Wykaz użytych skrótów:
L.p.

Użyty skrót

Czego dotyczy
USTAWY

1.

UPGiK
UzmUPGiK

UIIP
UPB
UINF

UDIP
UWISP

UODO
UUZIE
UGN
KPA
UKAR
USDG
UzmUWRU

UNZA
UOIN
UFP
UDP
UPRIDP

UPAiPP

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2101)
ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897)
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. z 2017 r., poz.1382)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332, z późn. zm.)
ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 570, z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.)
ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352,
z późn.zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. – o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092)
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168)
ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 903);
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506, z późn. zm.)
ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2016 r., poz.1167, z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.)
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.)
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880)
ROZPORZĄDZENIA

RWINF

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych

RPZGiK

RSTT

RUPZGiK

RUWD

RFZGŁ

REGiB

RPRG

REMUiA

RBDOT500

RGESUT

RBDOT10k

RZGG

zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205,
poz. 1692, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września
2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1183);
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca
2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917, z późn.
zm.)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca
2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby
postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca
2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac
geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu
tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924)
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1034, z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada
2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028)
rozporządzenie 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)
rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
a także standardowych opracowań kartograficznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie
trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących
tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin,
nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania
i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów
wymaganych w tych sprawach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 310)

RUZDGiK

RROBINI

RSiW

RKOTiS

ROGGM

RRZOGB

RDBMR

RUWD

RDPN

RRN

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia
2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji
i kartografii (Dz. U. poz. 176)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji
należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. z 2012 r., poz. 524)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych
i specjalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1328)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego
2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 352)
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby
postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
(Dz.U. Nr 268, poz. 2663)
rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r.
w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
INNE

BIP
BDNMT
BDOO

BDOrto
BDOT10k

BDOT500

Biuletyn Informacji Publicznej
baza danych numerycznego modelu terenu.
baza danych obiektów ogólnogeograficznych, o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań
numerycznego modelu rzeźby terenu
baza danych ortofotomapy
baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:10 000-1:100 000
baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 – 1:5000 prowadzona dla terenów miast oraz

BDSOG
BDZLiS
CR ZSIN
CROPUZ
dokument
elektroniczny

DOO
EGiB
EMUiA
GESUT
GUGiK
K-GESUT
KW
materiały zasobu
prace
PRG
PRNG
PRPOG
pzgik
RCiWN
rejestr publiczny

SGiK
system PZGiK
WINGiK
wykonawca prac
Z-BDOT10k

zbiory danych IIP

zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów
wiejskich
baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych
baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych
centralne repozytorium kopii zbiorów danych EGiB
centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe
stanowiący
odrębną
całość
znaczeniową
zbiór
danych
uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na
informatycznym nośniku danych, opatrzony: podpisem wystawcy,
pieczęcią lub innymi znakami rozpoznawczymi twórcy dokumentu,
które mają na celu jego uwierzytelnienie
Dokument Obliczenia Opłaty
ewidencja gruntów i budynków
ewidencja miejscowości ulic i adresów
powiatowa baza geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
krajowa baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
księga wieczysta
dane i dokumenty wchodzące w skład pzgik w rozumieniu § 6
RPZGiK
prace geodezyjne lub prace kartograficzne
baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju
baza danych państwowego rejestru nazw geograficznych
baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
rejestr cen i wartości nieruchomości
rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna
formę ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych,
prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych
przepisów ustawowych (art. 3 pkt 5 UINF)
Służba Geodezyjna i Kartograficzna
system, o którym mowa w § 7 RPZGiK
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
w rozumieniu art. 11 UPGiK
zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000
zbiory danych w rozumieniu UIIP, utworzone zgodnie z przepisami
dotyczącymi tworzenia tych zbiorów

