183).

2.4

Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych,
o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza danych dotycząca szczegółowych osnów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym
w Ciechanowie prowadzona jest obecnie w programie „Bank Osnów v. 3.05” firmy GEOBID
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Sp. z o.o. w Katowicach. Baza SOG prowadzona jest jednolicie dla całego obszaru powiatu
ciechanowskiego.
Baza „Osnów poziomych i wysokościowych” pierwotnie została założona już w latach 90-tych
ubiegłego wieku. Prowadzona była przy pomocy programu „BANK” OPGK Lublin. Po przeliczeniu
osnów na układ PL-2000, dane z tego programu (program DOS-owy) zostały przeniesione
do programu „BANK OSNÓW v.2” firmy GEOBID Katowice pracującego pod kontrolą systemu
Windows. Obecnie baza obsługiwana jest przez wersję 3.05 tego programu.
Baza została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług prowadzonej przez GUGiK (PL.PZGiK.5500).
Aktualizacja bazy osnów szczegółowych odbywa się „ręcznie”.
Baza szczegółowych osnów poziomych i wysokościowych obejmuje swym zasięgiem obszar całego
powiatu ciechanowskiego (faktycznie zawiera dodatkowo punkty należące do Starostw sąsiednich
znajdujące w pobliżu granic powiatu ciechanowskiego).
Baza nie jest w 100 % dostosowana do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Niektórych danych
wymienionych w modelu pojęciowym „Bank Osnów v. 3.05” nie przechowuje. Część pól w bazie
nie ma uzupełnionych danych, a część danych opiera się o „stare” słowniki; np. typ stabilizacji
opiera się o szczegółowe słowniki oparte na starych wytycznych G-1.9.
W chwili obecnej nie planuje się dostosowania prowadzonej bazy danych SOG do modelów
pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy
Pgik, ale w miarę posiadanych wolnych środków Starostwo będzie dążyć do dochowania
perspektywy do 2023 r.
Kopia bezpieczeństwa tej bazy wykonywana jest codziennie na serwer o innej lokalizacji. Ponadto
kopia na zewnętrznym nośniku wykonywana raz w tygodniu przechowywana jest w chronionej
lokalizacji zewnętrznej, zgodnie z procedurą określoną w § 12 „Instrukcji zarządzania systemami
informatycznymi”, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 13/2016 Starosty
Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2016 roku wprowadzającego „Politykę Bezpieczeństwa
Przetwarzania Danych Osobowych”.
a) SOG.

Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne

Baza danych SOG nie jest w 100 % dostosowana do modelu pojęciowego określonego
w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).

„Bank Osnów
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v. 3.05” nie przechowuje identyfikatora idIIP

- identyfikator infrastruktury informacji

przestrzennej. Część pól w bazie nie ma uzupełnionych danych, a część danych opiera się o „stare”
słowniki; np. typ stabilizacji opiera się o szczegółowe słowniki oparte na starych wytycznych G-1.9.
Zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie jest zgodny z rozporządzeniem.
Baza SOG prowadzona jest dla całego obszaru powiatu ciechanowskiego.
b) SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.
Stan faktyczny utworzenia bazy danych jest zgodny z danymi przekazanymi do Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w sprawozdaniu GUGiK 4.00 za rok ubiegły.
Nie można dokonać walidacji danych zawartych w bazie SOG, ponieważ nie wszystkie dane w niej
gromadzone są zgodne z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w rozporządzeniu
w sprawie osnów geodezyjnych co uniemożliwia wygenerowanie poprawnego pliku GML.

2.5

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) - charakterystyka prowadzonej bazy

danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dla obszaru powiatu ciechanowskiego nie jest prowadzona baza danych BDOT500, o której mowa
w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik.
W 2017 roku w ramach projektu ASI zostało zlecone przeniesienie treści dotychczasowej
numerycznej mapy zasadniczej do bazy BDOT500 dla 3 gmin powiatu ciechanowskiego (GołyminOśrodek, Opinogóra Górna, Sońsk) co stanowi ok. 1/3 powierzchni powiatu ciechanowskiego.
Termin realizacji tego zadania to przełom 2018/2019 roku.
Dla obszaru nie objętego projektem ASI dostosowanie danych do modelów pojęciowych
określonych w przepisach szczególnych będzie realizowane sukcesywnie ze środków własnych
Starostwa. Brak zewnętrznych środków umożliwiających finansowanie przedmiotowego zadania,
uniemożliwi jego wykonanie w wyznaczonym terminie tj. do 2023 roku.
a) BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Wobec braku bazy BDOT500, nie przeprowadzono jej kontroli jakościowej.

b) BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust.
1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.
Wobec braku bazy, nie dokonano kontroli stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500
z przekazywaną sprawozdawczością.
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2.6

Mapa zasadnicza (MZ). Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa

w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Charakterystykę prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik
określono na podstawie informacji udzielonych przez Pana Andrzeja Gronowskiego – Kierownika
Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego w Starostwie Powiatowym
w Ciechanowie, wydruków systemowych oraz analizy pobranej próbki mapy zasadniczej.
Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest w odrębnych bazach dla każdej jednostki
ewidencyjnej powiatu ciechanowskiego w programie EWMAPA firmy GEOBID w Katowicach.
Numeryczna mapa zasadnicza dla miasta Ciechanowa powstawała sukcesywnie obrębami w latach
1997 – 2003. Sporządzona została w oparciu o instrukcję K-1 wydanie z 1995 roku w układzie
1965/2 i Kronsztadt’86. W 2003 roku została przeliczona na układ PL-2000.
Numeryczna mapa zasadnicza dla miasta Glinojeck powstała w 2004 roku. Sporządzona została
w oparciu o instrukcje K-1 wydanie z 1998 roku w układzie PL-2000 i Kronsztadt’60. Na przełomie
2016/2017 roku została przeliczona na poziom odniesienia Kronsztadt’86 przez pracowników
POZG-K.
Numeryczna mapa zasadnicza dla pozostałych jednostek ewidencyjnych (obszary wiejskie)
powstała w 2012 roku w ramach projektu „BW”. Sporządzona została w oparciu o instrukcję
K-1 wydanie z 1998 roku w układzie PL-2000 i Kronsztadt’86.
W chwili obecnej powierzchnia numerycznej mapy zasadniczej pokrywa w 100 % powierzchnię
powiatu ciechanowskiego. Funkcjonuje w układzie PL-2000 i Kronsztdt’86.
W 2017 roku w ramach projektu ASI zostało zlecone przeniesienie treści dotychczasowej
numerycznej mapy zasadniczej do baz BDOT500, GESUT i EGiB dla 3 gmin powiatu
ciechanowskiego (Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna, Sońsk) co stanowi ok. 1/3 powierzchni
powiatu ciechanowskiego. Termin realizacji tego zadania to przełom 2018/2019 roku.
Kopie bezpieczeństwa numerycznej mapy zasadniczej powiatu ciechanowskiego wykonywane są
tak jak dla innych baz prowadzonych przez Starostwo. Codzienna kopia na serwer w innej
lokalizacji, a raz na tydzień kopia na nośniku zewnętrznym przechowywana w chronionej
zewnętrznej lokalizacji.
Dostosowanie numerycznej mapy zasadniczej, dla obszaru nie objętego projektem ASI,
do modelów pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, będzie realizowane sukcesywnie
ze środków własnych Starostwa. Jednak bez finansowania zewnętrznego, realizacja w całości tego
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zadania do końca 2023 roku nie będzie możliwa. Głównym problemem finansowym będzie miasto
Ciechanów, gdzie wymagane będzie połączenie modernizacji egib z utworzeniem baz EGiB,
BDOT500 i GESUT.
a) MZ. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Symbole na mapie zasadniczej miasta Ciechanowa są zgodne z instrukcją K-1 w wydaniu z 1995
roku, dla pozostałych obszarów są zgodne z instrukcję K-1 w wydaniu 1998 roku, niezgodne
z rozporządzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
Mapa zasadnicza, prowadzona dla całego obszaru powiatu ciechanowskiego, zawiera pełną treść
określoną w instrukcji K-1. Tak prowadzona mapa zasadnicza zapewnia:
 kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
 identyfikację źródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy zasadniczej;
 generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej;
 wydruk mapy zasadniczej w kroju arkuszowym wybranego obszaru.
Prowadzona mapa zasadnicze nie zapewnia:
 generalizacji i wizualizacji kartograficznej obiektów, o których mowa w § 13 rozporządzenia.
 przetwarzania treści mapy zasadniczej do zbiorów danych dokumentów elektronicznych GML.
b) MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa w art. 53b ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.
Dane przekazywane do Głównego Geodety Kraju w sprawozdaniu GUGiK 1.00 są zgodne z danymi
przedstawionymi podczas kontroli.

3.

Sposób

wykonywania

zadań

z

zakresu

geodezji

i

kartografii

realizowanych

z wykorzystaniem dotacji.
Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem
dotacji ustalono na podstawie dokumentacji przyjętej do pzgik, umów z wykonawcami,
protokołów zdawczo – odbiorczych, dokumentów finansowych oraz informacji uzyskanych
od geodety powiatowego.
W dziale 010 rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, powiat
miał przyznany limit dotacji 20 tys. zł. W ramach przyznanych środków finansowych wykorzystano
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kwotę 1 100 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działki nr 121, obręb Sadek
gm. Glinojeck - umowa nr G.271.8.2017 z dnia 5.10.2017. Nie wykorzystano pełnego limitu dotacji,
ponieważ w tym okresie na terenie powiatu ciechanowskiego nie były realizowane inne zadania
z tego obszaru działalności.
W dziale 710 rozdział 71072 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, powiat miał przyznany limit
dotacji 67 tys. zł na opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej
i wysokościowej dla części m. Ciechanów - cz. obrębu Podzamcze, Śmiecin, Śmiecin Kol. pow. 633
ha wykorzystany w całości. Całkowity koszt dokumentacji 118 941,00 zł.
W trakcie trwania czynności kontrolnych opracowywano sprawozdanie z rozliczenia dotacji. Dane
finansowe uzyskane w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie są zgodne z danymi finansowymi
uzyskanymi z Oddziału Analiz i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

V.

OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między
innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen
wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku:


pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone
uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane
zadanie;



pozytywna pomimo uchybień



pozytywna pomimo nieprawidłowości



negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną
działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji
rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r./


Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów
kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli
wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
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Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie
formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie
finansowym, jak i wykonania zadań.

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Struktura organizacyjna i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej
jednostki oraz spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji,
podstawy formalnoprawne do działania pracowników urzędu w imieniu organu, ze względu
na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.2, oceniono negatywnie.
2. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, ze względu na nieprawidłowości opisane
w pkt IV.1.3, - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania
spraw w jego imieniu, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.4, – oceniono
negatywnie.
4. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę
aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji
– nie oceniano.
5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz – oceniono pozytywnie.
6. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych,
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG)
oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji
oraz formaty wymiany danych – oceniono pozytywnie.
7. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4
ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500)
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia
obszarowego

oraz

zgodność

z przekazywaną

sprawozdawczością

-

ze

względu

na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 do ppkt.2.6, oceniono pozytywnie pomimo
nieprawidłowości.
8. EGiB. Ewidencja Gruntów i Budynków - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik – ze względu na nie prowadzenie bazy danych EGiB –
16

odstąpiono od oceny uwzględniając fakt, że czas na pełne utworzenie baz danych upływa
31 grudnia 2023 r.
9. EGIB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik - ze
względu na nieprowadzenie bazy danych EGiB – odstąpiono od oceny uwzględniając fakt, że
czas na pełne utworzenie baz danych upływa 31 grudnia 2023 r.
10. EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt
2 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością - ze względu na nie prowadzenie bazy
danych EGiB – odstąpiono od oceny uwzględniając fakt, że czas na pełne utworzenie baz
danych upływa 31 grudnia 2023 r.
11. GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik - ze względu na nie prowadzenie bazy
danych GESUT – odstąpiono od oceny uwzględniając fakt, że czas na pełne utworzenie baz
danych upływa 31 grudnia 2023 r.
12. GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - ze
względu na nie prowadzenie bazy danych GESUT – odstąpiono od oceny uwzględniając fakt, że
czas na pełne utworzenie baz danych upływa 31 grudnia 2023 r.
13. GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu - ze względu na nie prowadzenie bazy danych GESUT – odstąpiono od oceny
uwzględniając fakt, że czas na pełne utworzenie baz danych upływa 31 grudnia 2023 r.
14. RCiWN Charakterystyka prowadzonej bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, o
której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik – oceniono pozytywnie
15. SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy
Pgik, ze względu na uchybienia opisane w pkt IV.2.4.SOG – oceniono pozytywnie pomimo
uchybień.
16. SOG. Kontrola jakościowa bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, ze względu na
uchybienia opisane w pkt IV.2.4.a.SOG – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
17. SOG Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych
z przekazywaną sprawozdawczością, ze względu na uchybienia opisane w pkt IV.2.4.b.SOG –
oceniono pozytywnie.
18. BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy
Pgik, ze względu na nie prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych – odstąpiono od
oceny uwzględniając fakt, że czas na pełne utworzenie baz danych upływa 31 grudnia 2023 r.
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19. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych obiektów topograficznych, ze względu na nie
prowadzenie bazy danych BDOT500 – odstąpiono od oceny uwzględniając fakt, że czas na
pełne utworzenie baz danych upływa 31 grudnia 2023 r.
20. BDOT500 Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500 z przekazywaną
sprawozdawczością, ze względu na nie prowadzenie bazy danych BDOT500 – odstąpiono od oceny
uwzględniając fakt, że czas na pełne utworzenie baz danych upływa 31 grudnia 2023 r.

21. MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy
Pgik oraz jej kontrola jakościowa - – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
22. MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy
Pgik, ze względu na uchybienia opisane w pkt IV.2.6.MZ – oceniono pozytywnie pomimo
uchybień.
23. MZ.

Kontrola

jakościowa

mapy

zasadniczej,

ze

względu

na uchybienia

opisane

w pkt IV.2.6.a.MZ – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
24. MZ.

Zgodność

stanu

faktycznego

utworzenia

mapy

zasadniczej

z

przekazywaną

sprawozdawczością – oceniono pozytywnie
25. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem
dotacji – oceniono pozytywnie.

Realizację zadań objętych kontrolą ogólnie – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

VI.

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających
na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości poprzez:
1.

Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Ciechanowie do wymogu przepisów art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne, z treści którego jednoznacznie wynika, że ustawodawca
nie przewiduje w strukturze organizacyjnej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej funkcji zastępcy
geodety powiatowego. Mając na uwadze, że osoba na stanowisku Zastępcy Geodety
Powiatowego, której powierzono pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego spełnia wymogi,
o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru

geodezyjnego

i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni, uwzględniając zapisy art. 6a ust 1 pkt 2b
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym, starosta wykonuje zadania przy
pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, mając na uwadze
fakt, iż Pani Elżbieta Łukasiak posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia
zawodowe zakres 1 i 2, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy
inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi
i geodeci gminni proszę o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania geodety
powiatowego.
2.

Wydanie upoważnień organu do wykonywania czynności materialno – technicznych,

stosownie do przepisu art. 6a ust. 3a, zgodnie z którym „Organ Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić
pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy
czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na
wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres
upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone”, dla pracowników prowadzących bieżącą
aktualizację baz danych, udostępnianie danych z baz danych, kontrole systemowe prowadzonych
baz danych, wykonujących kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych.
2. Dostosowanie zakresów czynności pracowników do znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne
3. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie wszystkich baz danych, o których
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b
(BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu dochowania terminu określonego
w art.53 b ust.2 ww. ustawy .
4. Dostosowanie bazy EGiB do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie
ewidencji gruntów i budynków.
5. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.
6. Dostosowanie danych bazy szczegółowych osnów geodezyjnych SOG do obowiązującego
modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych.
7. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500.
8. Dostosowanie

danych

mapy

zasadniczej

do

modelów

pojęciowych

określonych

w § 18 rozporządzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
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bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zapewnianiającym generalizację
i wizualizację kartograficzną obiektów, o których mowa w § 13 rozporządzenia
oraz przetwarzania treści mapy zasadniczej do zbiorów danych dokumentów elektronicznych
GML.
Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko;
nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę o do
przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej
informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
Z up. Wojewody Mazowieckiego
Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

……………………………………………….
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)
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