
 

GK-IV.430.1.2021.8 

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

W POZNANIU 

P L A N   K O N T R O L I 

(po zmianach dnia 22 listopada 2021 r.) 

 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

na rok   2 0 2 1 

W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GEODEZJI I KARTOGRAFII 

 
Zatwierdzam: 

                   
Wojewoda Wielkopolski 

Michał Zieliński 
 

 
Podstawa prawna: 
Art. 9 ust. 6 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 

 
Tryb kontroli 

Termin czynności 
kontrolnych 

 

Temat kontroli 

1. 
Urząd Miasta Poznania 
plac Kolegiacki 17  
61-841 Poznań 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwykły 

 

I/II kwartał 

2. 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie 
Aleja Niepodległości 10/12  
63-200 Jarocin  

 

 

 

 

 

zwykły 

 

I/II kwartał 

3. 
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 
ul. Kościuszki 15  
62-100 Wągrowiec 

 
 
 
 
 
 

 

zwykły 

 

I/III kwartał 

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości 
stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej jako  
ustawa Pgik).  

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (dalej zwanym PZGiK) i automatyzacja jego 
funkcjonowania: 
a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych  

(§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  
5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej jako: 
rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4  
ustawy Pgik), 

b) stan usługi przeglądania danych ewidencji gruntów  
i budynków (art. 24 ust. 3 pkt  5 ustawy Pgik); 

c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych  
i kartograficznych (§ 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 (§ 32 ust. 2 
rozporządzenie 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). 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 

 
Tryb kontroli 

Termin czynności 
kontrolnych 

 

Temat kontroli 

4. 
Starostwo Powiatowe w Złotowie 
aleja Piasta 32  
77-400 Złotów 

zwykły 

 

III kwartał 

5. 
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 
ul. Wrocławska 256  
63-800 Gostyń 

zwykły 

 

III/IV kwartał 

6. 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 
ul.  Jana Pawła II 9/10 
62-200 Gniezno 

zwykły 

 

III/IV kwartał 

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako 
podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej jako 
ustawa Pgik). 

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (dalej zwanym PZGiK) i automatyzacja jego 
funkcjonowania: 

a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik), 

b) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – map 
ewidencyjnych i map zasadniczych (§ 19 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, pracy i technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego - dalej jako: rozporządzenie w sprawie zasobu, 
a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik), 

c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu), 

d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie 
zasobu), 

e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 ust. 1, § 12 ust. 1,  
rozporządzenia w sprawie zasobu), 

f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 8, § 12  
rozporządzenia w sprawie zasobu), 

g) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b 
ust. 5a i 10 ustawy Pgik), 

h) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK  

dla obywateli (§ 8, § 12 rozporządzeniaw sprawie zasobu). 

3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych). 
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Opracował:   
Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 
/Liliana Młynarska-Warzych/ 

 

2021-11-22 

Uzgodniono z Głównym Geodetą Kraju 

w dniu:  24.11.2021 r. 

pismem: NG-NiK.920.19.2021.AA 

 


