
Wyciąg ze sprawozdania z kontroli doraźnej, 

przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, w trybie uproszczonym, 

w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w 2017 r. 

 

Kontrola działalności Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 

wykonującego zadania Wojewody Lubelskiego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające  

z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1629, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pgik, a także zadania Organu wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy 

Pgik, została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej ustawą o kontroli 

przez organ zarządzający przeprowadzenie kontroli – Głównego Geodety Kraju (określanego dalej 

GGK).  

Przedmiotem kontroli było: przeprowadzenie przez Lubelskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontroli w Starostwie Powiatowym  

w Zamościu w dniach: 27, 29 czerwca oraz 5 lipca 2016 r. znak: IGK-III.431.2.2016.WW  

w świetle zarzutów zawartych w piśmie Starosty Zamojskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. znak: 

GKN.6641.58.2016. 

 

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 2 - 3 marca 

2017 r. Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2015 r. do 1 marca 2017 r. 

W oparciu o dokonane ustalenia oraz mając na uwadze stan prawny obowiązujący 

w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami skontrolowaną 

działalność Lubelskiego WINGiK, wykonującego zadania określone w art. 7b ustawy Pgik. 

Stwierdzone w wyniku dokonanych ustaleń nieprawidłowości wynikają  

z nieodpowiedniego stosowania przepisów ustawy o kontroli. Wskazane w sprawozdaniu  

z kontroli nieprawidłowości, w każdym z wymienionych przypadków, mogą skutkować 

negatywnie w działaniach nadzorczych WINGiK. 

Mając na uwadze ocenę skontrolowanej przez GGK działalności Lubelskiego WINGiK, 

wykonującego w imieniu Wojewody Lubelskiego zadania określone w art. 7b ustawy Pgik, 

zalecono: 

1. zapewnienie prawidłowego wykonywania, przez wojewodę działającego przy pomocy 

wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika 

inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, zadań wynikających z ustawy Pgik; 

2. przeprowadzenie stosownych szkoleń w zakresie przepisów ustawy o kontroli oraz 

przyjętych standardów kontroli dla pracowników Inspekcji dokonujących z upoważnienia 



Lubelskiego WINGiK kontroli działalności organów administracji geodezyjnej  

i kartograficznej oraz kontroli działalności przedsiębiorców wykonujących prace 

geodezyjne lub kartograficzne, a także kontroli państwowych i samorządowych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w celu zapewnienia 

profesjonalnego prowadzania kontroli przez wojewódzki organ nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego;  

3. ujęcie w planie na 2018 r. kontroli działalności Starosty Zamojskiego w zakresie 

prowadzenia zasobu, w szczególności w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,  

udostępniania materiałów zasobu i weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów 

przyjmowanych do tego zasobu. 

 

 


