
załącznik nr 2 

PLAN KONTROLI 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

NA 2012 ROK  
 

Lp. Zakres kontroli 
Nazwa jednostki 

 kontrolowanej 

Tryb 

kontroli 

Termin 

kontroli 

rozpoczę-

cia 
zakończenia 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z zakresu prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków, gromadzenia i prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego  kartograficznego, wyszczególnionych w protokołach 

kontroli problemowych z 2010 r. 

Starostwo Powiatowe  

 

w Kazimierzy Wielkiej 

sprawdzająca 

 

06. luty 

 

23 luty 

Starostwo Powiatowe  

 

w  Opatowie 

1 

06 kwiecień 

 

23 kwiecień 

Starostwo Powiatowe   

 

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

01 wrzesień 

 

8 wrzesień 

 

Miasto Kielce 
12  listopad 28 listopad 

2. 

 

Sprawdzenie prawidłowości: 

1. prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  ze 

szczególnym uwzględnieniem:  

Starostwo Powiatowe  

w Busku-Zdroju 

 

 

 

 

 

 

 

01 marzec 

 

31 marzec 
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 obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

 przyjmowania do zasobu prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 

jakości i terminowości kontroli , 

 stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego 

systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 r. w sprawie  państwowego sys-

temu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr.70 poz.821), 

2. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości 

rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewi-

dencyjnych, kompletności dokumentacji stanowiącej podstawę wprowa-

dzanych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych or-

ganów oraz osób i jednostek organizacyjnych będących podmiotami 

ewidencji gruntów i budynków, 

3. wydatkowania udzielonych dotacji budżetowych z działu 710 rozdziału 

71013, 

 4. wydawania zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz repro-

dukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania nap, materiałów 

fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących zasób geodezyjny i 

kartograficzny na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2010 r.Nr 193 poz. 1287), 

5. wykonywania czynności administracyjnych związanych w ochroną zna-

ków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o których mo-

wa w  § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45 poz. 454 z późn. zm.), 

6.  realizacji wymogu zawartego w przepisie § 80 ust. 1 pkt. 3 rozporzą-

dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454)  

 

 

Starostwo Powiatowe 

w Końskich 

 

 

 

 

 

 

Problemowa 

 

 

06  maj 

 

11 czerwiec 

Starostwo Powiatowe  

 w Sandomierzu 

 

17 wrzesień 

. 

17 październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Czyż geodeta 

uprawniony ul. Gałczyńskie-

go 3/32 

25-409 Kielce 

 

sprawdzająca 

 13 luty 29 luty 
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3. 

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z zakresu 

zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standar-

dami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii, wypełniania obowiązku 

zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych i  posiadania uprawnień 

zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie 

geodezji i kartografii., wyszczególnionych w protokołach kontroli proble-

mowych z 2010 r. 

Przedsiębiorstwo Wielobran-

żowe Tadeusz Pęski 

Donosy 134 

28-500 Kazimierza Wielka 

 

03 lipiec 19 lipiec 

Biuro Usług Geodezyjnych 

„GEO-TOP” 

ul. Kielecka 43 

28-300 Jędrzejów 

 

10 wrzesień 26 wrzesień 

„EKSPERT” sp. p 

Agencja Obsługi Nierucho-

mości 

Rzeczoznawcy Majątkowi 

ul. Targowa18/124 

25-520 Kielce 

mgr inż. Weronika Krawczyk 

geodeta uprawniony 

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 

121/6 ; 25-432 Kielce 

 

08 listopad 25 listopad 
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1.Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze stan-

dardami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.  

2. Wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych 

i kartograficznych oraz obowiązku przekazywania materiałów i informacji 

uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

3. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodziel-

ne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. 

 

Usługi geodezyjno-

budowlane 

Zygmunt Dziedzic 

Ul. Wschodnia 13/13 

28-200 Staszów 

 problemowa 

17 luty 17 marzec 

Usługi Geodezyjne 

GEOSIT s.c. 

P. Dytkowski &T. Placha 

ul. Kościuszki 60 IVp 

28-100 Busko -  Zdrój  

 

11 maj 11 czerwiec 
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USŁUGI GEODEZYJNE 

mgr inż. Aleksandra Blicharz 

Ul. Orkana 30/2 

25-548 Kielce 

 

19 wrzesień 19 październik 

GEOMETR 

ZAKŁAD USŁUG 

GEODEZYJNYCH 

ul. Rejowska 99 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

 

21 listopad 21 grudzień 

5 

Prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne: 

  prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

  zlecanie wykonywania  i udostępniania map topograficznych i tema-

tycznych dla obszarów właściwych województw, 

   tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju  oraz   prowadze-

nie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym  bazy danych obiek-

tów topograficznych oraz standardowych  opracowań kartograficznych  

 Wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz re-

produkowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania nap, mate-

riałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących zasób 

geodezyjny i kartograficzny na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 ma-

ja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 

193 poz. 1287), 

 

Marszałek Województwa  

Świętokrzyskiego 
problemowa 

 

22 październik  

 

23 listopad. 

6 

 

 

 

 

Kontrola baz danych ewidencji gruntów i budynków pod względem zgod-

ności treści z wymogami zał. Nr 4 rozporządzenia  w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków z zastosowaniem programu kontrolnego V-SWDE,  

 

Powiat Buski 

problemowa 

09 luty 14 luty 

Powiat konecki 15 luty 20 luty 

Powiat opatowski 21 luty 24 luty 

Powiat ostrowiecki 27 luty 2 marzec 

Powiat pińczowski 5 marzec 09 marzec . 

.Powiat sandomierski. 23 marzec 30 marzec 

Powiat skarżyski 02 kwiecień 06 kwiecień 

Powiat starachowicki 03 wrzesień  07 wrzesień 
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Powiat staszowski 10 wrzesień 14 wrzesień 

Powiat włoszczowski  03 październik  09 październik 

Powiat Jędrzejowski 10 październik 16 październik 

Powiat kielecki-ziemski 22 październik 26 październik 

Powiat kazimierski 05 listopad 09 listopad 

Miasto Kielce 12 listopad 16 listopad 

 


