
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 25-02-2022

Znak: WIG.I.431.4.2022

Pan
Tomasz Staniek
Starosta Opatowski
ul. H. Sienkiewicza 17 
27-500 Opatów

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 224), w związku z art. 7 b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990), zawiadamiam o planowanej kontroli 

problemowej, wynikającej z rocznego planu kontroli na rok 2022, zatwierdzonego przez Głównego 

Geodetę Kraju i zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przewidywany czas trwania kontroli od dnia 9 marca 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Celem kontroli jest ocena działania powiatowych organów administracji geodezyjnej 

i kartograficznej w następującym zakresie:

I. Ustalenia formalno-organizacyjne,

II. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków,

III. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

IV. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,

V. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne.

Kontrolą objęta zostanie działalność Wydziału Geodezji i Kartografii, siedziba: 

ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.

Jednocześnie informuję, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego i działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania 

rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o bezpieczeństwo zarówno 

pracowników jednostki kontrolowanej, jak również kontrolujących odstąpiono od prowadzenia 

czynności w kontrolnych w siedzibie kontrolowanego.

W związku z powyższym, w celu usprawnienia kontroli, proszę o przygotowanie na dzień 

rozpoczęcia kontroli dokumentów, informacji, których szczegółowy zakres zawiera załącznik do 
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niniejszego zawiadomienia i przesłanie kontrolującemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

9 marca 2022 r.

Ponadto, mając na uwadze wskazany powyżej zakres kontroli, proszę o przesłanie do dnia 

1 marca 2022 r.:

- wykazu wszystkich prac, przekazanych do weryfikacji przez wykonawców Staroście 

Opatowskiemu od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

- wykazu narad koordynacyjnych przeprowadzonych w formie elektronicznej od dnia 

31 lipca 2021 r., do dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (w przypadku prowadzenia narad 

koordynacyjnych poprzez e- usługę, nie dotyczy to wniosków o naradę koordynacyjną składanych 

do urzędu drogą mailową).

- wykazu operatów technicznych z inwentaryzacji powykonawczej budynków, przyjętych do 

zasobu w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (w przypadku 

dokonywania zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, wynikających z przyjętych do 

zasobu opracowań geodezyjnych przez dwóch operatorów - osobno w zakresie informacji opisowej 

i wektorowej).

Na podstawie ww. wykazów zostaną wybrane zgłoszenia prac geodezyjnych oraz wnioski 

o naradę koordynacyjną do szczegółowej kontroli, których lista wraz z wykazem niezbędnych 

dokumentów zostanie niezwłocznie przesłana do jednostki kontrolowanej.

Ww. wykazy należy przesłać na adres: wing02@kielce.uw.gov.pl

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności, proszę o rejestrację niniejszej kontroli w książce 

kontroli Starostwa Powiatowego w Opatowie, uwzględniając następujące dane:

 organ prowadzący kontrolę: Wojewoda Świętokrzyski,

 czas kontroli: 9 marca 2022 r. – 15 kwietnia 2022 r.

 cel kontroli: ocena działań powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 

w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych, jakości danych ewidencji gruntów i budynków, 

przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz realizacji 

zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 zespół kontrolujący: Halina Adamska – kierownik oddziału, kierownik zespołu kontrolującego – 

upoważnienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2022 r., nr 76/2022 i Paulina Mendala 

– inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego – upoważnienie Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2022 r., nr 75/2022.

Nr pozycji rejestracji niniejszej kontroli w książce kontroli Starostwa Powiatowego 

w Opatowie, proszę podać w piśmie przewodnim do przesyłanych danych opisanych w załączonym 

wykazie.
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Jednocześnie informuję, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu 

prawo złożenia uzasadnionego wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia kontroli. Wniosek należy 

złożyć nie później niż w terminie 3 dni przed terminem przystąpienia kontrolujących do czynności 

kontrolnych. Z powyższym wnioskiem można wystąpić tylko raz w odniesieniu do niniejszej 

kontroli.

Zał. 1. Wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
 

Podpis
Andrzej Reczyński

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i 
Kartograficzna
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