Siedlce, 10 lipca 2018 r.

MAZOW IECKI W OJEW ÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WG-IY.431.24.2018.EKU

Pan
Szczepan Lacek
GEOINWAR” Usługi Geodezyjne
ul. Reymonta 6
08-470 Wilga

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 9 ust. 2, 7, 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1
oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców2, przeprowadzona została
w dniach od 6 lipca 2018 r. do dnia 10 lipca 2018 r. kontrola sprawdzająca w przedsiębiorstwie
„GEOINWAR'’ Usługi Geodezyjne Szczepan Lacek, ul. Reymonta 6, 08-470 Wilga, dotycząca
realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.38.2018
z dnia 6 grudnia 2016 r.
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
.

Pani ................................... - Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, działająca z upoważnienia
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nr 74/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.,

•

Pani .................................. - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli
Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, działająca
z upoważnienia Mazowieckiego

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego nr 75/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny realizacji zaleceń
pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IY.431.38.2016.GP
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 646.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń:
1. Na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz kopii
dokumentów wytworzonych przez podmiot kontrolowany tj. kopii zgłoszeń prac
geodezyjnych, kopii zawiadomień o zakończeniu prac, kopii wniosków o uwierzytelnienie
dokumentów opracowanych przez wykonawcę pracy geodezyjnej i kartograficznej
udostępnionych

do

kontroli

przez

Starostę

Otwockiego

oraz

Starostę

Powiatu

Garwolińskiego stwierdzono, że nazwa firmy stosowana przez podmiot kontrolowany tj.:
„GEOINWAR” Usługi Geodezyjne Szczepan Lacek jest spójna z nazwą zarejestrowaną
w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2. Na podstawie analizy przedkontrolnej ustalono, że podmiot kontrolowany „GEOINWAR'’
Usługi Geodezyjne Szczepan Lacek zgłosił w Starostwie Powiatowym w Otwocku oraz
w Starostwie Powiatowym w Garwolinie 19 prac geodezyjnych, których celem było
wytyczenia obiektów budowlanych,

dla 3 prac których celem jest

geodezyjna

inwentaryzacja obiektów budowlanych, wznowienie znaków granicznych oraz wykonanie
mapy do celów projektowych upłynął zadeklarowany termin zakończenia pracy a wyniki
tych prac nie zostały przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W trakcie trwania kontroli Kontrolowany przedłożył zespołowi kontrolującemu dokumenty
potwierdzające złożenie rezygnacji z wykonania zgłoszonej

pracy w Starostwie

Powiatowym w Otwocku, której celem była inwentaryzacja obiektów budowlanych
z powodu wycofania się zleceniodawcy oraz pismo skierowane do Starosty Powiatu
Garwolińskiego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania pracy geodezyjnej, której celem
jest wznowienia znaków granicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych.
3. Na podstawie udostępnionych do kontroli przez Starostę Otwockiego oraz Starostę Powiatu
Garwolińskiego kopii zgłoszeń prac geodezyjnych stwierdzono, że 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 kartograficznego3 i zawierały wszystkie informacje wymaganych w
ww. wzorze.
4. Na podstawie udostępnionych do kontroli przez Starostę Otwockiego oraz Starostę Powiatu
Garwolińskiego kopii zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

3 Dz. U. z 2014 r. poz. 924
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stwierdzono, że zawiadomienia sporządzone były 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 przekazywania ich wyników do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i zawierały wszystkie informacje wymaganych
w ww. wzorze.
5. Na podstawie udostępnionych do kontroli przez Starostę Otwockiego oraz Starostę Powiatu
Garwo liński ego kopii wniosków o uwierzytelnienie dokumentów stwierdzono, że wnioski
sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania
przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych4, i zawierały wszystkie
informacje wymaganych w ww. wzorze
6. Na podstawie kontroli 19 szkiców tyczenia przedłożonych przez Kontrolowanego
stwierdzono, że 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 kartograficznego5, z wyjątkiem jednego szkicu
(dotyczy zgłoszenia nr G.6640.1.735.2017) na którym nie zamieszczono adnotacji
o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem
utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów
konstrukcyjnych, o czym stanowi § 59 ust. 1 pkt. 6 ww. rozporządzenia. Kontrolowany
pisemnie wyjaśnił, że kierownik budowy odmówił podpisu.
Ustalono, że zrealizował Pan wszystkie zalecenia zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia
z dnia 6 grudnia 2016 r. wobec powyższego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
Informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić pisemne
dnia jego otrzymania.
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STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
4 Dz. U. z 2014 r. poz. 914
5 Dz. U. z 2011 r., Nr 263 poz. 1572
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