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pnororÓł, rontRol,l - zewnętaej
pneprowar|zonej w trybie kontroli probl€mow€j

w §t&ro§twie PowiitołTE w GrurŁĘrlzu

w wydzis|e Geodezji KańograĘ Katastru i Go§podarki Nieruchomościami

Na podstawie upoważnień nł 9D07o i nr 10/2010 z dnia 19 marca 2010 r., wydarrych przez

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego, w ohesie od 30 czerwca 2010 r. do '7 |ipca 2olo r., kontrolę

przęrowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Karlograficznej

Kujawsko-Pomorskiego Uźędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

l. Jolanta Chojnow§ka

2. Arkadiusz Warda

w obecności:

l) Edwarda Wiatrcwskiego Geodęty Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji,

Kańografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Kontrolą problemorłą objęto prowadzęnie €widencji gruntów i budyŃów dla obszaru

powiafu grudziądzkiego od 01.01,2006 r, do 30.06.2010 r. przez Wydział Geodezji,

Kańografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Staxostł? Powiatowego w Grudziądzu.

stalostą Grudziądzkim j est Pan Marek Szczepanowski, który został wybrany na to starrowisko

uchwałą Rady Powiafu Grudziądzkiego ft IV11/2006 z óńa '7 gr,]dńa 2006 r. Poprzednini

Starostami Grudziądzkimi, zgodnie z uchwałąnr X)o03l2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z dnia 6 lutego 2006 l. był Pan Więsław DrcżtiA ofuz była Parri Halina Kowalkowska

zgodnie z uch,\ł?łąnr V4l2002 Rady Powiafu Grudziądzkiego z dni a26 !iśopada2002 r.

FuŃcję Geodety Powiatowego pehri Parr Edward wiatTowski, powołany przęz staroĘ
Grudziądzkiego ak:tem powołania z dnia 5 grudnia 2002 r, Pal Edward Wiatrowski pełni

również funkcję Kierownika Wydziału Geodezji, KaltogĘ,fii, Kalastru i Gospodarki

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

[DoWód: akta kontroli kax§, 1-13]
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KONTROLĄ OBJĘTO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. Rojestrowanie, zgorlnie z plzłpisami in§trulcji krncebiyjnej, aktóv notarialnych,

pr&womocnych orzeczeń §ądowych i ostatecznych deqrzji administracyjnych

doręczanych tlo organu prowarŁącąo tę ewidencję.

1.1. Rejestracja korespondencji odbywa się w Sękretariacie staxostwa Powiatowęgo

w Grudziądzrr przy ut, Miłomłyrlskej 1, gdzie zostaje wpisana do ,,Dzierrnika

Korespondencji" lłraz z nadanięm numeru wpływu.

1,2. Geodeta Powiatowy osobiścię odbiera dokumenty z seketariatu i przekazuje je

bezpośrednio poszczegó]n}m pracownikom merrtoryczn}m (bez deketacji).

1.3. Znakiem rra dokumencie pierwszej lejęstracji jest pięczątka Stalostwa Powiatowęgo

w Grudziądzu wraz z daą wplynięcia dokumentu oraz L. dz.

1.4. Ostatęcznie w ewidencji gruntów i budyŃów dokumęnty zostają zaręje§trowane

w programie ,,TurboEwid 7.5" gdzie nadawany jest kolejny numer wprowadzanej zrriany

w przedmiotowl,rn obrębie,

1.5. Dokumenty są przecho\q,wane w teczkach rozdzielone wedfug obrębu i po żakończeniu

roku kalendarzowego wtaz z wykazem dowodów zmian zamykający dany rok.

Teczki z roku obecnego oraż od załoźenia ewidencji gruntów i budyŃów przechowyvane są

w §żafach zamykanych na klucz W pokojach nr 39,38 oraż 7 budynku stalostwa

Powiatowego w Grudziądzu, natomiast z gmin Grudziądz i Gruta teczki przechow},wane są

w segregatolach w pokoju nr 37 budynku Starostwa Powiatowego w GrudŻądzu.

1,6, Grzbiery zakładanych segregatolów są opisywane w sposób rrastępujący: rok, nazwa

obrębu.

1.7. Wnioski dotyczące udzielania informacji z opemfu ewidencji grrrntów i budyŃów

rej estTowane sąpod sygnaturami:

o 7430-1 wydawanie \Ępisów i \ł}tysów z operatu ewidencji gruntó%

. 7430-2 udostą)nianię darrych z operutu ewidencji gruntóĘ

. 7430-3 zaśńadczęnia wydawane na podstawie danych z operafu ewidencji grunów,

r 7430-4 udzięlanie fuformacji z zasobu geodezyjnęgo i kartogaficnego.

opisana wyżej plocedura ręjestrowania dok-umentów jest Zgodna z rozpotządzeńem

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instnrkcji kancelaryjnej dla

organóW powiafu (Dż. U, z 1998 r. Nr 160, poz.10'14 ze zfiiLanafii).
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2. Terminowość i merytołyczna popr&łTość procesu wprowaatz&nia zmi&n do operitu
ewidencji gruntów i budynków, wpikających w §zcz€ólności z rktów not&ri&lnych,

prawomocDych orzeczeń §ądowych i ost&tecznych d€clzji rdministr&cyjnych, a trkże
dokumentacji przekłrywanej od wlaścicieli lub tykonawów pr&c z$o§zonych do

p&rń§twowego za§obu geodezyjnego i kańogr.ficznego.

W Wydziale Geodezji, Kaltografii, Katastru i Gospodalki Nięruchomościarni do opelafu

ewidencji gluntów i budynków zmiany wyrikające z ww. dokumentów uprowadzane są

w większości prz}?adków w terminie zgodnym z § 47 ust. l rozpoźądzenia Mini§tra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200l r. w splawie ewidencji gruntów

i budlnków (Dz- U. z 200l r. Nr 38, poz, 454), który stanowi o ńeżrvłocznej, po uzyskarriu

odpowiednich dokumentów, aktualizacji operatu ęwidencyjnego. Natomiast ziniany

wynrkające z prac geodezyjno_kańogTaficznych, po przyjęciu materiałów do pństwowego

zasobu geodezyjnego i kańograficmego, §plowadzane są do opelafu ewidencji gruntów

i budytków w większości przJpadków niezwłocznie, jednakze w lp . iI 9,20 i 22 poniższęEo

zestawienia był dłuzszy niz przewiduje § 47 ust. 1 cyto\łanego roąorządzenia.

2,1. Kontroli podd&no na§tępujące iTrowadzeni€ zmian:

Lp, Dotyczy wyszczęgólnienie
data

wpłynięcia do
Wvdziału

data
wprowadżenia

zmianv
Ni zmiany

2 3 4 5
Akt notarialny
(obręb Bursztvnowo) 02.] 0.2006 31.10.2006 16/2006

2
Rozwiązanie rrmowy dzierżały
(obrgb Łasin) 02,03-2006 06.03,2006 l0/2ó06

1
Akt notarialny
(obręb Kobvlanka) 23.08.ż006 05.09.2006 14/2006

4
Wykaz zmian grunto\łych
(obręb Radzvń chełmiński'| 31,10.2006 31.10.2006 32/2006

5
Wykaz zmian gruntowy§h
(obręb Pokrzvwno) 20.06.2006 20.06.2006 612006

6
Akt notaria]ny
(obĘb Pokżywno) 06.11.2007 19.IL2007 171200,7

7
RozwiąZanie umowy dzierżawy
(obręb Kobvlanka) 26.02.200,7 05.03-200,7 6/200,7

8
wykaz Znian gruntowych
( obręb Kobvlanka) 13,11,2007 13.12.200,7 29D007

9
Ai1 notarialny
(obręb szonowo Szlacheckie) 02.01.200,1 23.02.200,1 2/2007

]0 Umowa dzierżawy
(obr€b Bursżtvnowo) 24.07.200,7 ż5 -0,7,2001 9/2007

l] Wykaz zmian grunto§ych
(obleb RadżVń Chęłmiński) 2,1.02.2008 ż,7 -02,2008 15/2008
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l2 Akt nolarialny
(obręb Burszt},nowo) 01.07,2008 01.08.2008 1o/2o0a

13
Wykaz zmian gruntowych
(obręb okonin) 08.09.2008 08.0s.2008 20/20oa

14
Akt notarialny
(obręb Radzyń Chekniński) 02.06.2008 l7.06.2008 37 /2008

15
Wykaż zmian $untoł}ch
]'qĘb KobylaŃa) ż1.04.2008 21.04-2008 7 /2008

16
Decyzja Wojęwody Kujawsko-
Pomorskiego
(obręb BursztYnowo )

ż7.01.2009 27,0I.2009 I/2009

17
Postanowienie sądu Rejonowego
(obĘb Lisnowo) 08.06,2009 23.06.2009 9/2009

]8
wykaz zmian grunto\łych
(obręb Nicwałd ) 12.03.2009 12.o3.2009 ,712009

19 Umowa dzierżawy gruntów
(obĘb Kobylanka) 08.06.2009 10.06.2009 9l20n9

20
Akt notarialny
(obręb Gruta) 05.12.2008 23 -o1.2009 312009

21
wykaz zmian guntowych
(oblęb Lasin) 29.04.2010 29.04.2010 5ż/20I0

22 Akt nota alny
(obręb Łasin) 06.0].20l0 22.02.2010 32/2010

23
Akt notarialny
(obręb Radzyń chełmiński) 07.04.2010 13_04.20I0 23/2010

24
Decyzja Starosty Grudziądzkiego
(obręb Nicwałd) 14.01.2010 15.0].20] 0 )./2010

25
Postanowienie sadu Rejonowego
(obręb Kobylanka) 24.02.ż010 12.03-201o 7 /20Io

Z dokumentów poddanych kontroli stwierdza się brak zawiadomienia wnioskodawców

o wprowadzonych Zmianach do operatu e\łidencji gruntów i budynków. Dotyczy to puŃtów
2,7 i 79 yłw. tabeli. Zgodnie z § 49 ustęp 1 pkt 4 \łw. tozpotzszenia o dokonanych

zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia osoby i jednostki organżacfine, na
których wniosek lub zgłoszenie żfiiana została \ł?ro\ładzona.

lDowód: akla kontroti kźrLy 21-225]

2,2 Ponźej pIzedstawiono w formie tlbehrycaej ilość łTrowadzonych zmi.n do
ewid€ncji gruntów i bud},rrków w latrch 2006-2009 orrz do dni& 30.062010 r.,
Lp. Nazwa gmiry Ilość wprow.dzonych zmia!

Rok 2006 Rok20fi Rok 200t Rok 2009 Rok 2010
1 MiŁ§to ł.rsin 51 59 20s 233 66
ż Miasto Radzyń Ch. 37 4ż l04 3ż
3 Gm. Łasin 112 87 93 98 0
4 Gm. Grudziądz 58l E29 ,761

607 34C)

5 Gm, Gruta 267 294 225 308 I33
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6 Gm. Radzyń Ch. 37 42 ]04 8ż 32

7 Gm. Rogóźno I,19 I9,7 2o3 10] 84

8 G_ swiecien/o§a ]53 139 126 131 76

RAZEM 1417 16a) la21 l6t2 763

Z powyższogo zestawienia w}łika, iż ilość wprowadzonych anian do operafu ewidencji

gruntów i budynków ma tendencję skokową

fDowód: akta kontroli kańa 226"l

3. Przekazanie zbioru rlanych ewidencji grunńY i budynków do rejestracji przez

Gen€r&l&go lD§peldort ochrony Danych o§obowych,

W starostwie Powiatowym w Grudziądzu brak jest dowodu potwierdzającego

,,Zgłoszeńe zbioru danych osobowych do rejeśtracji Generalnemu Inspellorowi ochrony

Danych osobowych". Jednakżę w stalostwie Pońatowym w Grudziądzu znajduję się

vniosek z dnia 22 pazdziemika 1999 r, o wpisanie zbioru danych osobowych o trazwie

,,EMDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW" do Rejestrrr Zbioru Danych osobowych.

Stwierdzono, iż pod numęręm księgi 014790 został zareje§trowa[y zbiór danych

osobowych o nazwie "Ewidencja Grunńw i Budynkód' dla powiatu grudżiądzkiego.

fDowód: akta kontroli k^rry 227 -234l

4. PrzepĘw infonnacji i dokumentóĘ m8jących znaczenie dla ewidencji gruntów

i bud}Tków pomiędzy po§zcz€gólnymi komórkami org&nŁ&(yjnymi Urztdu

§taro§twr Powi&toweBo w GrudzĘdzu.

Dokurnenty w),tworżone przez poszczególae komórki organizacyjne Staro§twa Powiatowego

w Grudziądzu rejestrowanę sąw SehetaTiacie Starostwa Powiatowego w Grudżądzu w spisie

korespondencyjnl,m, następnie przekaz},wane są po deketacji Starosry Grudziądzkiego na

poszczególrre wydziaĘ.

5. Udzielanie ińormacji, vrypisów, wyrysów, kopii i zŃwiarlczeń n& pod§t&wie d&nych

zew&rtych w oper.cie €widencji grutrtów i burlynków

5.1. Składanie wniosków odby-wa się w pokoju nr 39 starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

gdzie zostają zarejestrowanę w spisie przyjmowanych wniosków, w którrłn wpisanę są:

nr kolejny zamówienia, znri,k pismą data wniosku, data wszczęcia spTawy, data ostatecznego

załatwienia, uwagi, natomiast po zakończeniu dnia wszystkie v,nioski przekazlrvane są do

Seketariafu Starośtwa Powiatowego w Grudziądzu w celu ich rejestracji.

rub,



W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nięruchomościami założono

4 podtęczki dla symbolu klasyfikacyjnego klasy IV rzędu 7430 , ewidęncja gruntów

i budlnków, tj.:

. 7430-1 \łydawanie wlpisów i wyrysów z opeTatu ewidęncji gruntów,

o 7430-2 udostępnianie danych z opelatu ewidencji gruntów,

. 7430-3 zńńadczenia wydawane na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów,

. 7430-4 ndzielańe informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydawane dokumenty podpisyrłane są plzez Palla Edwarda Wiatrowskięgo - Geodetę

Powiatowego, Kierownika Wydżiafu Geodezji, Kańo$afii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami, a podczas nieobecności Geodęty Pońatowego ptzez Pala Zbigniewa
Preusśa - Inspektoru w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katasau i Gospodarki

Nieruchomości .

5.2, W takcię konlroli spmwdzono przede wszys&im terminowość załatńania spraw

doryczących udżelania infomacji na podstawie danych zawańych w operacie ewidencji

gruntów i budyrkóW w latach 2006 - 2010 (do dnia kontroli). obsfuga intęręsantów odb}.wa

się na bieĘco w miarę złożonych wńoskó\ł, natomiast ich rozlicuenie następuje w progmmie

,,TurboEwid 7.5" odpłatność za usługi regu|owarrajest na bieżąco, dokunenĘ są wydawane

za okazarriem dowodu zapłaty, jak również jeśli wnioskodawca okleśli formę zapłaty

przelewem są wys5lane drogą pocaową

5.3, Z doL-umentów poddanych kontroli, a w szczególności tłliosl-u o udostępnienię danych
ze zbioru danych osobowych Kancelarii Radcy Prawnego Pani Aldony Marciniak stwierdza
się niewłaściwe udzielenie inlormacji dotyczącej położęnia i numęrach ksiąg wieczystych
nieruchomości stanowiących własność osób ftzycznych. Zgodnię z ożecznictwem
Naczelrrego Sądu Administraclnego (wy,rok ż dfila 22.02.2007 r. sygn. akt I osK 560/06,

Ęł,ok z dnia 20.11.2009 r. sygn, akt I osK 189/09) informacje o charakterze podmiotow}.rrt

lub podmiotowo-prżedmiotowym z uwagi na ocbronę danych osobowych w nich zawartych
udzielane mogą być tylko w trybie art. 24 ust. 5 ustawy - Pra\ło geodezyjnę i kartograficżnę,
a więc z uwzględnieniem wszystkich zawaTtych \ł t}m prżepisię o$aniczeń.
Wnioskodawca legitymujący się plawomocn}m postanowieniem o nadanie klauzuli
wykonalności nie posiada interesu prarłnego, ajed)de intęręs faktycżny,
Poddano analizie inne wnioski o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów
np. ZaWad Usfug Geodezyjnych Sereda Stefan, Fundusz Gwatancyjnych Świarlczeń
Pracowniczych w Warszawie Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w Bydgoszczy, Bank PEKAo S.A., Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział

" P-vł



w Grudziądzu, PZU S.A.. Masterwind ccological power, Inplus Sp. z o.o., ,JDrzewiecki,
Tomaszek & WspólnicY' Spółka Jawna_

Mając na uwadze powyższe nie wydaje się zŃwiadczenia ww. podmiotom o posiadaniu (lub
nieposiadaniu) nieruchomości na obszalzę darrego powiafu jak lównież \ł}pisów z rejestru
gnmtów.

lDowód: aktą kontrol i furtr 14-20,235-296]

6. Naliczanic i egzekwoweni€ opłrt zr wydrtv&ne informacje, w}Ti§y i łYry3y
z operatu ewidcncji grunów i prowadzenie dokEment&cji z łm zwiąłrnej (ocena, czy
i§hiejąry ,ystem zrpewnir pehą kontroĘ n&d proc€§em pobieranir oplrt).

opłaty naliczane są zgodnie z rozpotz-$zeńem Ministra Infiasauktury z dnia t9 lutego
2004 r. w sprawie wysokości opłat za cz}rrności geodezyjne i kartograliczne oraz udzielanie
informacji, a talce za wykonlrvanie wypisó\ł i \ł}Tysów z operatu ewidencyjnego (Dz. U.
z 2004 4Nr 37 , poz. 333).

Rachunki przekazywane są do Wydziału Finansowego starostwa Powiatowego w Grudziądzu
na bieżąco.

odpłatność za usługi regulowana jest na bieąco w kasie Starost\ła, dolt:umen{ są wydawane
za okazańęm dowodu zapłaty, jak również jeśli wnioskodawca określi tdrmę zapłaty
przelewem są wysyłane drogą pocżową
Egzekwowaniem przedmiotowych opłat zajmuję się Wydział Finansowy starostwa
Powiatowego w Grudńąda4 kńry w przypadkach nieuegulowania opłat w terminie wysyła
upolDrrienia. W przypadkach nieuiszczęnia należności pomimo wysłarria upomnień kieruje
§tźy wykonawcze do egzekucji w Ębie administracyjnl,rn.

obecny sy§tem naliczania należności za udostępnianie ww. dokumentów zapewnia pełną
kontTolę nad plocesem pobierania opłat, ponieważ wnioski o udzielenię informacji z opęrafu
ewidencji guntów i budyrków są ręjestrowane w spisie przyjmowanych vniosków oraz
wydawanie wnio§kowanych dokumentów nasĘuje po okazaniu dowo dll zapłaty.

[Dowód: akta kontroli kaftĄ29'1l

7. lYykonyvanie obowiąąków, wpikających z przepisów prrwr geod€zyjtrego oraż
przepisów o ochronie danych osobołych, zwĘ&nych z zabezpieczenicm operrtu
ewidencji gruntów i buĄTków, V tJrm koBputerowej bazy danych ewid€nryjnych,
plzed znirzczenien, utraĘ i nieuprawnioną modlikacją zawarłch w nim d.nych
orrz dostęp€m o§ób ni€uprrwnionych-
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Baza danych ewidencji gruntów i budyrków jęst codziennię automatycznie zgrywana nźt

ze\łnętrzny dysk sieciowy umieszczony w pokoju nr 37 Statostwa Powiatowego
w Grudziądzu.

Na podstawie Zestawienia plowadzonego przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kańograficznego stwierdzono, iż brak
było do 2009 r. przekazlwanla ptzez Starostę Grudziądzkiego kopii zabeżpi€czających bazy
danych ewidencji gruntów i budynków, natomiast o<t roku 2009 w odsĘie póhocznyrn
przęslaDo ww. kopie zabezpieczające do Kujawsko-Pomorskiego woje\łódzkiego
TnspektoraNadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

osoby wplowadzające zmiaDy posiadają upowź!żnienie starosty do prowadzenia
operatu ewidencji gruntów i budynków, w szczególności do wprowadzania
udokumentowarrych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Upoważnienie do prz ętwatza}ia
danych osobowych po§iadają: Pan Edward Wiatrowski znŃ or. 0114-18/2006, Pani Ewa
Kamińska znak or. 0114-2l/2006, Pani Just}łu Depner znak or. 0114-2012006, Pat
Zbigniew Preuss znak o.0ll4,26/2006,Pal Janusz Żochowskią zrrak oI. 0114/25/2006 oftz
Pan Janusz Krawiec znak ol 0174-24lż006 ws:rystkie z dnia 16 maja 2006 r. Wprowadzanie
zmian Ąestrowane jest przez proglam ,,TurboEwirl 7.5'', kźdy pmcownik posiada swój login
i hasło umożliwiające place na bazie danych ewidencji gruntów i bud}tłów Starostwa
Powialowęgo w Grudżądzu.

Upowaznienia do podpisywania wydawanych dokumentów z operutu ewidencji
gruntów i budyŃów posiada Geodeta Powiatowy Pan Edward Wiatrowski - upoważnienie
Starosty Grudziądzkięgo z doia 12 grudnia t999 r. znak OR.0l14_6/99 oraz w przypadku
nieobecności Gęodety Powiatowego Pan Zbigniew Preuss - upowahienie staxosty
Grudżądzkiego z dnia I ęzetwcaz\O4 t nnk OR,01 l4-9l04,

Dokumenry archiwalnę przechorłl-wane są w pomieszczeniach, w których
wprowadzane są zmiany do operatu ewidencji gruntów i budFków oraz w pokoju nt 37
Staxostwa Powiatowego w Grudziądzu. Pomieszczenia ptzęzrIaczone do przechowywania
zasobu spehriają pońższe waruŃi:

- znajdująsię w budyrku ognioodpomyą
- w},posażone są \Ą sprzęt przeciwpożarowy.

- po§iadają czujniki ruchu,

- szafu i regały zapewniające dobtę warunki przechowlrłania w zależności od formy
i postaci dokumentów oraż umoriwiają operatywne korzystanie ż poszczególnych
dokumentów,
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- szary i I€gĄ posiadają omakowania ułatwiające odszukarrie dokumentów.

B.ak klimaĘzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej zgodnie z instrrrkcjątechnicnĘ 0-4.

[Dowód: akta kontroli karty 298-312]

8. Modernizacja ewidcncji grunnów i bud}Tków - zgodność Mrlalności w t}T zrhe§i€
z po§tgnowieniemi § 80-82 rozpolzrylzenir Ministra Rozwoju R€ionrh€o
i Budołlictwt z tlnia 29 marcł 2001 r. w 3pr&rrie ewidencji gruntów i budynków

@z" U, z 2001 r., Nr 38, poz. 454).

8.1.Na dzień dzisiejszy stosownyrn układem odniesienia rra tąenie powiątu grudziądzkiego

jest układ wspołrzędnych płaskich prostokątnych - ,,1965., jednakze stosownie do § 4

rozporządzenia Rady MinistTów z dnia 8 sierpnia 2000 r. \ł spmwie państwowego §ystęmu

odniesięń przestrżąnych układ wspólrzędnych płaskich plostoĘnych, oznaczony qmrbolem

"1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogąbyć stosowane do dnia 31 gnrdnia 2009 r.

8.1.2 Pokrycie mapą zasadniczą w postaci analogowej i numerycznej:

- na obszaże miejskim mapa numęryczna - m. Łasin i m. Radzyń Chęłmiński

o pęŁlej treści: 657,00 ha,

- na ob§zarach wiejskich w skali 1:1000 o pełnej tleści: 6654,00 ha - mapa

analogowa, 5699,00 ha mapa numerycma,

8.2. część opisowa i kartograficzra ewidencji gruntów, budlnków i lokali prowadzonajest

W progamie ,,TurboEwid 7.5", oprogramowanie stanowi system zintegrowany,

umożliwiająpy tworzenie raportów, o Llórym mowa § 22 rozpotząAzenia w sprawie

ewidencji gruntów i budyŃów, a mianońcię: Iejestr gruntóą lejestr bud}nków, rejestr

lokali, kańoteĘ bud)łtków, kartotekę lokali, mapę ewidencyjną

8.3. W zakesie modemizacji ewidencji gruntów oraz założęńa eńdencji budynków i lokati:

- w latach 2002-2005 przeprowadzono prac€ modemiżacyjne na obsżażę miasta Radżń
cheŁniński,

- w latach 2003-2005 przeprowadzono place modemizacyjnę na obszarżę miasta Ła§in.

Mająl na uwadze § 80 ustp 1 rozpotządzeńa z dnia 29 fiarca 2001r. w sprawie eńdencji
gruntów i budyŃów (Dz.U, Nr 38, poz. 454) moderńzację ewidencji przeprowadża się

w sposób planowy zapewniający mię<lzy inrlłni założęnie komputęrowych baz danych

ewidencyjnych, umożliwiających tworzęnie raportów, o których mowa w § 22 ww.

roąrorządzenia dla terenó\ł wiejskich w terminie do 31 grudnia 2010 roku.

W trakcie kontroli stwiądzono brak sporządzenia planu modemizacji ewidencji zgodnie

z prąrvołanym paragtafem rczpotządzsńa w sprawie ewidencji gruntów i budyrków.
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8.4. Z ptzekazanej uwierzltelrrionej kopii sprawozdania Rb-3 3, dziŃ .t70, rozdziń '71030 dla
powiatu grudżądzkiego z dńa26 stycznia2olo r. wynika, iż stan środków obrotowych netto
na koniec ok.esu sprawozdawczego (do dnia 3 l grudnia 2009 r.) wp osi 2'.l0 O3l ,0'.' żł,
w 2010 r. planuje się przeprowadzenie modemizacji ewidencji gruntów i budynków
w zakręsie aLlualizacji uż}tków gruntowych oraz uzupeŁrienia danych ewidencyjnych
dotyczących bud}Tków i lokali dla gm. Rogóźno, której przewid}$,any kosź wykonania
łynosi 135 000 zł.

W związku z powższym niewykonarrę zostanie w wyznaozon}m ww.
rozporządzeniem terminie założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych,
umożliwiających tworżenie rapońów lejestru budyrrków, rejestru lokali, kartoteki bud},rrków
oraz kaltotęki lokali dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2010 L, pomimo posiadania
środków fnansowych w ramach Fundlrszu Gospodarki Zasobem Gęodezyjn},n
i Kartog.aficżn}Tn.

8,5. W ramach plac dotyczących uzupęłnienia i werylrkacji danych pan§twowego lejestTu
granic i powierzchni jednostek podziału ter}tońalnego pństwa (PRG) - stwierdzono
pzekazanie do Kujawsko-Pomo$kiego Wojąłódzkiego Inspekto.a Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego pismem z dnia 2l czerwca 2006 r. znŃBc.o'104-15/o6 plzez Prezydenta
Miasta Grudziądza materiałów z uzupełniającęgo uzgodnienia granic pomiędzy Powiatem
Miastem Grudżiądz a Powiatem Świeckim i Porviatem Grudżiądzkim_

8,6, Stan wykonarria modemżacji operafu ewidencji gruntów i budynków przedstawia
załącznik nr 3 do ninięjszego protokołu.

[Dowód: akta kontroli karty 3 1 3 -3 20]

9. §porządza e ulzędowych ze§tewień zbiorczyń danych ewidencji i burlynków -
terminowoćć i rzetelność

Zgodnie z § '15-'16 rczpotząĄzeńa Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 20o1 L w spmwie ewidencji $untów i budynków <lo 15 lutego kźdego loku
stalosta spożądza powiatowe żestawięnia żbiorcze i przekazuje je właściwemu marszałkowi
wojewódżwa - ostatnie pismem nadanyn w dniu 12 lutego 20l0 r.

[Dowód: akta kontroli karta 32l]
Wyszczegrólnienie zaĘczników do niniejszego protokółu
Załączntkt 1- Upowa]żnienie m 9/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zńącznknl2 Upoważnienie m 10/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalącznikr.lt3 Stan wykonania modemizacji operatu ewidencji gruntów i budyŃów.
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Poprzez u,anieruczeńe Y protokóle kontrori niżej wpnienionych pouczeń kontrolujący

iniormują P&na §taro§Ę GrudzĘ(Łkiego o przy§tugują(vm mu pr&wie!

. możliwości zgłos zeńa,zastrzeżeń, co do tręści niniejszego protokóh!

. przysfugującym prawu <lo od,movy podpisania ninie,jszego protokołu kontroli

z podaniem, w termińe 3 dni roboczych od <tnia otrzlTnania nińejszego protokółu,

wyiŃnień Fzyczyn tej odmowy, Informuję że, odmowa po<tpisania protokółu nie stanowi

pzeszkody <lo podpisania go pźęz kontrolującęgo i realizacji ustaleń konlroli,

. moźliwości żożnia, od ustaleń ńniejszego protokółu, pisemnych zastrzeżń do

Wojewódzkiego Inspeldora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy

w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pfotokćłu,

Zgodnie z § 14 ustęp l rczporżądzęnia z dnia 28 sierpnia 2O0l t, oryan zaxz&zaiący kodrclę,

\, ńzie potrzeby, w tęrminie 14 dni od dnia podpisania plotokofu lub 14 dni od rozpatrżenia

zastrzeżeń, kieruje <lo jednostki kontrolowanej zalecenia pokonholnę, które są dla niej

wiązące. Natomiast w myśl §14 ustęp 2 kierownik jednostti kontrolowanej, w ciągu 30 dni od

dnia otrzymania żaleceń pokontolnych, zawiadamia zuządzalącego kontrolę o wykonaniu

zaleceń lub o prączynach ich niewykonania,

Niniejszy protokół kontroli spoźądzono w dwóch jednobrzmiących ęgzęmplaźach,

z których jeden doręc zoŃ w dńl/1,,{ć,,Z,QZQ-"Staroście Grudziądzkiemu,

Byatgo§zcą dni]r 08 Ńtopaila 2010 r,

Kontrolujący: ut ] /
Jolrnta cbojlow§kr -...KP/k**.... sTARosTA
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