
tr 6dzl<r Wojew6dzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GN-I.431.9.2012DS

N-6d2, dnia4Awrzesnia 2012 r.

ilr{ "/^ f 4 ' /
h% {""\
/,ou/^^^,Y

\Vlv
\ t  f t 2Starostwo poFiatowe

w Rawie Mazowieckiej

ruffiiluwuliluilililil1iltil|ilililtililtiltililil
Pan

Jrizef Matysiak

Starosta Rawski

'.i!r' . Nuner pi.sma: 162?5
Data przyjpcia: 19-09-2012 08:45
PlzyjmujqclE Sabina Trojanowska
Iogin: 9a8ca550139dd459?a5
Haslo: cf54?20? Zalecenia pokontrolne

Napodstawie art.7b ust. l pkt2 ustawy zdtniali maja rg8g r. prawo g;a"ry.j;"
i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.22010r., Nr l93,poz.l2g7 zezm.) orazg 5 ust. 1 pkt
2 rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 28 sierpnia 200I r. w sprawie kontroli urzgd6w,
instytucji publicznych i przedsigbiorc6w vy zakresie przestrzegania przepis6 w dotyczEcych
geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090), L,6dzki Wojew6dzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadzil kontrolg problemowq, maj4c4 na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie wykonywania przez Starostg Rawskiego zadart
okreslonych w ar1. 7d ww ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z brzmieniem $ 13 ust. 6 ww rczponqdzenia Rady Ministr6w, przed,
podpisaniem protok6lu Starosta Rawski zglosil zastrzeienia do jego trejci.

Po dodatkowym zbadaniu zasadnoSci zgloszonyeh zastrze?en, tr-6dzki Wojew6dzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartogr aftcznego dokonal korekty protok6lu
w nastgpujqcy spos6b:
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zdaria2i3 ze str. 10 protok6tu o treSci:

,,Jednakie z przedstawionego w trakcie kontroli Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa oraz schematu organizacyjnego wynika, 2e w Starostwie Rawskim nie

wyodrgbniono stanowiska Geodety Powiatowego.

Tymczasem z przepisu art. 6a ust. L ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geoderyjne i kartograficzne (tekst jednolify Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz, 1287 ze zm.)

wynika, 2e organy nadzoru geoderyjnego i kartograficznego oraz organy administracji

geodezyjnej kartograficznej (ust. 2) stanowi4 Slu2b9 Geoderyjn4 i Kartogra{tcznq,

Zgodnie z ust. 2 lit. b ww przepisu starosta wykonuj1cy zadania przy pomocy geodety

powiatowego wchodz4cego w sklad starostwa powiatowego pozostaje organem

administracji geodezyjnej i kartograficznej ".

przyj7ty nastgpuj4c4 postai :

,rZ tresci $ 16 ust. L przedstawionego w trakcie kontroli Regulaminu

Organizacyjnego..Star:ostwawynika,i ieDyrektbl,-WytIZialu*@n

i Gospodarki NieruchomoSciami ma prawo rriwnoczeSnie u4rwad tytulu Geodeta

Powiatowy. Nalezy wigc uzna { Le w Starostwie Rawskim, zgodnie z przepisem art.

6a ust. 2lit. b ustawy z dnia 16 maja 1989 r. (tekst jednolify Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.

1287 zezm.) funkcj onuje stanowisko Geodefy Powiatowegoo'.

W zwi4zku z Vm, na stronie 28 protok6h, w czgsci p. n. Wnioski wynikaj4ce

z kontroli, zdanie 3 w miejsce stwierdzenia:

,,Jednakie z przedstawionego w trakcie kontroli Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa oraz schematu organizacyjnego n'ynika, ite w Starostwie Rawskim nie

wyodrgbniono stanowiska Geodety Powiatowego, o kt6rym mowa w przepisie art.

6a ust.2 lit. b in fine ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne".

przyjgho posta6:
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'Z treSci $ 16 ust. I przedstawionego w trakcie kontroli Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa wynika, te Dyrektor Wydzialu Geodezji, Katastru
i Gospodarki NieruchomoSciami ma prawo r6wnoczeSnie uLywa(. tytulu Geodeta
Powiatowy. Nalezy wigc uzna$ Le w Starostwie Rawskim, zgodnie z przepisem art.
6a ust. 2 lit. b ustawy z dnia 16 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.IJ. z20l} r., Nr 193, poz.

1287 ze zm.) funkcjonuje stanowisko Geodety powiatowego".

W nawi4zaniu do powyzszych wyjaSnieri zmiatie ulegl Spis akt kontroli
stanowi?cych zalbcznik do niniejszego protok6lu, poszerzony o pozycjg nr 15. o tresci:

,,kopia strony nr 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Rdwskiego, zawieraj4ca

$ 16 ust. I z ktotego wynika, 2e Dyrektor Wydziatu Geodezji, Katastru i Gospodarki
NieruchomoSciami ma prawo r6wnoczeSnie uzywai tltulu Geodeta powiatowy. Kopia
niniejszego dokumentu uzyskana zostalaze strony internetowej Starostwa Rawskiego w dniu
06.09.2012 r.".

Jednakze, po analizie zastrze2enia obejmuj4cego ustalenia dotycz4ce prowadzenia

ewidencji grunt6w i budynk6w w zakresie realizacji wymogu zawartego w przepisie $ g0 ust.
1 pkt 3 tazparz4dzenia L4inistra Roz'.vcjti-Regionalnego i Budou'nicfwa z dnia 29 marea
2001 r. w sprawie ewidencji grunt6w i budynk6w (Dz. u. Nr 3g, poz. 454),
t'odzkiWojew6dzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podtrzymal

przyznanq oceng, (brzmiqc4:-pozytywnie z nieprawidlowosciami-) wyjasni ai4c,2e:

Z tte{ci ww $ 80 ust. 1 pkt 3 lit. b wynika, 2e modemizacjg dla teren6w r*iejskich

nale?alo zakohczyc w terminie do 31 grudnia2010 r.

Z przedstawionych do kontroli dokument6w wynika, 2e na koniec 20ll r. czESc
dzialan modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w zostala zrealizowarra jedynie w 20%io,
co oznacza, ze wym6g wytahony w ww przepisie zostal wypelniony przez Starostg Rawskiego
jedynie czgSciowo.

W takim razie ocena nie mogia byi rnna, anizeli wymieniona w protok6le.

Wobec pov'ry2szych ustaleri N-6dzki Wojew6dzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego odm6wil korekty protok,6lu w omawianym zakresie.
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