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WIGiK.431.3.2014.ABI

Prezydent Miasta Opola

Działając na podstawie:
 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów,
instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),
 zawiadomienia z dnia 9 maja 2014r. nr WIGiK.431.3.2014.ABI
upoważnieni inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzili w dniach od 19 maja 2014 r.
do 12 czerwca 2014r. kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta
Opola zaleceń pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej w 2012 roku kontroli problemowej
zadań z zakresu geodezji i kartografii, przekazanych przez Opolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z dnia 29 czerwca 2012 r.
nr WINGiK.431.2.2012.AO. Ustalenia kontroli zawarto w Protokole kontroli, który został
odczytany i przekazany Prezydentowi Miasta Opola w dniu 15 lipca 2014 r.
Do zapisów Protokołu kontroli Prezydent Miasta Opola wniósł zastrzeżenia, które zostały
rozpatrzone

przez

Opolskiego

Wojewódzkiego

Inspektora

Nadzoru

Geodezyjnego

i Kartograficznego. Informacja dotycząca sposobu rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń
została przekazana Prezydentowi Miasta Opola przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2014 r.
nr WIGiK.431.3.2014.ABI.
Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała, że dwa z trzech skierowanych
zaleceń zostały zrealizowane, nadal aktualne pozostaje zalecenie dotyczące przestrzegania
przepisów Rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających
bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78,
poz. 837), w tym w szczególności wzmocnienia nadzoru nad zgodnością przyjmowanych

opracowań geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami technicznymi.
W toku przeprowadzonej w 2012 roku kontroli problemowej stwierdzono bowiem,
że w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych …, Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu nie zachowuje wymaganego terminu wykonania
kontroli operatów przyjmowanych do zasobu. Ponadto do zasobu przyjmowane są operaty
zawierające usterki i uchybienia. Powyższe stwierdzono na próbie kontrolnej 30 operatów, w
ramach których:
 6 operatów (20%) skontrolowano po wymaganym terminie wynoszącym 6 dni
roboczych,
 19 włączonych do zasobu operatów (63%) zawierało usterki lub uchybienia, wykazane
w protokole usterki nie dyskwalifikowały ich jednak pod względem przyjęcia do
zasobu.
Przeprowadzona kontrola sprawdzająca, w oparciu o 40 skontrolowanych operatów, wykazała
natomiast, iż:
 w 15 na 68 przypadków wpływu wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu (22%)
- część operatów składana była kilkukrotnie - MODGiK nie zachował 6–dniowego
terminu dokonania kontroli złożonej dokumentacji;
 operaty techniczne, w których wystąpiły wady, usterki lub nieprawidłowości,
wydawane są wykonawcom prac w celu ich uzupełnienia, bez sporządzania
protokołów kontroli , (16 na 19 zwróconych przez MODGiK operatów).
 do

państwowego

zasobu

geodezyjnego

i

kartograficznego

włączane

są

operaty zawierające nieprawidłowości i usterki techniczne o różnej wadze
- w 24 na 40 skontrolowanych opracowań (60 %), w 11 przypadkach stwierdzono
nieprawidłowości, które winny stanowić podstawę do odmowy włączenia operatu
do zasobu;
 stwierdzono brak należytej staranności w zakresie datowania czynności pracy
MODGiK: brak potwierdzenia przez wykonawcę (daty i podpisu) odbioru materiałów
przygotowanych do zgłoszonej pracy, przypadki ponownego wpływu dokumentacji
do MODGiK po dacie przyjęcia dokumentacji do zasobu, brak na wniosku o przyjęcie
dokumentacji do zasobu daty włączenia dokumentacji do zasobu, daty i podpisu
odbioru przez wykonawcę materiałów przeznaczonych dla zamawiającego.
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W związku z powyższym, mając na uwadze treść podpisanego przez Pana
Prezydenta w dniu 15 lipca 2014 r. Protokołu kontroli, zawierającego ustalenia kontroli
oraz wnioski kontrolującego, kieruję do Pana Prezydenta następujące zalecenie
pokontrolne:


należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów znowelizowanej ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących obsługi
zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, a w szczególności weryfikacji
przekazanych przez wykonawców prac zbiorów danych lub innych materiałów
stanowiących

wyniki

prac

geodezyjnych

lub

prac

kartograficznych,

pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
Pragnę podkreślić, iż weryfikacja, o której mowa w art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) winna
zapewniać

by

informacje

gromadzone

w

państwowym

zasobie

geodezyjnym

i kartograficznym oraz w bazach danych gromadzonych w zasobie, w szczególności
ewidencji gruntów i budynków, były wiarygodne oraz odpowiadały standardom
obowiązującym w geodezji i kartografii oraz winna eliminować sytuacje, w których materiały
gromadzone w zasobie pozostają sprzeczne.
Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zawiadomienie o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO
Marek Świetlik
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
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