
STAROSTA NOWOSĄDECKI
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KA.1710.7.2021

Pan 
Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski

W odniesieniu do sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie
Powiatowym  w  Nowym  Sączu  w  przedmiocie  prowadzenia  powiatowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego, w tym baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3 i 12 ustawy z dnia
17  maja  1989  r.  prawo  geodezyjne  i  kartograficzne,  oraz  tworzenia  i  udostępniania  standardowych
opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt. 1 i 2 ustawy – map ewidencyjnych
i  zasadniczych  przekazuję  informacje  o  sposobie  realizacji  wymienionych  zaleceń  pokontrolnych,
podjętych działaniach oraz harmonogram prac:
1. Podjęto kroki zmierzające do zwiększenia zatrudnienia w Referacie Mapy Numerycznej – nabór na

3 stanowiska urzędnicze. Składanie ofert do dnia 17 stycznia 2022 r. 
2. W dniu 10 stycznia 2022 r. rozpoczęto prace mające na celu implementację budynków, konturów

klasyfikacyjnych,  użytków  gruntowych  na  obiekty,  które  posiadają  nieaktualne  dane  w  zakresie
geometrii działek (LPIS), oraz ich dostosowanie (działki, użytki, budynki) do danych znajdujących
się  w  części  opisowej  EGiB  (aktualizacja  bieżąca)  –  dane  widoczne  w  geoportalu.  Do  dnia
dzisiejszego  tj.  17  stycznia  2022  r.  w  taki  właśnie  sposób zaimplementowano dane  do  obrębów
Juraszowa, Rogi, Naszacowice j.ew. Podegrodzie. 

3. Wykonano implementacje elementów należących do baz danych BDOT500 oraz GESUT dla obiektu
Obłazy Ryterskie EGiB – dane widoczne w geoportalu. 

4. W  miarę  pozyskiwanych  dotacji  ze  środków  zewnętrznych  planowane  jest  utworzenie  baz
BDOT/GESUT przez podmioty zewnętrzne.

5. Nie  zaprzestaje  się  bieżącej  aktualizacji  obrębów  zmodernizowanych  oraz  wprowadzanie
przyjmowanych operatów do bazy danych BDOT/GESUT/EGiB.

6. Planuje się utworzenie portalu w celu prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci cyfrowej. Wraz
z początkiem 2022 roku rozpoczęto wprowadzanie uzgadnianej dokumentacji projektowej w formie
cyfrowej do bazy GESUT.  

7. W dniu 17 listopada 2021 r. udostępniono wykonawcom prac geodezyjnych do realizacji zgłoszonych
prac materiały zasobu, rastry map zasadniczych i ewidencyjnych zeskanowanych i skalibrowanych
w 2019 roku. 

8. Nie są usuwane z baz danych  PZGiK nieaktualne dane opisowe dot. działek ewidencyjnych. Problem
„znikających”  działek  w geoportalu  spowodowany jest  jedynie  różnicą  między częścią  graficzną
a opisową PZGiK.

9. W trakcie zakładania baz danych BDOT/GESUT oraz aktualizacji LPIS (EGiB) uzupełnione zostaną
dane dotyczące map zasadniczych i ewidencyjnych dot. skali, położenia i daty założenia. 

10. Od dnia 17 listopada 2021 r. rozpoczęto implementację danych zgromadzonych w systemie plików
z danymi do bazy PZGiK, przez co udostępniane są w sposób automatyczny w Portalu Geodety. 

11. Planowane jest podjęcie rozmów z Wójtami i Burmistrzami w celu zapewnienia współfinansowania
przeprowadzania  modernizacji  EGiB  lub  bieżącej  aktualizacji  operatu  Ewidencji  Gruntów
i Budynków, co będzie miało wpływ na budowę zasobu przez Starostę. 



12. Założenia terminowe przetworzenia mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej:
Lp. Lata J. ewidencyjne
1 2022/2023 Podegrodzie i Łącko
2 2023/2024 Łącko, Nawojowa, Stary Sącz
3 2024/2025 Stary Sącz, Piwniczna-Zdrój, Muszyna
4 2025/2026 Muszyna, Chełmiec
5 2026/2027 Korzenna, Gródek nD, Kamionka Wielka

W  zestawieniu  pominięto  j.ew.  modernizowane  w  ramach  projektu  RPO,  którego  zakończenie
planuje się na 2022 r. (lipiec).

13. Założenia terminowe przetworzenia map analogowych zasadniczych do postaci cyfrowej:
Lp. Lata obiekty
1 2022/2023 Obręby zmodernizowane tj. J.ew Rytro, obr. Muszyna – miasto,

obr. Bogusza, obr. Królowa Górna oraz obiekty objęte RPO.
2 2023/2024 Podegrodzie i Łącko
3 2024/2025 Łącko, Nawojowa, Stary Sącz
4 2025/2026 Stary Sącz, Piwniczna-Zdrój, Muszyna
5 2026/2027 Muszyna, Chełmiec
6 2027/2028 Korzenna, Gródek nD, Kamionka Wielka
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