Warszawa, 6 września 2018 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WG-IV.431.30.2018

Pan
Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego
ul. Jana Kochanowskiego 28
26 - 900 Kozienice

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U z 2017 r. poz. 2101 ze
zm./, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie /Dz. U. z 2015 r. poz. 525/, w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej /Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092/, z upoważnienia
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy:
.................................Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i .......................... starszy inspektor wojewódzki w Oddziale
Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
przeprowadziły w dniach od 17 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. kontrolę w trybie uproszczonym
o charakterze kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w Kozienicach.

I.

TEMAT KONTROLI

Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
ewidencji gruntów i budynków w świetle zarzutów Wójta Gminy Magnuszew zawartych w piśmie
z dnia 9 stycznia 2018 r. nr ZP.6830.30.2017.
II.

USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

Kierownikiem jednostki kontrolowanej Starostwa Powiatowego w Kozienicach z siedzibą w mieście
Kozienice przy ul. Jana Kochanowskiego 28, jest Pan Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego.
Starosta Kozienicki ustnie upoważnił Panią ............................. Geodetę Powiatowego do
udzielania informacji, wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów, podczas czynności kontrolnych.
III.

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

Ocenie i kontroli poddano zarzuty Wójta Gminy Magnuszew zawarte w piśmie z dnia
9 stycznia 2018 r. nr ZP.6830.30.2017 wskazujące na nieprawidłowości w prowadzonym przez
Starostwo

Powiatowe

w

Kozienicach

Państwowym

Zasobie

Dokumentacji

Geodezyjnej

1Kartograficznej W powyższym piśmie wskazano, że „() Od roku 1987 trwa nieustanny spór
w rejonie dwóch obrębów geodezyjnych, tj. Aleksandrów i Józefów Osiemborowski, na granicy
których znajduje się droga gminna na działkach oznaczonych numerami 245 i 150, położonych
odpowiednio nr 245 w Józefowie Osiemborowskim i nr 150 w Aleksandrowie. Jej źródłem są
niezgodności w dokumentacji geodezyjnej, polegające na niespójności granic obrębów. Od roku
2011, tj. wpływu wniosku o dokonanie rozgraniczenia Gmina ma nieustanny problem ze
wskazaniem granic przedmiotowych działek z sąsiednimi nieruchomościami.

W skutek

prowadzonych robót geodezyjnych w granicach obrębu Aleksandrów w ostatnich latach wykonano
2 podziały geodezyjne, a powstała w ich wyniku dokumentacja została przyjęta do zasobu
geodezyjnego. Nie ma natomiast możliwości wskazania granic w obrębie Józefów Osiemborowski
w trybie odtworzeniowym z uwagi na niespójność granic. W związku z powyższą sytuacją trwa
konflikt mieszkańców wsi i jednocześnie użytkowników drogi, który to spowodował niemalże
całkowity brak jej przejezdności. Gmina podejmowała wiele czynności prowadzących do
prawidłowego wskazania granic nieruchomości, jednakże ciągle brak jest jego wyniku, głównie
z powodu niejednoznacznych danych geodezyjnych dotyczących przedmiotowych działek,
a uzyskanych przez geodetów ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach.”
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IV.

USTALENIA KONTROLI I OCENA DZIAŁAŃ ORGANU

Zespołowi kontrolującemu w trakcie czynności kontrolnych przedłożono potwierdzone za
zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1)

protokół ustalenia granic wsi Aleksandrów z dnia 29 stycznia 1957 r., protokół ustalenia granic
gruntów Józefów i Wojciechów Osiemborowski z dnia 21 listopada 1957 r.;

2)

fragment pierworysu mapy ewidencyjnej obrębu Aleksandrów, fragment pierworysu mapy
ewidencyjnej obrębu Józefów Osiemborowski;

3)

uzgodniony w dniu 20 kwietnia 2011 r. projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków
jednostki ewidencyjnej

Magnuszew. Z treści którego wynika, że źródłem danych

ewidencyjnych były materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w części
prowadzonej przez Starostę Kozienickiego tj. między innymi około 8000 jednostkowych
operatów technicznych, dokumentujących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
dotyczących obiektów ewidencji gruntów i budynków;;
4)

umowę nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD.Część III zawartą w dniu 6 czerwca 2012 r. pomiędzy
Województwem Mazowieckim a Konsorcjum firm dotyczącej realizacji w powiecie kozienickim
usług i dostaw, będących przedmiotem postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2011/S 171 - 281643 z dnia
7 września 2011 r. Przedmiot umowy obejmował między innymi prace geodezyjne na potrzeby
modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) między innymi dla całej jednostki
ewidencyjnej Magnuszew mające na celu:
a) konwersję mapy katastralnej do postaci wektorowej;
b) uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków;
c) uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych;
d) dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących: działek ewidencyjnych, użytków
gruntowych oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów;

5)

informację nr 1 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu
operatu opisowo-kartograficznego z prac geodezyjno -

kartograficznych modernizacji

ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali między innymi dla gminy
Magnuszew, wydana na podstawie art. 24 a ust. 8 12 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne;
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Z treści protokołu z ustalenia granic obrębów Józefów Osiemborowski sporządzonego w dniu
21 listopada 1957 r. wynika, że granicę z przyległym obrębem Aleksandrów ustalono: „od Nr 21
granica biegnie północnym brzegiem drogi polnej do kamienia Nr 22...".
Na pierworysie mapy ewidencyjnej obrębu Aleksandrów wykazana została działka nr 150
stanowiącą drogę której północna krawędź stanowi granicę między obrębami Józefów
Osiemborowski i Aleksandrów zgodnie z protokólarnie ustaloną granicą w dniu 29 stycznia 1957 r.
Na pierworysie mapy ewidencyjnej obrębu Józefów Osiemborowski wykazano działkę nr 245
stanowiącą drogę której południowa krawędź stanowi granicę między obrębami Józefów
Osiemborowski

i

Aleksandrów

zgodnie

z

protokólarnie

ustaloną

granicą

w

dniu

21 listopada 1957 r.
Uzgodniony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w dniu 20 kwietnia 2011 r. projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków
jednostki ewidencyjnej Magnuszew obejmował swoim zakresem prace polegające między innymi
wyeliminowaniu niespójności pomiędzy granicami sąsiadujących ze sobą jednostek ewidencyjnych
oraz granicami obrębów ewidencyjnych. W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 maja 2014 r. poz. 4955 ukazała się „Informacja nr 1 Starosty Powiatu Kozienickiego"
z dnia 30 kwietnia 2014 r. z treści której wynika, że projekt operatu opisowo - kartograficznego
z prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia
ewidencji budynków i lokali między innymi gminy Magnuszew wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 21 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r. stał się operatem ewidencji gruntów
i budynków.
W piśmie z dnia 11 lipca 2017 r. skierowanym do wykonawcy prac modernizacyjnych Starosta
Kozienicki wskazał, że w trakcie weryfikacji modernizacji bazy danych dla gminy Magnuszew
stwierdzono nieprawidłowy przebieg granic działek stanowiących drogi usytuowane na granicy
obrębów Aleksandrów stanowiącej działkę nr 150, Józefów Osiemborowski stanowiącej działkę
nr 245 i wniósł o usunięcie nieprawidłowości w ramach rękojmi na wykonane prace zgodnie
z umową GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część III zawartą w dniu 6 czerwca 2012 r.
W ramach rękojmi wykonawca prac modernizacyjnych na podstawie szkiców archiwalnych
z operatów do założenia ewidencji gruntów obrębu Józefów Osiemborowski - P.1407.1962.442,
obrębu Aleksandrów - 1407.1962.456 dokonał korekty przebiegu granice działek i sporządził aneks
do operatu opisowo - kartograficznego dotyczący przebiegu granic działek nr 245 i nr 249
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