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WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

W POZNANIU 

P L A N   K O N T R O L I 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

na rok   2 0 1 5 

W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GEODEZJI I KARTOGRAFII 

Zatwierdzam: 
   /- Piotr Florek/ 

Podstawa prawna: 

Art. 9 ust. 6 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne                 Wojewoda Wielkopolski 
Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Tryb 

kontroli 

Termin 
rozpoczęcia 

kontroli 
Temat kontroli Uwagi 

1. 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu 
ul. Wrocławska 256 
63-800 Gostyń 

zwykły I kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

2. 

Starostwo Powiatowe w Ostrowie 
Wielkopolskim 
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

zwykły I kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

3. 

Urząd Miasta Poznania 
Plac Kolegiacki 17,  
61-841 Poznań 

zwykły I kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

4. 

Starostwo Powiatowe w Turku 
ul. Kaliska 59 
62-700 Turek 

zwykły I kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

5. 

Starostwo Powiatowe w Śremie 
ul. Mickiewicza 17 
63-100 Śrem,  

zwykły III kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

Zgoda Wojewody 
Wielkopolskiego 
z 13 kwietnia 2015 r. 
na zmianę terminu 
kontroli 
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6. 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie  
ul. 5 Stycznia 5  
64-200 Wolsztyn  

zwykły II kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

7. 

Starostwo Powiatowe w Kępnie 
ul. Kościuszki 5 
63-600 Kępno 

zwykły II kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

8. 

Starostwo Powiatowe w Chodzieży 
Ul. Wiosny Ludów 1 
64-800 Chodzież 

zwykły II kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

9. 

Urząd Miejski w Koninie 
Wojska Polskiego 2b 
62-500 Konin 

zwykły II kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

10. 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 
Rynek 17 
63-900 Rawicz 

zwykły III kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

 

11. 

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie 
Ul. Rybaki 3 
64-700 Czarnków 

zwykły III kwartał 

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których 
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mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

12. 

Starostwo Powiatowe w 
Ostrzeszowie 
ul Zamkowa 31 
63-500 Ostrzeszów 

uproszczony III kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

13. 

Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
Pl. Św. Józefa 5 
62-800 Kalisz,  

uproszczony III kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

14. 

Starostwo Powiatowe w Kole  
ul. Sienkiewicza 21/23 
62-600 Koło 

uproszczony III kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

15. 

Urząd Miejski w Koninie 
Wojska Polskiego 2b 
62-500 Konin 

uproszczony III kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

16. 

Starostwo Powiatowe w Słupcy  
ul. Poznańska 20 
62-400 Słupca 

uproszczony III kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

17. 

Starostwo Powiatowe w 
Krotoszynie 
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 
63-700 Krotoszyn 

uproszczony IV kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

18. 

Starostwo Powiatowe w Lesznie 
Plac Kościuszki 4B 
64-100 Leszno 

uproszczony IV kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

19. 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

uproszczony IV kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

20. 

Starostwo Powiatowe w 
Międzychodzie 
ul. 17 Stycznia 143 
64-400 Międzychód 

uproszczony IV kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 
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21. 

Starostwo Powiatowe w Pile 
al. Niepodległości 33/35 
64-920 Piła 

uproszczony IV kwartał 

Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów 
i budynków generujących przebieg granic jednostek 
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych. 

 

 
 
 
 
Opracował: 
Lidia Danielska 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego 
 
 
Uzgodniono z Głównym Geodetą Kraju 

w dniu 25 listopada 2014 r. 

pismem: NG-NiK.920.15.2014.AA 

 


