POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
Gdańsk, dnia 1 czerwca 2020 r.
WIGK-II.430.1.2019.AŻ

PLAN KONTROLI POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO NA 2020 ROK.
Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

1

Starostwo Powiatowe w Pruszczu
Gdańskim

Luty - lipiec 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Pucku

Czerwiec – grudzień 2020 r.

Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdańskim

Czerwiec – grudzień 2020 r.

Urząd Miejski w Gdyni

Czerwiec – grudzień 2020 r.

Urząd Miejski w Sopocie

Czerwiec – grudzień 2020 r.

2

3

4

5

Przewidywany termin kontroli

Temat kontroli
Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu
administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w 2018 r., tj. przekazanych w sprawozdaniu z kontroli sygnatura WIGKII.431.15.2018.AŻ.
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
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 dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust.
3 pkt 5 ustawy Pgik),
c. stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§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),
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e. stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego 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 rozporządzenia 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).

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
Andrzej Żylis
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