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SPRAWOZDANIE 
z przeprowadzonej kontroli 

w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 

w zakresie 

realizacji przez Starostę Poznańskiego zadania określonego w art. 7d pkt 2 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z poźn. zm.) -  

koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
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Zalecenia pokontrolne 
 

I.  W zakresie funkcjonujących w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Poznaniu dokumentów organizacyjnych podjąć działania 
skutkuj ące: 

1) przypisaniem pracownikom do realizacji wszystkich czynności związanych  
z prowadzeniem spraw z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu oraz aktualizacji prowadzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu w zakresie przebiegu projektowanych obiektów uzbrojenia 
terenu, 

2) wydaniem stosownych upoważnień organu administracji geodezyjnej i kartograficznej 
pracownikom do realizacji zadań starosty z zakresu koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wynikających z ustawy - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne. 

II.  W zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
oraz aktualizacji prowadzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu o dane zawarte w dokumentach, stanowiących przedmiot narady 
koordynacyjnej: 

1) dostosować zapisy w Regulaminie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad  
i trybu uzgadniania na nich usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
do znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

2) ujednolicić zapisy w Regulaminie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad  
i trybu uzgadniania na nich usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
na naradzie koordynacyjnej oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu  
w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia narady koordynacyjnej dokumentów, 

3) sytuowanie projektowanych przyłączy uzgadniać obligatoryjnie w przypadkach,  
o których mowa art. 28b ust. 7 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne,  
w pozostałych sytuacjach informować wnioskodawców o braku takiego obowiązku, 

4) podjąć skuteczne działania w zakresie utworzenia bazy danych, o której mowa  
w art. 7d pkt 1 lit b. tiret drugie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
zapewniając tym realizację zadań starosty w zakresie prowadzenia, aktualizacji  
i udostępniania tej baz, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 

5) przyjmować numeryczne dane opisujące przebieg projektowanego uzbrojenia terenu  
w formacie wymiany danych GML zgodnym ze specyfikacją pojęciową modelu bazy 
danych, określoną w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 
GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), 

6) podjąć działania zmierzające do realizacji wymogu art. 28b ust. 3 oraz 6 ustawy - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. każdorazowo zawiadamiać, w przypadku braku 
zgodny na niepowiadamianie, wnioskodawców/podmiotów władających sieciami 
uzbrojenia terenu/wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) o terminie i miejscu 
przeprowadzenia narady koordynacyjnej oraz w każdym przypadku przekazywać 
kopię planu sytuacyjnego zawierającego propozycję usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu, a w przypadku braku technicznych możliwości sporządzenia  
tej kopii, informacji o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym, 
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7) zrealizować wymóg § 7 ust. 3 Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych  
oraz zasad i trybu uzgadniania na nich usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu – pozyskać upoważnienia od wszystkich przedstawicieli podmiotów 
zarządzających sieciami uzbrojenia terenu do dokonywania wiążących uzgodnień  
na naradach koordynacyjnych, 

8) narady koordynacyjne przeprowadzać zgodnie z procedurami i terminami określonymi 
w art. 28b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

9) podjąć odwrotne działania w celu bezwzględnej realizacji postanowień art. 28ba 
ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. stosowania przez starostę procedury 
uzgadniania zmian w dokumentacji projektowej, dotyczących usytuowania 
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 

10) przestrzegać zasad i terminowości sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych, 
określonych w art. 28b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

11) realizować wymóg art. 28b ust. 11 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne,  
tj. wydawać wnioskodawcom odpisy protokołu narady koordynacyjnej w dniu  
jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni 
od dnia złożenia żądania w tej sprawie, 

12) zamieszczać w dniu zakończenia narady koordynacyjnej na dokumentacji projektowej 
adnotację zgodną w wymaganiami art. 28c ustawy - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne, 

13) wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwalać w Dokumencie 
Obliczenia Opłaty, 

14) opłaty za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu naliczać w dniu złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej oraz zgodnie  
z art. 40d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, egzekwować  
ich wniesienie przed rozpoczęciem narady koordynacyjnej, 

15) aktualizacji prowadzonej bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu dokonywać  
w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy 
GESUT i krajowej bazy GESUT. 
 
 
Zgodnie z § 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia 
stanowiska do sprawozdania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania. 

 
 

   Kierownik jednostki kontroluj ącej  
   

/Z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Wicewojewoda Wielkopolski 

Marlena Maląg/ 

 

 
 
Poznań, dnia 5 listopada 2018 r. 
 


