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Wojervódzkiego
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Nadzoru
Geodezyjnegoi Kańograficfnęgowojęwództwa
Warmińsko-Mazurskiegoz dnia 'Ł9 ^u,"a
2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu
organizacyjnego wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjneji Kartograficznej
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Rozdział1
PosTANowlENIA oGÓLNE
$ 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjneji Kartograficznej
w olsztynie, Zwany dalej ,,Regulaminem',,określaorganizacjęwewlętrzną i zabes zadń
WojewódzkiejInspekcji Geodezyjneji Karlograficznej.
$ 2.1. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna zwana dalej ,,Inspekcją''
działana podstawie:
1) ustawyz dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjnei kartograficzne(Dz. lJ. z 2017 r.,
poz.2101);
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego
(Dz. U.
22018r., poZ.2096oraz2019r.,poz.60);
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie
(Dz.U. z2017 r.' poz,2234orazz20I8 t., poz.2340);
4) StatutuWarmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiegow olsztynie, stanowiqcego
załącznikdo zarządzeniaNr 123 WojewodyWarmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja
2012 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskięmu Urzędowi
Wojewódzkiemuw olsztynie (Dz. Utz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego,poz. 2227
z późn.zm.);
5) Regulaminu organizacyjnego Warmińsko.Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w olszĘnie stanowiącegozałącznikdo zatządzeniaNr 277 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 12 pażdziemikaf017 r. w sprawie ustalenia regulaminu
Warmińsko-Mazurskiemu
UrzęduWojewódzkiegow olsztynie (z póżn.zm.);
6) RegulaminuPracy Warmińsko-Mazurskiego
UrzęduWojewódzkiegow olsztynic;
7) niniejszego
Regulaminu.
2. obsługękancelaryjnąInspekcji zapewnia Warmińsko-MazurskiUrząd Wojewódzki
w Olszfynie.
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oRGANIZACJA

WEWNĘTRZNA WoJEWÓDZKIEJ

GEODEZYJNEJ

INSPEKCJI

I KARTOGRAF'ICZNEJ

$ 3.1.Pracą Inspekcji, kieruje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i KartograficznegoWojewódfwa Warmińsko.Mazurskiego
zwanydalej,'Inspektorem''.
2. JęŻęIiInspektor nie pełni obowiązków służbowych,zastępujego upowaŹniony
pracownik.
3. Upowaznionypracownikkoordynuje pracęInspekcjii wykonujerównieżinne zadania
wynikającez przepisówprawa,otrzymanychupowaznieńorazpoleceńInspektora.
4. Zakes Zastępstwasprawowanegoprzez pracownika, o którym mowa w ust. 2'
obejmuje wszystkie kompetencje Inspektora, z wyjątkiem upoważnień wynikających
z imiennych upoważnieńi pełnomocnictwudzielonych Inspektorowi przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego.
5. InspektormożeupoważniówskazanegopracownikaInspekcjido wykonywaniaw jego
imieniuokreś|on5
ch czyrrności.
$ 4.1.Inspektorjest organem rządowej administracji zespolonej w wojewódfwie,
realizującymzadaniaokreślone
w odrębnychprzepisach.
2. Inspektorrealizl1ezadaniana obszarzewojewództwawarmińsko-mazurskiego.
$ 5. W składInspekcjiwchodząstanowiskapracy w siedzibieWarmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiegow olszĘnie oraz w DelegaturzeWarmińsko.MazurskiegoUrzędu
Wojewódzkiegow Elblągu.
$ 6.1.Inspektor oraz pracownicy Inspekcji przyjmują interesantów we wszystkich
sprawach'w Ęm skarg i wniosków, w dniach i godzinachpracy Warmińsko-Mazurskiego
UrzęduWojewódzkiegow olsztynie.
2. Inspektorprzyjmujeinteresantóww sprawachskargi wniosków w kaŹdyponiedziałek
w godzinachod 14.00do 16.00.
$ 7.1.Pracownicy Inspekcji udostępniająinformacje publiczne na zasadachi trybie
określonymustawąZ dnia 6 września2001 r. o dostępiedo informacji publicmej (Dz. U.
z2018 r.,poz. 1330zpóźn'zm.),zwanejdalej,.ustawą''.
2. Za pośrednictwemRzecznika Prasowego Wojewody przekazuje się w celu
opublikowaniaw lokalnychśrodkach
masowegoprzekazl:
1) odpowiedzina przekazanąkrytykęprasową,skargii wnioski;
2) sprostowania
publikacjiniezgodnychZe stanemprawnymlub faktycznym;
odnośnie
3) innekomunikatylub informacjeurzędoweka:Żdorazowo
przez Inspektora.
określone
3. Na wniosek ustny lub pisemny udziela się kaŹdemuinformacji publicznej objętej
wnioskiemz uyłączeniemsprawchronionychustawowo.
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$ 8. Do zakresu działaniaInspekcji należyw szczególności:
1) nadzorowanie i kontrolowanie działania administracji geodezyjnej i kartograficmej
w zakresie wykonywania zadań i kompetencji, określonych w ustawie Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz innych aktach prawnych w dziedzinie geodezji
i kartografii;
2) kontrolowanie podmiotów prowadzących działalnośćgospodarczą oraz innych
jednostek organizacyjnych w zakesie przestrzegania przepisów ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
3) realizowanie rocznych planów kontroli uzgodnionych z Głównym Geodetą Kraju
i zatwierdzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
4) wykonywanie nadzoru instancyjnegow rozumieniu przepisów KPA:
a)

I instancji w sprawach okreŚlonych
i kartograficme,

b)

lvyższego stopnia w
i karlograficznej;

w

ustawie Prawo

stosunku do organów

geodezyjne

administracji geodezyjne.1

5) rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących działmia organów administracji
geodezyjnej i karlograficmej oraz niezgodnego z przepisami prawa wykonywania
prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty prowadzące działalnośc
gospodarcząw dziedzinie geodezji i kartografii;
6) współdziałanie z Gtównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej
w zakresie właściwości
nadzoru geodezyjnegoi kartograficznego;
7) przechowywanie kopii zabezpieczającychbazy danych (w szczególnościbaz danych
ewidencji gruntów i budynków);
8) wyraianie opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust.
4 ustawy Prawo geodezyjne i karlograficzne;
9)

nadzór merytoryczny nad prawidłowością wydatkowania dotacji z budżetu
Wojewody, przeznaczonej na finansowanie wykonywanych pruez Starostów
i Marszałka Wojewódawa
zadań, związanych z aktla|Lzacją i utrzymaniem
państwowego zasobu geodezyjnego i karlograficznego, wynikających Z usta\,'ry:
Prawo geodezyjne i karlograficzne;

l0) uzgadnianie projektów zakładaniai modemizacji ewidencji gruntów i budynków;
11) wnioskowanie do wojewody o powołanie i odwołanie Warmińsko-Mazurskiego
Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funłcje
w dziedzinie geodezji i kartografii;
12) wnioskowanie do wojewody o powołanie, w drodze zarządzenia' na czteroletnią
kadencję, członków Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinamej.
w tym przewodniczqcego:
13) prowadzenie Rejestru i wydawanie Dzienników Praktyki Zawodowej osobom
ubiegającymsię o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

i4) nakładaniew drodze decyzji administracyjnejkary pienięźnejza naruszenie
warunkówlicencji,dotyczącejmateriałówzasobuwojewódzkiegolub powiatowego,
w wysokości
dziesięciokotności
opłatyza udostępnienie
tych materiałów;
l5) wnioskowanie do rzecznika dyscyplinamego o wszczecie postępowania
wyjaśniającego
w stosunkudo osób wykonującychsamodzielnefunkcje w dztedzinie
geodezji i kartografii, winnych naruszenia przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficmeorazprzepisówwykonawczychw dziedziniegeodezjii kartografii.
Rozdzial 4

PosTANowIENIA KoŃcowE
$ 9. Do oznaczeniasprawi akt Inspekcjauzywa symbolu WIG.
$ 10.W Inspekcji obowiązujejednolity rzeczow wykaz akt dla organów zespolonej
administracj
i rządowej w wojewódfwie i urzędów obsługującychte organy, stanowiący
z ączniknr 5 do rozporządzenia
PręzesaRady ministrówz dnia 18 stycmia 2011 r. w sprawie
instukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowch wykazów akt oIM instrukcji w sprawie
organizacjii zakesu działanta
archiwówzakładowych(Dz.lJ. z 2011 r. Nr 14,poz. 67 z późn.
zm.).
$ 11.Zakresy obowiązków' odpowiedzialnościi uprawnień określającezadania
wykonywaneprzez poszczegó|nych
pracownikówInspekcji ustalaInspektor.
$ 12.obsługę Inspekcji w zakresie organizacyjnymzapewnia seketariat Wydziału
Infrastruktury,Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-MazurskiegoUrzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie.
$13.obsługę administracyjną Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji
DyscyplinamejzapewniaWojewódzkiInspektorNadzoruGeodezyjnegoi Kartograficznego.
d1ajego ustalenia.
$ 14.Zmiany Regulaminudokonywanesąw trybieobowiązującym
$ 15.Regulaminwchodziw życiew dniu zatwierdzenia.

