Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Projekt

PROGRAM REALIZACJI ZADAŃ
W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII
NA LATA 2016-2025

Warszawa, styczeń 2016 r.

1

Spis treści
Lp.

Tytuł

Karta

1. Wprowadzenie

3

1.1. Definicje i skróty

4

Analiza i opis aktualnego stan realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na
1.2. tle przemian zachodzących w otoczeniu działania Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej

5

2. Cele, ramy ich realizacji oraz kierunki działań na lata 2016-2025

9

2.1. Cele strategiczne realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

9

2.2. Kierunki bieżących działań podejmowanych dla osiągnięcia założonych celów

10

3.

Monitorowanie stopnia wdrożenia Programu oraz utrzymania jego
rezultatów

19

4. Prognoza ekonomiczno-finansowa realizacji zadań

20

5. Realizacja Programu

21

6. Podsumowanie

23

Spis załączników
Załącznik nr 1 „Kierunki rozwoju współczesnej administracji, oddziaływujące na sposób realizacji
zadań w dziedzinie geodezji i kartografii”.
Załącznik nr 2 „Charakterystyka zbiorów danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego”.
Załącznik nr 3 „Trendy rozwoju technicznego i technologicznego wpływające na sposób
wykonywania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz realizację prac
geodezyjnych i prac kartograficznych (synteza)”.
Załącznik nr 4 „Powiązania celów i działań zawartych w Programie z zadaniami SGiK oraz
zbiorami pzgik”.
Załącznik nr 5 „Zestawienie projektów wspomagających realizację zadań w dziedzinie geodezji
i kartografii wykonanych w okresie 2008-2015 oraz planowanych do realizacji
w latach 2016-2025”.
Załącznik nr 6 „Powiązania merytoryczne celów projektu i działań ze źródłami finansowania”.
Załącznik nr 7 „Szczegółowe zestawienie prognozowanych nakładów na realizację Programu”.
Załącznik nr 8 „Usługi danych przestrzennych (e-usługi) niezbędne do wprowadzenia dla

osiągnięcia celów Programu”

2

1. Wprowadzenie.
Współcześnie rozwijane idee społeczne: społeczeństwa opartego na wiedzy,
społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informacyjnego, stawiają nowe, ciągle
ewoluujące wyzwania aktywności publicznej państwa. Dotyczy to również geodezji
i kartografii, postrzeganej w czterech obszarach aktywności:
 realizacji określonego ustawami zakresu zadań publicznych,
 usług świadczonych przez przedsiębiorców,
 badań, obejmujących dziedzinę geodezji i kartografii jako dyscyplinę naukową,
 kształcenia w dziedzinie geodezji i kartografii.
Niniejszy Program Realizacji Zadań w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, zwany
w dalszej części Programem przedstawia koncepcję realizacji w latach 2016-2025 zadań
publicznych organów SGiK, w ich kształcie ustalonym obecnie obowiązującymi
przepisami1, a utrwalonym bogatym orzecznictwem sądownictwa administracyjnego.
Należy jednak mieć na względzie, że sposób wykonywania ustawowych zadań tej Służby
wpływa na podniesienie jakości usług świadczonych przez przedsiębiorców i wzrost ich
konkurencyjności, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Równocześnie
rozwój techniczny i technologiczny przedsiębiorstw wymuszać będzie zmiany w systemie
prawnym oraz zmiany techniczne i technologiczne wykonywania zadań przez organy SGiK.
Obserwowany rozwój w dziedzinie geodezji i kartografii w okresie ostatniego
dwudziestolecia ma charakter ciągły. W ostatnim jednak okresie postęp techniczny
i technologiczny intensyfikuje się wraz ze wzrostem potencjału i możliwości teleinformatyki.
Dotyczy to w znacznej mierze technologii pozyskiwania informacji i przetwarzania zbiorów
danych przestrzennych, a także świadczenia związanych ze zbiorami danych pzgik
interoperacyjnych, elektronicznych usług publicznych (e-usług). Bez uruchomienia systemu
jednolitych e-usług, upowszechnienie wykorzystywania zbiorów danych przestrzennych
zgromadzonych w pzgik przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie będzie
możliwe. Zatem zachodzi konieczność ustalenia nowych priorytetów oraz etapów
tworzenia nowych i rozwijania istniejących e-usług, w sposób uwzględniający wyniki
współczesnego postępu badań naukowych, a także dynamicznego rozwoju technicznego i
technologicznego, dokonującego się w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz poza nią.
Należy mieć na względzie, że realizacja zadań publicznych z zakresu geodezji i kartografii

1

Por. w szczególności art. 3, art. 4, art. 7, art. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e ustawy Pgik.
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wymaga odniesień interdyscyplinarnych, poprzez podjęcie współdziałania różnych jednostek
administracyjnych, produkcyjnych i oświatowych.
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1.1. Definicje i skróty.
Stosowane w niniejszym Programie lub w Załącznikach definicje pojęć i skróty oznaczają:
Pojęcie/skrót
Wyjaśnienie skrótu
ASG-EUPOS Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS
BDOO
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
BDOO
baza danych obiektów ogólnogeograficznych, stanowiących poddane
procesowi generalizacji obiekty BDOT10k
BDOT10k
baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby
terenu
BDOT500
baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:5001:5000
CODGiK
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
EGiB
ewidencja gruntów i budynków
EMUiA
ewidencja miejscowości, ulic i adresów
GESUT
geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
INSPIRE
Infrastructure for Spatial Information In the European Community
IIP
infrastruktura informacji przestrzennej
PRG
państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju
PRNG
państwowy rejestr nazw geograficznych
Program
rządowy program realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii
w latach 2016-2025 (niniejszy dokument)
PRPOG
państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych
PRPOG
państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych
PSOP
państwowy system odniesień przestrzennych
pzgik
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
RCiWN
rejestr cen i wartości nieruchomości
SGiK
Służba Geodezyjna i Kartograficzna
UE
Unia Europejska
ustawa o IIP ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz.U. Nr 76, poz. 489, z późn. zm.),
ustawa Pgik ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.)
ZSIN
Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
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1.2. Analiza i opis aktualnego stan realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na
tle przemian zachodzących w otoczeniu działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
Podstawowe przepisy, określające zakres merytoryczny zadań realizowanych przez
organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz stanowiące podstawę podejmowanych
przez nie działań, zawarte są w dwóch ustawach:
 ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 520 z późn.zm.),
 ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr
76, poz. 489, z późn. zm.) stanowiącej implementację do prawa krajowego przepisów
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.,
ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE) (Dz.U.UE.L.2007.108.1).
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy z dziedziny geodezji
i kartografii, do których należą:
 krajowy system informacji o terenie,
 organizacja i zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
 ewidencja gruntów i budynków,
 zintegrowany systemu informacji o nieruchomościach,
 gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
 rozgraniczanie nieruchomości,
 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz koordynowanie sytuowania tych sieci,
 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
 uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
 ewidencja miejscowości, ulic i adresów.
Większość wyżej wymienionych zadań realizują organy SGiK. Zadania z zakresu
rozgraniczania nieruchomości oraz związane z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic
i adresów, realizowane jako zadania organów gmin i nie należą do zadań organów Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej. Mają one jednakże istotny wpływ na realizację przez tę Służbę
jej zadań.
Zadania organów SGiK, realizowane są w sposób jednolity w skali kraju, jako
zadania z zakresu administracji rządowej. Są one realizowane na szczeblu centralnym,
wojewódzkim i powiatowym przez Głównego Geodetę Kraju, jako kierownika urzędu
6

centralnego, wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodetów
województw, oraz geodetów powiatowych, usytuowanych organizacyjnie w strukturach
odpowiednio urzędów wojewódzkich, marszałkowskich i starostwach powiatowych.
Nadzór nad działalnością Głównego Geodety Kraju sprawuje minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa..
Sposób realizacji zadań przez organy SGiK, związanych obecnie głównie
z tworzeniem i bieżącą aktualizacją cyfrowych zbiorów danych przestrzennych państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

kształtuje ustawa z dnia 4 marca 2010

r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej określa zasady tworzenia oraz
użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz organy administracji właściwe
w tych sprawach. Przepisy tej ustawy określają:
 tworzenia i utrzymywania zbiorów danych przestrzennych i metadanych infrastruktury
informacji przestrzennej,
 usług danych przestrzennych,
 interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych,
 wspólnego korzystania z danych przestrzennych,
 współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.
Zobowiązanie do utworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, będącej
częścią składową infrastruktury Wspólnoty Europejskiej, definiowanej jako zespół środków
prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających, za pomocą usług sieciowych,
powszechny dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji przestrzennych, niezbędnych do
planowania inwestycji, zarządzania, gospodarki przestrzennej, zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska, skutkowało ustawowym przypisaniem piętnastu tematów tej
infrastruktury Głównemu Geodecie Kraju, jako tzw. organowi wiodącemu 2.
Strategiczne dokumenty i programy europejskie i krajowe, będące rozwinięciem
przepisów prawa krajowego i przyjętych zobowiązań międzynarodowych, w sposób istotny
wpływają na sposób realizacji w nadchodzącej przyszłości zadań ogółu organów administracji
publicznej, w szczególności organów SGiK. Program zakłada wdrożenie opisanych
w strategiach rządowych trzech kluczowych parametrów świadczenia usług publicznych:
dostępności, jakości i efektywności. Tak świadczone usługi publiczne, zadeklarowane
w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, są wspomagane poprzez realizację ustanowionych na
2

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 lit. g. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
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szczeblu krajowym strategicznych dokumentów programowych. Dla potrzeb realizacja zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii zasadniczymi dokumentami wyznaczającymi kierunki
podejmowanych działań są:
 Strategia Sprawne Państwo 2020,
 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 Raport Państwo 2.0,
 Raport Polska 2030,
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030,
 Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
Ostatni z wymienionych dokumentów, przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r.
stanowi, że nadrzędnym celem procesu zmian legislacyjnych w obszarze informatyzacji jest
stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu
informacyjnego państwa, uwzględniającego wszystkie podmioty realizujące zadania
publiczne, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług na rzecz obywateli,
przedsiębiorców i cudzoziemców.
Pozostaje to w ścisłym związku z koniecznością zmian sposobu realizacji zadań SGiK
oraz zmienia całościowe spojrzenie na misję Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Zbiory
informacji przestrzennych pzgik gromadzone przez organy SGiK tworzą podstawę budowania
krajowej infrastruktury informacji przestrzennych, która dotyczy zagadnień szeroko
rozumianego środowiska: ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków,
geologii, gospodarki morskiej itd. Budowa zbiorów danych przestrzennych w tych obszarach
aktywności państwa wymaga wykorzystywania jednolitego w skali kraju układu odniesień
przestrzennych3 oraz podstawy, jaką tworzą interoperacyjną strukturę e-usług udostępniania
zbiorów danych przestrzennych

(w tym poprzez geoportal.gov.pl). Taka infrastruktura

utrzymywana jest przez organy SGiK. Obecnie, zbiory danych przestrzennych pzgik, stały się
strategicznym zasobem informacyjnym państwa. Dzieje się to także z powodu znaczenia tych
zbiorów dla procesów obronności4 kraju oraz m.in. bezpieczeństwa publicznego, zarządzania
kryzysowego, służb ratownictwa ppoż i medycznego. Aktualnie, wdrożone e-usługi

3

Jednolity układ odniesień przestrzennych został dostosowany do współczesnych sojuszy, dowiązany do
europejskich systemów odniesień przestrzennych (Amsterdam, EUREF).
4
W tym zakresie prowadzona jest ścisła współpraca i nieodpłatna wymiana materiałów geodezyjnych pomiędzy
Głównym Geodetą Kraju a odpowiednimi komórkami organizacyjnymi w strukturach Ministerstwa obrony
Narodowe.
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geoportal.gov.pl służą bezpośredniemu udostępnianiu danych, przy czym systemy
informatyczne służb i geoportalu współpracują na zasadzie integracji tych systemów.
Niniejszy Program uwzględnia konieczność szerszego włączenia przedsiębiorców
wykonujących

prace

geodezyjne

i

kartograficzne

w

proces

pozyskiwania

i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych pzgik, a także współdziałania przy
wykorzystaniu e-usług, w szczególności w procesie wymiany dokumentów elektronicznych
oraz zbiorów danych pzgik, pomiędzy wykonawcami tych prac, a organami SGiK, przy
zachowaniu, a nawet zwiększeniu ich dostępności dla innych użytkowników.
Profesjonalna Służba Geodezyjna i Kartograficzna, której działania obdarzone są
zaufaniem społecznym, powinna zatem zapewniać powszechny, bezpieczny, stały i możliwie
szybki dostęp do geodezyjnych i kartograficznych zbiorów danych przestrzennych,
charakteryzujących się wysoką wiarygodnością, kompletnością i jakością merytoryczną,
w tym charakterystyczną dla zawodu geodety i kartografa precyzją lokalizacji położenia
obiektów lub zjawisk. Istotnym wyzwaniem dla działań SGiK staje się obecnie zgodność
sposobu realizacji zadań z kierunkami cyfryzacji ogółu zadań publicznych państwa, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb służb i straży, wykonujących zadania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Wymagać to będzie zapewnienia ciągłego
(7 dni/24 h), wydajnego, niezawodnego i interoperacyjnego dostępu do wiarygodnych,
cyfrowych zbiorów danych informacji przestrzennych za pośrednictwem systemu e-usług,
z uwzględnieniem kluczowej dla tego procesu roli państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Realizowana cyfryzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

musi

jednak

być

prowadzona

z

zachowaniem

jednolitości

i równomierności, tak pod względem obszarowym, jak i merytorycznym, z zachowaniem
zasad wzajemnej harmonizacji i interoperacyjności tych zbiorów oraz związanych z nimi
e-usług5. Szczegółową informację o stanie realizacji zadań w dziedzinie geodezji
i kartografii, w tym m.in. zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz
współczesnych trendach działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju
przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego Programu. Charakterystykę zbiorów
danych przestrzennych pzgik przedstawiono w Załączniku nr 2 do Programu.
W Załączniku nr 3 opisano współczesne trendy rozwoju technicznego i technologicznego,
mające bezpośredni wpływ na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

5

Stopień zaawansowania procesu cyfryzacji poszczególnych zbiorów danych przestrzennych pzgik zawiera
Załącznik nr 2 – „Charakterystyka zbiorów danych przestrzennych krajowego systemu informacji o terenie”
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2. Cele, ramy ich realizacji oraz kierunki działań na lata 2016-2025.
2.1. Cele strategiczne realizacji zadań w dziedzinie geodezji kartografii
Przewiduje się, że realizacja zadań publicznych po roku 2020 odbywać się będzie
niemal wyłącznie przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych (w domenie cyfrowej),
przy zachowaniu jednak możliwości załatwiania spraw również przy użyciu dotychczasowej
dokumentacji papierowej. Dotyczy to działań adresowanych do społeczeństwa, jak
i wewnętrznych działań organów administracji publicznej oraz odejścia od dualizmu
papierowo-cyfrowego w większości procesów związanych z funkcjonowaniem organów
administracji publicznej. Kształtowanie się wśród obywateli świadomości cyfrowej realizacji
bieżących procesów administracyjnych, powinno wzmacniać zapotrzebowanie na dostęp lub
wykorzystanie cyfrowych zbiorów danych przestrzennych pzgik. Powyższe kształtuje w
sposób istotny prognozowane działania SGiK w okresie najbliższego dziesięciolecia.
Główne cele strategiczne na lata 2016-2025 realizacji przez SGiK ustawowych
zadań publicznych w dziedzinie geodezji kartografii to:

C.1. Poprawa jakości i dostępności zbiorów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Cel obejmuje stałe zwiększanie wiarygodności, precyzji lokalizacji oraz potencjału
informacyjnego zbiorów danych przestrzennych gromadzonych w pzgik w celu
zaspokojenia potrzeb szerokiego grona użytkowników tego zasobu. Warunkiem jego
osiągnięcia jest m.in. zmiana formy obsługi wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych przez organy SGiK, jako wynik wykorzystania prognozowanych
możliwości technicznych, w tym możliwości teleinformatyki oraz zastąpienia map
i materiałów analogowych (papierowych) pzgik dokumentami elektronicznymi.

C.2. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zastosowań e-usług pzgik oraz
nowych technologii stosowanych w działaniach SGiK.
Cel obejmuje przygotowanie obywateli, przedsiębiorców oraz pracowników organów
administracji publicznej, w tym służb inspekcji i straży, do umiejętnego wykorzystywania
zbiorów danych przestrzennych pzgik i związanych z nimi e-usług dla realizacji,
odpowiednio: spraw prywatnych, przedsięwzięć biznesowych i zadań publicznych, w tym
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.
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Cel obejmuje również promocję interoperacyjnych e-usług, bazujących na danych
przestrzennych pzgik oraz popularyzację wiedzy o tych usługach i ich znaczeniu w
życiu każdego obywatela i ogółu społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy
o zmieniających się warunkach technologicznych realizacji zadań w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Obejmuje
także działania przygotowujące do ciągłego rozszerzania zakresu współdziałania
pomiędzy organami SGiK, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, przy
istotnym udziale uczelni kształcących w dziedzinie geodezji, kartografii i geoinformatyki
oraz organizacji społeczno-zawodowych.
Ponadto,

obejmuje

działania

ukierunkowane

na

przygotowanie

obywateli

do

upowszechnienia wiedzy o możliwościach funkcjonalnych dostępnych powszechnie
środków technicznych, służących wykorzystywaniu w praktyce dostępnych za
pośrednictwem e-usług świadczonych przez organy SGiK zbiorów danych przestrzennych
pzgik. Cel obejmuje w szczególności analizę potrzeb w zakresie zmian merytorycznych
w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz specjalistycznego, polegających
na włączeniu do podstaw programów nauczania lub programów studiów wyższych
wiedzy o metodach wykorzystywania w praktyce zasobów geoinformacyjnych SGiK
i związanych z tym korzyści6.
2.2. Kierunki bieżących działań podejmowanych dla osiągnięcia założonych celów.
Bieżące działania7 koncentrować się powinny na przeanalizowaniu modelu
i sprawności systemu informacyjnego państwa pod kątem dostępu do zbiorów informacji
przestrzennych, który to system z jednej strony powinien odpowiadać na oczekiwania
społeczeństwa i profesjonalnie działającej na jego rzecz administracji publicznej zasilanej
referencyjnymi zbiorami danych przestrzennych, a z drugiej powinien zapewnić licznym
służbom i strażom wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zarządzania
kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i obronności kraju.
Ponadto, należy dążyć do uzupełnienia zbiorów danych przestrzennych kompletnymi
i wiarygodnymi informacjami, których weryfikację umożliwi m.in. otwarcie tych informacji
dla szerokiego grona odbiorców, przygotowanych merytorycznie do ich wykorzystywania we
wszystkich aspektach życia, w szczególności życia gospodarczego.
6

Cel adresowany jest w szczególności do osób fizycznych, pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców
niebędących geodetami lub kartografami, a korzystającymi z zasobów informacyjnych pzgik, takich jak architekci,
projektanci, urbaniści, pracownicy rozlicznych służb i straży.
7
Powiązania merytoryczne celów Programu i poszczególnych Działań z ustawowymi zadaniami organów SGiK oraz
poszczególnymi zbiorami danych przestrzennych pzgik, zestawiono w Załączniku nr 4 do niniejszego Programu
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Tabela 1. Zestawienie celów i przypisanych im działań Programu.
Cele
Poprawa
jakości
i dostępności
zbiorów
pzgik

Działania
Utworzenie kompletnych, obiektowych, interoperacyjnych

D.1.

i wewnętrznie zharmonizowanych zbiorów danych
przestrzennych pzgik oraz cyfryzacja dokumentów pzgik
Dostosowanie systemów teleinformatycznych służących

D.2.

przetwarzaniu zbiorów pzgik do realizacji usług wymaganych dla
zbiorów i usług infrastruktury informacji przestrzennych na każdym
szczeblu SGiK
Oparte na bezpośrednim współdziałaniu z odbiorcami
informacji i uwzględnianiu ich potrzeb, stałe podnoszenie jakości
merytorycznej oraz wiarygodności danych zawartych w zbiorach

D.3.

danych przestrzennych pzgik, w szczególności poprzez utworzenie
sprawnego, teleinformatycznego systemu aktualizacji zbiorów
danych pzgik zwiększającą się liczbą informacji o obiektach i
danych pomiarowych, uwzględniającego rozwój współczesnych
technik pomiarowych i technologii teleinformatycznych
Rozwój istniejących baz danych i usług przestrzennych (e-usług) o

D.4.
C.1.

nowe produkty, stosownie do oczekiwań odbiorców przy
zachowaniu kompletności i wysokiego stopnia aktualności zbiorów
danych pzgik w skali kraju (w tym obiektowych danych 3D i analiz).
Wypracowanie optymalnych środków technicznych,
organizacyjnych i prawnych zapewniających włączenie
przedsiębiorców w proces podnoszenia jakości merytorycznej

D.5

informacji gromadzonych w pzgik, w szczególności w celu
skrócenia czasu trwania procesów aktualizacji - we współpracy z
reprezentantami przedsiębiorców działających w dziedzinie
geodezji i kartografii w realizacji zadań SGiK
Dostosowywanie modelu dostępu do zbiorów danych
przestrzennych pzgik do dynamicznie zmieniających się potrzeb
kluczowych rejestrów państwowych, w tym pod kątem:
- oczekiwań społeczeństwa i profesjonalnie działających na jego

D.6

rzecz organów SGiK, wspomaganej referencyjnymi zbiorami
danych przestrzennych,
- zapewnienia służbom i strażom wysoce wiarygodnych informacji
przestrzennych, niezbędnych dla sprawnego wykonywania przez
nie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zarządzania kryzysowego,
bezpieczeństwa publicznego, obronności kraju itd.
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Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów informacji przestrzennych
pzgik, w szczególności w zakresie:
- dostępności – poprzez zapewnienie ciągłego i niezakłóconego
dostępu do zbiorów i danych pzgik na zasadach określonych
przepisami ustawy Pgik,

D.7

- integralności – zabezpieczenie systemów teleinformatycznych
oraz zbiorów i danych pzgik przed wprowadzaniem
nieautoryzowanych i nieuprawnionych zmian w ich treści,
- poufności – poprzez tworzenie mechanizmów organizacyjnotechnicznych zabezpieczających przed nieuprawnionym
(niezgodnym z obowiązującymi przepisami) wykorzystaniem
zbiorów i danych pzgik.
Bieżące monitorowanie i modyfikowanie w procesie
legislacyjnym ram prawno-organizacyjnych funkcjonowania
organów SGiK, w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów

D.8

Programu i skutecznej realizacji bieżących działań, w szczególności
ustalanie kierunków dostosowania przepisów prawa materialnego do
nowych możliwości technicznych i technologicznych realizacji
zadań w dziedzinie geodezji i kartografii
Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych będących w
dyspozycji organów SGiK, uzupełnianych bieżącymi przychodami,

D.9

a także zasilanych środkami pochodzącymi z programów Unii
Europejskiej. Podejmowanie współpracy w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego

Upowszechnianie wiedzy
w zakresie
D.10
zastosowań
e-usług pzgik
oraz nowych
technologii
C.2. stosowanych
w działaniach D.11
SGiK

Inicjowanie procesu wdrażania innowacyjnych technologii
(wsparcie techniczne) w środowisku wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych, w tym technologii
ukierunkowanych na bezobsługową wymianę i aktualizację
zbiorów danych przestrzennych oraz innych dokumentów pzgik
Skoordynowana współpraca organów SGiK z ośrodkami
akademickimi w celu dostosowania procesu kształcenia na
kierunkach geodezyjnych i kartograficznych do wyzwań, które
stawiają przed absolwentami nowoczesne technologie,
w szczególności tzw. e-usługi
Rozwinięcie systemu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii,

D.12

realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju we współdziałaniu z
ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami
zawodowymi
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Inicjowanie zmian programów nauczania informatyki
i przedmiotów przyrodniczo-geograficznych szkół
ogólnokształcących wszystkich szczebli oraz programów studiów na
kierunkach niegeodezyjnych.
Rozwijanie świadomości wartości informacyjnej zbiorów pzgik, w

D.13

tym baz danych przestrzennych tego zasobu.
Rozwijanie umiejętności praktycznego stosowania systemów
informacji geograficznej i technologii związanych z IIP przez
osoby niebędące geodetami lub kartografami, lecz
wykorzystującymi zbiory danych przestrzennych w codziennej
praktyce.
Inicjowanie tematycznych kampanii informacyjnych
i szkoleniowych, kierowanych do zidentyfikowanych grup
odbiorców zbiorów danych przestrzennych pzgik, takich jak
urbaniści, rzeczoznawcy majątkowi ect. Uruchomienie szkoleń

D.14 i warsztatów dla użytkowników i odbiorców usług świadczonych
przez organy SGiK w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego.
Opisanie usług i procedur realizowanych przez organy SGiK
zrozumiałym, przystępnym językiem oraz publikowanie tak
opracowanych informacji

Realizacja

powyższych

celów

powiązana

zostanie

z

przeprowadzeniem

stosownych zmian legislacyjnych. Należy mieć na uwadze, że wymuszone misją SGiK
zmiany techniczne zasad bieżącego działania organów tej Służby oraz wykonywania
prac geodezyjnych i kartograficznych, a w ślad za tym niezbędne zmiany organizacyjne,
z uwagi na obszerność regulacji spowodują konieczność opracowania nowej ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Realizacja tych celów umożliwi także, właściwe technologicznie, wypełnianie
zobowiązań przewidzianych Dyrektywą INSPIRE w tematach prowadzonych przez
organy SGiK.
Szczegółowy wykaz e-usług pzgik planowanych do zrealizowania w ramach
niniejszego Programu zawiera Załącznik nr 8 „Usługi danych przestrzennych (e-usługi)
niezbędne do wprowadzenia dla osiągnięcia celów Programu”.
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Tabela 2. Zestawienie baz danych pzgik i działań niezbędnych dla osiągnięcia celów Programu.
Baza danych pzgik
państwowego rejestru
podstawowych osnów
geodezyjnych,
grawimetrycznych
i magnetycznych, oraz
szczegółowych osnów
geodezyjnych oraz
ASG-EUPOS
ewidencji gruntów
i budynków (katastru
nieruchomości) oraz
Zintegrowanego
Systemu Informacji o
Nieruchomościach

Działanie niezbędne dla osiągnięcia celów Programu

Przewidywany
termin realizacji

Aktualizacja zbiorów danych oraz dostosowanie świadczonych usług do obserwowanych trendów
rozwojowych w gospodarce i potrzeb użytkowników.
Rozwój serwisów teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS i udostępnianie w sposób ciągły
usług przez Internet (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku). System
docelowo powinien umożliwiać wyznaczanie w czasie rzeczywistym współrzędnych płaskich
z dokładnością nie gorszą niż 0,02 m, a wysokości z dokładnością nie gorszą niż 0,03 m
w obowiązujących układach odniesienia na obszarze całego kraju.
Ustalenie ostatecznej wersji modelu danych zbiorów EGiB, zharmonizowanego z bazami
współtworzącymi zbiory mapy zasadniczej. Wydanie spójnych przepisów regulujących
zagadnienia techniczne prowadzenia zbiorów, w tym ustalających zasady interoperacyjności.
Dokończenie budowy interoperacyjnych zbiorów danych EGiB.
 dostosowanie w wybranych powiatach danych EGiB do wymagań interoperacyjności oraz
podniesienie jakości tych danych (współfinansowane ze środków POPC i RPO),
 zakończenie procesu budowy baz danych EGiB w strukturze zapewniającej ich
interoperacyjność dla obszaru całego kraju
Udostępnienie dodatkowych usług lub rozbudowa usług istniejących ZSIN, w szczególności:
 usługi umożliwiającej korzystanie przez administrację skarbową (rządową i samorządową) ze
zbiorów centralnego repozytorium ZSIN
 usługi publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości na podstawie
informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości
 usługi przetwarzania danych przestrzennych centralnego repozytorium ZSIN, w połączeniu z
danymi przestrzennymi innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN oraz usługi
harmonizacji rejestrów publicznych dla rejestrów włączonych do ZSIN
 usługi umożliwiającej kancelariom notarialnym przekazywanie do EGiB wybranych informacji
stanowiących treść aktów notarialnych niezbędnych do prowadzenia RCWiN

Działanie ciągłe
IV kwartał 2020 r.

I kwartał 2016 r.

IV kwartał 2019 r.

IV kwartał 2018 r.
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Włączenie do ZSIN:
 centralnej bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach,
 centralnego rejestru form ochrony przyrody,
 ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 serwisu tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości, opartego na danych z rejestru
cen i wartości nieruchomości
Pilotażowe włączenie do ZSIN przekształconych do postaci elektronicznej miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
geodezyjnej sieci
uzbrojenia terenu

Ustalenie i wdrożenie ostatecznej wersji modelu danych zbiorów GESUT i KGESUT,
zharmonizowanego z bazami współtworzącymi zbiory mapy zasadniczej, oraz zasad organizacji
tych zbiorów danych przestrzennych pzgik. Wydanie spójnych przepisów regulujących zagadnienia
techniczne prowadzenia zbiorów, w tym ustalających zasady interoperacyjności.

IV kwartał 2018 r.

IV kwartał 2018 r.

I kwartał 2016 r.

Zautomatyzowanie wymiany zbiorów współtworzących mapę zasadniczą pomiędzy organami
prowadzącymi pzgik, a jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, w celu usprawnienia obsługi
procesu inwestycyjnego i stałego podnoszenia jakości i wiarygodności zbiorów GESUT i
KGESUT.

IV kwartał 2018 r.

Budowa, w sposób umożliwiający generowanie zbiorów danych mapy zasadniczej,
interoperacyjnych zbiorów danych GESUT i zharmonizowanych z nimi baz danych KGESUT dla
obszaru całego kraju.

IV kwartał 2022 r.

państwowego rejestru
granic i powierzchni
jednostek podziałów
terytorialnych kraju

Analiza potrzeb w zakresie włączania nowych podziałów terytorialnych Udoskonalenie zasad
bieżącego zasilania rejestru danymi, m.in. danymi pochodzącymi z EGiB.

Działanie ciągłe

Aktualizacja podstaw prawnych, w szczególności w zakresie wzmocnienia obowiązku bieżącej,
automatycznej lub półautomatycznej aktualizacji PRG..

II kwartał 2017 r.

rejestru cen i wartości
nieruchomości,

Utworzenie jednolitych w skali kraju zasad interoperacyjności RCWiN. Wydanie przepisów
definiujących model danych RCWiN i jego związki (relacje) z innymi zbiorami, w tym EGiB

I kwartał 2016 r.
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Opracowanie podstaw prawnych i technicznych zasilania zbiorów danych RCWiN przez
rzeczoznawców majątkowych i notariuszy w celu przygotowania ZSIN do realizacji:
 usługi publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości na podstawie
informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości,
 serwisu tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości, opartego na danych z rejestru
cen i wartości nieruchomości.
państwowego rejestru
nazw geograficznych
ewidencji
miejscowości, ulic i
adresów

Stała bieżąca aktualizacja rejestru

Utworzenie interoperacyjnych zbiorów EMUiA dla obszaru całego kraju. Aktualizacja podstaw
prawnych, w szczególności w zakresie wzmocnienia obowiązku włączenie zbiorów EMUiA do
systemu automatycznego zasilania ZSIN.
zobrazowań lotniczych Opracowanie i bieżąca realizacja strategii rozwoju, aktualizacji oraz dystrybucji baz danych
i satelitarnych oraz
zobrazowań lotniczych, satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu jako
ortofotomapy i
danych źródłowych dla innych rejestrów. Działania będą się odbywać w oparciu o
numerycznego modelu wielopoziomową analizę wymagań interesariuszy, w tym będą uwzględniać dynamiczny rozwój
terenu.
technologiczny oraz zapotrzebowania rynku na nowe produkty w tym przestrzenne dane 3D.
Rozwój narzędzi pozwalających na łatwy dostęp do baz danych w postaci e-usług publicznych
umożliwiających zarówno przeglądanie baz danych jak i tworzenie analiz przestrzennych.
Dostosowanie przepisów prawa do wymagań rozwoju technicznego i technologicznego, stosownie
do osiągniętych wyników prac analityczno-wdrożeniowych
Uruchomienie e-usług zapewniających otwarty dostępu do bazy danych zobrazowań lotniczych
i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
obiektów
topograficznych o
szczegółowości
zapewniającej
tworzenie
standardowych

Dostosowywanie świadczonych usług do bieżących potrzeb użytkowników i obserwowanych
trendów rozwojowych w gospodarce.
Rozwój systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych w zakresie automatycznej
aktualizacji BDOT10k wraz z rozwojem referencyjnych rejestrów publicznych
Wdrożenie procedur automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej bazy danych BDOT10k
w celu generowania standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000.

IV kwartał 2018 r.

Działanie ciągłe
IV kwartał 2018 r.

IV kwartał 2019 r.

IV kwartał 2018 r.
IV kwartał 2018
IV kwartał 2018
Działanie ciągłe

IV kwartał 2018 r.
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opracowań
kartograficznych w
skalach 1:10 0001:100 000

Aktualizacja zasad organizacyjnych i technicznych automatycznego zasilania bazy danych
BDOT10k danymi z baz danych EGiB, BDOT500, GESUT i KGESUT oraz uruchomienie systemu
bieżącego monitoringu zmian zachodzących w topografii terenu, w tym procedur przeprowadzania
analiz stanu aktualności BDOT10k, z wykorzystaniem systemów mobilnego kartowania oraz na
podstawie rejestrów publicznych SGiK i rejestrów zewnętrznych.
Przeprowadzenie badań analitycznych oraz opracowanie podstaw prawnych dla umożliwienia
przedsiębiorcom uczestniczenia w procesie produkcji map topograficznych i opracowań
tematycznych m.in. poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w powyższym zakresie w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozszerzenia swobody druku map topograficznych
pzgik i swobody wzbogacania tych map dodatkową treścią. Otwarcie cyfrowych zbiorów
BDOT10k.
obiektów
Rozwój procedur automatycznej generalizacji bazy BDOT10k do bazy BDOO oraz wdrożenie
ogólnogeograficznych procedur automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej w celu generowania standardowych
o szczegółowości
opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych.
zapewniającej
Uproszczenie modelu bazy danych oraz modelu danych kartograficznych w celu dostosowania do
tworzenie
zastosowanych procedur generalizacji i automatyzacji procesu produkcji kartograficznej
standardowych
Przeprowadzenie badań analitycznych oraz opracowanie podstaw prawnych dla umożliwienia
opracowań
przedsiębiorcom uczestniczenia w procesie produkcji map topograficznych i opracowań
kartograficznych w
tematycznych m.in. poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w powyższym zakresie w
skalach 1:250 000 i
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozszerzenia swobody druku map topograficznych
mniejszych
pzgik i swobody wzbogacania tych map dodatkową treścią. Otwarcie cyfrowych zbiorów BDO.
państwowego zasobu Przeanalizowanie pod katem spójności systemowej szeregu ustaw i aktów wykonawczych, m in.
geodezyjnego i
w zakresie dotyczącym procedur ustalania przebiegu granic, standardów pomiarów sytuacyjnych
kartograficznego i wysokościowych, wykorzystywania baz danych w toku uzgadniania dokumentacji projektowej
pozostałych
itp.8

IV kwartał 2018 r.

IV kwartał 2017 r.

IV kwartał 2018 r.
IV kwartał 2020 r.

IV kwartał 2017 r.

IV kwartał 2016 r

8

Wynikiem analizy może być wniosek o opracowanie nowej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności kompleksowo
porządkującej tematykę wprowadzana licznymi zmianami, z uwzględnieniem zmian technologicznych w sposobie realizacji zadań SGiK
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Zakończenie cyfryzacji zbiorów analogowych na obszarze całego kraju. Wdrożenie cyfrowej
.IV kwartał 2022 r.
obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania ich wyników do pzgik.
Uruchomienie systemów zapewniających
1) dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione
2) możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu
3) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie IV kwartał 2016 r.
materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
4) interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu;
5) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej,
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3. Monitorowanie stopnia wdrożenia Programu oraz utrzymania jego
rezultatów.
Stopień wdrożenia celu C.1. obejmującego poprawę jakości i dostępności zbiorów pzgik,
mierzony będzie przy wykorzystaniu sprawozdawczości statystyki publicznej, tj.
składanych corocznie przez organy SGiK sprawozdań:
1) GUGiK-1.00 - sprawozdanie o mapie zasadniczej sporządzane na szczeblu powiatu,
2) GUGiK-1.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej,
3) GUGiK-2.00 – powiatowe sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) GUGiK-2.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o GESUT
5) GUGiK-3.00 – powiatowe sprawozdanie o EGiB oraz jej modernizacji,
6) GUGiK-3.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o EGiB oraz jej modernizacji,
7) GUGiK-4.00 – powiatowe sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej,
8) GUGiK-4.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej,
9) GUGiK-5.00 - sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych BDOT-500,
10) GUGiK-5.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych BDOT-500,
11) GUGiK-6.0 – gminne sprawozdanie o EMUiA.
Stopień wdrożenia celu C.2. mierzony będzie w okresie 2016-2025 liczbą osób
objętych działaniem systemu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii, utworzonego
przez Głównego Geodetę Kraju we współdziałaniu z ośrodkami naukowymi, badawczorozwojowymi oraz organizacjami zawodowymi, Skuteczność działań będzie mierzona
poprzez

monitorowanie

liczby

organów

SGiK,

które

wdrożyły

świadczenie

geoinformacyjnych usług cyfrowych, w szczególności zinformatyzowanego procesu obsługi
wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie:
 udostępniania zbiorów danych i dokumentów pzgik;
 automatyzacji procesu aktualizacji pzgik wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych;
 wdrożenia procedur i rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo danych
objętych powyższymi miernikami.
Stopień wdrożenia celu C.2. monitorowany będzie ponadto poprzez badanie liczby
przedsiębiorców i innych użytkowników niebędących wykonawcami prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych, z którym udostępnianie zbiorów danych przestrzennych
pzgik odbywać się będzie w przeważającej mierze przy wykorzystaniu systemów
teleinformatycznych (e-usług).
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W szczególności dotyczy to spraw wykorzystywania zbiorów danych przestrzennych pzgik
w procesie planowania i realizacji inwestycji, monitorowania stanu inwestycji w toku ich
bieżącej eksploatacji, procesu uzgadniania lokalizacji inwestycji, w tym sieci uzbrojenia
terenu, a także wykorzystywania tych zbiorów w procesie planowania i zagospodarowania
przestrzennego lub w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia i życia oraz
bezpieczeństwa publicznego.

4. Prognoza ekonomiczno-finansowa realizacji zadań.
Prognozowany wzrost wartości zasobów geoinformacyjnych, powinien wpływać
pozytywnie na dochody budżetowe generowane przez administrację publiczną na wszystkich
szczeblach zarządzania, a także przez przedsiębiorców i inne podmioty realizujące zadania
gospodarcze z wykorzystaniem dostępnych w sposób ciągły zbiorów danych przestrzennych
udostępnianych przez organy SGiK. Wartość tych przychodów nie jest możliwa do realnego
oszacowania na obecnym etapie wiedzy. Jednocześnie, kosztów realizacji Programu nie da się
oddzielić od kosztów wykonywania bieżących zadań przez organy SGiK.
Dotychczasowe zmiany legislacyjne rozszerzyły asortyment materiałów pzgik,
w tym zbiorów danych przestrzennych, udostępnianych nieodpłatnie lub ze znacząca
obniżką opłat. Ponadto, część wpływów za udostępnienie materiałów pzgik,
stanowiących obecnie dochody budżetów powiatów, jest przeznaczana na inne zadania,
niebędące zadaniami z zakresu geodezji i kartografii. Ta utrzymująca się tendencja
wymaga przeanalizowania jej skutków pod kątem ekonomiczno-finansowym oraz
bezpieczeństwa informacyjnego. Wyniki tych analiz, w szczególności ocenę zakresu
materiałów udostępnianych nieodpłatnie i zwolnionych z kontroli obrotu, należy uwzględnić
w toku opracowania nowej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Niniejsza prognoza
ekonomiczno-finansowa nie uwzględnia powyższych zagadnień.
Finansowanie realizacji działań ujętych w Programie, niezbędnych dla
osiągnięcia celów strategicznych, opierać się będzie na:
- środkach budżetowych będących w dyspozycji organów SGiK,
- środkach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- projektach wspieranych środkami Unii Europejskiej.
Przeciętnie w skali roku, organy SGiK przeznaczają na realizację zadań, w tym zadań
związanych z utrzymaniem w gotowości użytkowej zbiorów pzgik oraz związane z tym prace
geodezyjne i kartograficzne aktualizujące ten zasób środki w kwocie ok. 270 mln PLN
rocznie. Środki te pochodzą z budżetu państwa, przekazywanego za pośrednictwem
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wojewodów, uzupełnianych środkami własnymi9, pochodzącymi z przychodów powstałych
po reorganizacji Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Kwota
niezbędna

do

wydatkowania

na

realizację

projektów

finansowanych

centralnie,

współfinansowanych z udziałem środków UE (projekty POPC) w okresie 2016-2020
kształtuje się na poziomie 298 mln PLN10. Ponadto w tym okresie, prognozuje się na
szczeblu województw pozyskanie ok. 602 mln PLN w województwach w Regionalnych
Programach Operacyjnych11.
Łącznie, na realizację Programu planuje się w okresie 2016-2020 wydatkowanie
kwot szacowanych na 2 310 mln PLN12. Przyjmując za podstawę prognozowany poziom
wydatków w 2020 roku oraz zakładając 2,5% roczny wzrost tych wydatków, należy
oszacować prognozowane koszty realizacji zadań SGiK w latach 2021-2025 na poziomie
1 459 mln PLN. Szczegółowa prognoza finansowa, obejmująca lata 2021-2025 wymagać
będzie korekty w przyszłości, na podstawie wyników monitorowania postępu realizacji
Programu i bieżącego poziomu wydatków. Szczegółowe zestawienie prognozowanych
nakładów na realizację Programu, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zawiera
Załącznik Nr 7.

5. Realizacja Programu.
Program ma charakter ogólnokrajowy, ponadregionalny. Efekty realizacji Programu
będą wykorzystywane na terenie całego kraju, dostępne dla ogółu obywateli.
Z udostępnianych elektronicznie usług i informacji przestrzennych sektora
publicznego będą korzystać w dowolnym czasie użytkownicy wszystkich regionów kraju.
Z uwagi na charakter Programu, a także charakter zadań organów SGiK, nie jest możliwe
wykluczenie terytorium jakiegokolwiek województwa lub powiatu z jego realizacji lub
korzystania z jego efektów.
Realizatorzy.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Główny Geodeta Kraju,
wykonujący zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Realizacja na
poziomie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej będzie nadzorowana
9

Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz
map topograficznych pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych, mogą uczestniczyć
jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.
10
Koszty dostosowania danych pzgik (i kontrola tych działań) realizowane w ramach projektów: ZSIN Faza II,
CAPAP, K-GESUT.
11
Szczegółowe zestawienie projektów wspomagających realizację zadań SGiK zestawiono w Załączniku nr 5 do
Programu.
12
Powiązania merytoryczne celów Projektu ze źródłami jego finansowania, zawiera Załącznik nr 6.
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i koordynowana przez Głównego Geodetę Kraju oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego.
Beneficjenci.
Należy wyróżnić pięć podstawowych grup Beneficjentów Programu:
1) organy władzy publicznej:
a) administracja rządowa:
 naczelne i centralne organy administracji rządowej,
 wojewodowie, organy administracji zespolonej i niezespolonej w województwie;
b) organy i jednostki organizacyjne państwa nienależące do administracji rządowej lub
samorządowej:
c) państwowe osoby prawne lub inne niż wymienione powyżej państwowe jednostki
organizacyjne;
d) administracja samorządowa (szczebel gminny, powiatowy i wojewódzki):


organy stanowiące: sejmik województwa, rada powiatu, rada gminy;

 organy wykonawcze: marszałek i zarząd województwa, starosta i zarząd powiatu,
wójt (burmistrz, prezydent miasta);
e) podległe organom administracji samorządowej lub przez nie nadzorowane jednostki
organizacyjne, w tym powołane przez nie osoby prawne,
2) instytucje nauki i kultury, w tym szkoły różnych szczebli, uczelnie wyższe oraz jednostki
badawczo rozwojowe,
3) wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
4) pozostali przedsiębiorcy, wykorzystujący w swym działaniu zbiory informacji
przestrzennych pzgik,
5) osoby fizyczne - indywidualni użytkownicy informacji zawartych w zbiorach danych
przestrzennych pzgik.
Beneficjentami Programu, w kontekście powyższego, będą wszyscy użytkownicy
informacji przestrzennych, zawartych w zbiorach danych prowadzonych przez organy SGiK,
jak również organy tej Służby do których zadań należy udostępnianie, przetwarzanie
i przechowywanie informacji przestrzennych na obszarze kraju.
Nadzór nad realizacją Programu.
Nadzór nad realizacją Programu wykonuje Minister Infrastruktury i Budownictwa,
na podstawie rocznych sprawozdań Głównego Geodety Kraju.
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6. Podsumowanie.
Gwałtowny rozwój technik i technologii wywołuje konieczność zmiany sposobu
realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Rozwój ten ma charakter wszechobecny.
Obejmuje obszary aktywności obywateli, administracji i przedsiębiorców w zakresie
gromadzenia w bazach danych oraz udostępniania i wykorzystywania informacji
lokalizowanych przestrzennie. Przeobrażenia technologiczne dotyczące sposobu świadczenia
usług teleinformatycznych opartych o zbiory danych przestrzennych pzgik, mają istotne
znaczenie dla unowocześniania sposobu realizacji zadań publicznych w tak newralgicznych
dziedzinach, jak ochrona zdrowia i życia, przeciwdziałanie zagrożeniom kryzysowym,
bezpieczeństwo publiczne oraz obronność, a także ochrona własności i wzrost pewności
w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami. Realizacja zadań w dziedzinie geodezji
i kartografii w okresie 2016-2020 musi być postrzegana w dwu podstawowych aspektach:
1) funkcjonalnym, wewnątrz administracji publicznej:
a) SGiK jest dostarczycielem urzędowych informacji wysokiej precyzji o lokalizacji
usytuowania w przestrzeni obiektów i zjawisk dla organów administracji publicznej,
w tym służb i straży,
b) zbiory danych przestrzennych pzgik są ściśle powiązane z innymi rejestrami
i ewidencjami państwa, korzystając z tych rejestrów i ewidencji, lub stanowiących
wobec nich zbiory referencyjne;
2) społeczno-gospodarczym, na zewnątrz wobec administracji publicznej:
a) powszechnie dostępne, wiarygodne zbiory danych przestrzennych pzgik, muszą służyć
rzetelnemu zaspokajaniu potrzeb obywateli, w tym również przedsiębiorców,
b) organy SGiK są podstawowymi podmiotami, zamawiającymi prace geodezyjne i prace
kartograficzne, służące zasileniu baz danych przestrzennych..
W latach 2010-2015 zostały znowelizowane przepisy wykonawcze do ustawy pgik
regulujące zasady, w tym zasady techniczne, prowadzenia referencyjnych zbiorów informacji
przestrzennej. Proces ten powoduje w konsekwencji konieczność dostosowywania zbiorów
pzgik, do nowoczesnych, zinformatyzowanych form udostępniania poprzez przekształcenie
do postaci zapewniającej udostępnianie w postaci dokumentów cyfrowych.
W latach 2010-2015 poniesiono wielki wysiłek legislacyjny, w wyniku którego
określone zostały, przygotowujące grunt pod utworzenie interoperacyjnych e-usług,
pojęciowe modele danych zbiorów danych przestrzennych pzgik, zharmonizowane wzajemnie
ze sobą, a także zharmonizowane w znacznym zakresie z rejestrami publicznymi
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prowadzonymi przez inne podmioty publiczne, takie jak Ministerstwo Sprawiedliwości,
Główny Urząd Statystyczny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także
służby, inspekcje i straże (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). W okresie 2016-2025 należy
dążyć do uporządkowania przyjętych przepisów ustawowych oraz wydanych na ich
podstawie przepisów wykonawczych, w sposób umożliwiający przeprowadzenie pełnej
cyfryzacji zbiorów pzgik, a po dokonaniu tej cyfryzacji – precyzyjne zasady
powszechnego wykorzystywania tych zbiorów przez ogół obywateli, w szczególności ich
treści referencyjnej wobec innych rejestrów publicznych. Nowe regulacje prawne
w dziedzinie geodezji i kartografii (nowa ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne)
muszą m.in. redefiniować zestawy danych oraz usług przeznaczonych do powszechnego,
nieodpłatnego i nieograniczonego wykorzystania przez zainteresowane podmioty,
a także ujednolicić procedury dotyczące ustalania położenia przebiegu granic
nieruchomości.
Efektem wdrożenia Programu powinno być zakończenie procesu konwersji baz
danych ewidencji gruntów i budynków do modelu zgodnego z modelem pojęciowym
opracowanym i przetestowanym wdrożeniowo w ramach projektu ZSIN Faza I. Zakończenie
tego procesu powinno nastąpić w terminie do końca 2020 roku na obszarze całego kraju.
Zgodnie z modelem pojęciowym, opracowanym w latach 2012-2015 należy rozpocząć w
2016 roku proces budowy jednolitych baz danych BDOT500 tak, aby zakończyć zakładanie
tych baz najpóźniej w 2022 roku, przy znacznym zaawansowaniu już do roku 2020.
Działania takie, poprzez m.in. zestaw zestandaryzowanych usług teleinformatycznych,
powinny umożliwić po 2022 roku w pełni zautomatyzowaną obsługa przedsiębiorców
wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne, tak w zakresie zgłaszania
tych prac, jak i weryfikacji oraz przekazywania ich wyników do pzgik, a także
zautomatyzowanie procesu uzgadniania projektów usytuowania obiektów budowlanych
na obszarze całego kraju. Dla realizacji tego przedsięwzięcia, niezbędne będzie
zacieśnienie

współpracy

pomiędzy

organami

SGiK

oraz

przedsiębiorcami

i organizacjami przedsiębiorców, z uwagi na konieczność wdrożenia w praktyce
geodezyjnej i kartograficznej wysoce specjalistycznych technologii teleinformatycznych,
opartych o wykorzystanie zbiorów danych przestrzennych pzgik. Rodzi to także
konieczność uruchomienia w toku realizacji Programu mechanizmów wsparcia
technicznego dla podmiotów, które nie będą w stanie samodzielnie dostosować się do
zachodzących przemian.

24

Finansowanie

powyższego

zadania

musi

zostać

zrealizowane

poprzez

optymalizację wykorzystania środków Unii Europejskiej, dostępnych w ramach
projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Regionalnych Programów
Operacyjnych.
Wypełnienie celów Programu skutkować powinno po jego zakończeniu istotnym
wzrostem liczby obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji, korzystających
w codziennej praktyce z referencyjnych baz danych pzgik, oraz wartością dodaną, będącą
efektem

świadomego,

wtórnego

wykorzystywania

zbiorów

danych

przestrzennych

w społeczeństwie informacyjnym.
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Projekt

PROGRAM REALIZACJI ZADAŃ
W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII
NA LATA 2016-2025
Załącznik nr 1
Kierunki rozwoju współczesnej administracji
oddziaływujące na sposób realizacji
zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

Warszawa, styczeń 2016 r.

I. Współczesne działania ukierunkowane na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju w Unii Europejskiej, idea społeczeństwa informacyjnego.
Rok 2010 zapoczątkował w państwach Unii Europejskiej nowoczesne podejście do
funkcji państwa realizowanych na rzecz ogółu obywateli przez administracje publiczną.
Decyzje podejmowane przez nowoczesną administrację, w około 80% przypadków
wiążą się z wykorzystaniem danych przestrzennych1. Waga i skutki społeczne tych decyzji
oraz ich ewentualne koszty, wymuszają podnoszenie precyzji lokalizacyjnej danych
przestrzennych gromadzonych i udostępnianych przez organy SGiK. Dane i systemy
obsługujące zbiory danych przestrzennych pzgik muszą charakteryzować się wysoką
dostępnością, niezawodnością i ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi na
poziomie oczekiwanym przez użytkowników, a także bezpieczeństwem przetwarzania oraz
właściwą ochrona w dobie rosnącej cyberprzestępczości.
W zaprezentowanej przez Komisję Europejską 19 maja 2010 r. Europejskiej Agendzie
Cyfrowej

określono

siedem

priorytetowych

obszarów

działania,

niezbędnych

do

zrealizowania w ramach przedstawionej 3 marca 2010 r. Strategii Na Rzecz Inteligentnego
i Zrównoważonego Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu - Europa 2020:
 stworzenie jednolitego rynku cyfrowego,
 wzmocnienie interoperacyjności,
 zwiększenie zaufania do Internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji,
 zapewnienie dostępu do znacznie szybszego Internetu,
 wzrost nakładów na badania naukowe i rozwój,
 poprawa umiejętności informatycznych i zwiększenie włączenia cyfrowego obywateli,
 wykorzystanie

technologii

informacyjno-komunikacyjnych

w

celu

sprostania

współczesnym wyzwaniom społecznym.
W ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej przewiduje się podjęcie działań, których
wykonanie ma się znacząco przyczynić do wzrostu gospodarczego całej UE oraz przynieść
korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym. Wdrożenie
Europejskiej Agendy Cyfrowej powinno pozytywnie oddziaływać na trzy najważniejsze
czynniki wzrostu, stanowiące zasadnicze elementy nowej polityki gospodarczej UE:
 wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa
cyfrowego),
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Za dokumentem „Stan i przewidywany rozwój geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowo-technicznej i
zawodu w Polsce do roku 2030”, Instytut Geodezji i Kartografii. Opracowanie pod redakcją M.Baranowskiego.
Warszawa, listopad 2014 r.
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 wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym
zwiększeniu konkurencyjności)
 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej,
podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem).
Działania zadeklarowane w Europejskiej Agendzie Cyfrowej są wspomagane poprzez
realizację komplementarnych, strategicznych dokumentów programowych, powstających na
szczeblu krajowym. Z punktu widzenia długofalowej perspektywy realizacji zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii, z założenia prowadzonych w sposób jednolity w skali
kraju, najistotniejszymi krajowymi dokumentami strategicznymi są:
 Strategia Sprawne Państwo 2020,
 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 Raport Państwo 2.0,
 Raport Polska 2030,
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030.
Strategicznym dokumentem, opisującym działania zmierzające do dostarczenia
społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych, jest także przyjęty
w listopadzie 2013 r. przez MAiC Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Jego
celem jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa,
dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod
względem jakości i kosztów, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy istniejących
oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej.
Dotychczasowe

działania

Głównego

Urzędu

Geodezji

i

Kartografii,

konsekwentnie zmierzają do przekształcenia sposobu realizacji zadań w dziedzinie
geodezji i kartografii przez organy SGiK w kierunku cyfryzacji tych zadań i wdrożenia
systemu cyfrowych e-usług. Pozwoli to zaspakajać potrzeby obywateli, przedsiębiorców
i innych organów administracji publicznej tak, aby dowolne sprawy wymagające
dostępu do zbiorów danych przestrzennych pzgik, możliwe były do przeprowadzenia
drogą elektroniczną przy użyciu jednego, bezpiecznego punktu dostępowego, którym
jest integrujący zbiory pzgik portal geoportal.gov.pl. Wdrażanie kolejnych etapów
cyfryzacji wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników SGiK oraz
wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz szerokie grono odbiorców
cyfrowych e-usług.
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II. Geodezja i kartografia w dokumentach strategicznych i programach rządowych.
Strategia realizacji zadań ujętych niniejszym Programem, w istotnej części wynika
w sposób bezpośredni z prawnych zobowiązań międzynarodowych i ich rozwinięcia
w strategicznych dokumentach rządowych.
Zakłada się przyjęcie rozwiązań zmierzających do wdrożenia opisanych w strategiach
rządowych trzech kluczowych parametrów świadczenia usług publicznych: dostępności,
jakości i efektywności. Spodziewanym efektem realizacji Programu będzie większa wygoda
użytkowników i skrócenie czasu realizacji poszczególnych typów spraw związanych
z wykorzystaniem materiałów gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych przez organy
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz zmniejszenie związanych z tym obciążeń
administracyjnych.
Działania planowane w niniejszym Programie, a także sposób ich realizacji,
wypełniają założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie punktu „2.1 Dynamiczny
jednolity rynek cyfrowy – otwarcie dostępności do treści.” Przestrzenne dane i e-usługi
wytworzone w trakcie realizacji celów strategicznych Programu stanowić będą element
europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Przyjęte ramy prawne zapewnią równy
dostęp nowym i liczniejszym odbiorcom do wytworzonych zbiorów danych w postaci eusług,

co

w

konsekwencji

będzie

pozytywnie

oddziaływać

na

konkurencyjność

przedsiębiorstw oraz procesy związane z ideą swobodnego przepływu osób i usług.
Udostępnienie danych PZGiK wraz z zapewnieniem możliwości ich analizy przeprowadzanej
przez zainteresowane podmioty, zminimalizuje ograniczenia w dostępie do treści baz danych
przestrzennych pzgik, a także umożliwi ich wszechstronne wykorzystanie przez ogół
obywateli, przedsiębiorców, organy administracji, szkolnictwa oraz ośrodki naukowe
i badawcze.
Istotnym elementem realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii w kontekście
otwarcia dostępności do treści, będzie aspekt finansowy. Z jednej strony należy zapewnić
środki na prawidłową i niezawodną realizację zadań SGiK, z drugiej strony opłaty za
wykorzystywanie danych nie mogą stanowić bariery dostępu do tych danych.
Program wpisuje się w zagadnienia, sprzyjające osiągnięciu celu szczegółowego nr 2
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wysoka dostępność i jakość eusług publicznych”, który będzie realizowany w II osi priorytetowej „e-administracja
i Otwarty Rząd”, w szczególności w obszary:
a) „Funkcje horyzontalne” poprzez planowane do realizacji:
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 poprawę jakości danych w rejestrach publicznych i podniesienie zdolności rejestrów
publicznych do wzajemnej wymiany danych w sieci internetowej,
 optymalizację wydatków na infrastrukturę (poprzez m.in. wykorzystanie technologii
chmury obliczeniowej);
b) „Dwanaście kluczowych obszarów e-usług” przede wszystkim w obszar e-usług określony
jako “Prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych”, poprzez
planowane do realizacji:
 kontynuację wektoryzacji map oraz innych dokumentów PZGiK w celu
ograniczenia barier w ich udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom,
w szczególności wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych,
 kontynuację procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane
dane PZGiK i zbiory danych przestrzennych administracji rządowej i samorządowej
wg. zasad dyrektywy INSPIRE,
 zapewnienie każdemu

dostępu do danych i dokumentów gromadzonych

w powiatowych rejestrach publicznych PZGiK,
 zapewnienie możliwości przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania
danych przestrzennych rejestrów prowadzonych przez organy Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej,
a także w części do obszaru e-usług „Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe”,
w zakresie usług wspomagających przewidywanie zagrożeń naturalnych i zdarzeń
niebezpiecznych oraz zwiększających ochronę przed ich skutkami;
c) obszar „Poprawa dostępu do informacji sektora publicznego i możliwości ich ponownego
wykorzystania” poprzez dokonanie w toku jego realizacji:
 opracowania i wdrożenia standardów dotyczących elektronicznego (dla usług
przeglądania i przeszukiwania danych przestrzennych również bezwnioskowego)
udostępniania informacji z wykorzystaniem m.in. repozytoriów on-line,
 opracowania spójnego systemu metadanych dla informacji przestrzennych sektora
publicznego i opisanie poszczególnych zbiorów tymi metadanymi,
 doprowadzenia wymagających tego zbiorów danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

do postaci umożliwiających udostępnianie

z wykorzystaniem e-usług.
Program, jego cele strategiczne oraz szczegółowe, są zgodne z założeniami celów
szczegółowych 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 “Podniesienie
jakości i dostępności e-usług publicznych” takich jak:
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 uporządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjności,
 optymalizacja wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu współcześnie dostępnych
technologii,
 zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Realizacja zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ujęta w Programie, wspiera
także kierunki ujęte w rządowym programie strategicznym „Program Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa”:
 kierunek 1: Świadczenie e-usług publicznych

(w szczególności w zakresie: spraw

administracyjnych, wymiaru sprawiedliwości, zapewnienia bezpieczeństwa kryzysowego
i powiadamiania ratunkowego, rolnictwa, efektywniejszego wykorzystania danych
przestrzennych i usług infrastruktury informacji przestrzennej), zapisane w 10. obszarze
działalności

administracji

publicznej:

„Udostępnianie

zasobów

informacyjnych

administracji i nauki, w tym szkolnictwa wyższego”;
 kierunek 2: Otwarty

Rząd

i

wspieranie

rozwoju

społeczeństwa

(ponowne

wykorzystywanie informacji sektora publicznego, integracja z Centralnym Repozytorium
Informacji Publicznej),


kierunek 3: Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej
e-administracji (w szczególności w zakresie interoperacyjności),

 kierunek 4: Informatyzacja urzędów (w szczególności w odniesieniu do elektronizacji
obiegu dokumentów).
Rozwój rozwiązań teleinformatycznych, w tym Internetu, znosi bariery informacyjne,
geograficzne i językowe, umożliwiając dostęp do zasobów wiedzy w skali międzynarodowej.
Powszechnie dostępne dane przestrzenne dostarczane przez organy SGiK powinna zatem
charakteryzować wysoka jakość merytoryczna i wewnętrzna spójność informacyjna.
Współczesne technologie ułatwiające dostęp do informacji, wspierane przez założone
w Programie działania i strategie, powodują pilną potrzebę zastępowania dotychczasowych,
„analogowych” form gromadzenia i udostępniania materiałów pzgik. Nakładają także
obowiązek zapewnienia pełnej interoperacyjności zharmonizowanych zbiorów danych
informacji przestrzennych prowadzonych przez organy SGiK. Biorąc pod uwagę współczesne
tempo rozwoju teleinformatyki i upowszechnienia efektów tego rozwoju, w tym takich jak
„rozszerzona

rzeczywistość”

zintegrowana

z technologiami

mobilnymi

i

dostępna

powszechnie, realizacja tego obowiązku podlegać będzie ścisłej ocenie społecznej.
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III. Ramy prawne funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
Podstawowe przepisy, konstytuujące poszczególne organy Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz określające zakres merytoryczny ich działania, zawarte są w dwóch
ustawach:
 ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z późn.zm.),
 ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr
76, poz. 489, z późn. zm.) stanowiącej implementację do prawa krajowego przepisów
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.,
ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE) (Dz.U.UE.L.2007.108.1).
Ustawa Pgik reguluje sprawy z dziedziny geodezji i kartografii, do których należą:
 krajowy system informacji o terenie,
 organizacja i zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
 ewidencja gruntów i budynków,
 zintegrowany systemu informacji o nieruchomościach,
 gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
 rozgraniczanie nieruchomości,
 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz koordynowanie sytuowania tych sieci,
 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
 uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
 ewidencja miejscowości, ulic i adresów.
Zadania SGiK, realizowane są jednolicie w skali kraju jako zadania z zakresu
administracji rządowej:
na szczeblu centralnym przez Głównego Geodetę Kraju przy pomocy Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, a także przy pomocy instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej2;
na szczeblu wojewódzkim zadania SGiK realizowane są przez:
 16 wojewodów, działających przy pomocy wojewódzkich inspektorów nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego,
2

zlecone przez GGK, prace/usługi o charakterze materialno – technicznym, w tym prowadzenie centralnej części
pzgik

7

 16 marszałków województwa działających przy pomocy geodetów województw, a w
zakresie kontroli i nadzoru;
na szczeblu powiatowym zadania SGiK realizowane są przez 314 starostów oraz 66
prezydentów miast wykonujących zadania powiatu, działających przy pomocy geodetów
powiatowych.
Nadzór nad realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej sprawują:
 na szczeblu centralnym - Główny Geodeta Kraju,
 na szczeblu wojewódzkim - działający w imieniu wojewodów wojewódzcy inspektorzy
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
Nadzór nad działalnością Głównego Geodety Kraju sprawuje minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Ustawa Pgik reguluje ponadto nie stanowiące kompetencji organów SGiK zadania z
zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania własne organów i jednostek
samorządu terytorialnego:
 przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości,
 ustalanie numerów porządkowych,
 zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów
w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.
Ustawa IIP
Sposób realizacji istotnej części zadań SGiK związanych z tworzeniem cyfrowych
zbiorów danych przestrzennych kształtuje obecnie implementacja postanowień Dyrektywy
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Zasady
określone tą Dyrektywą transponuje do prawa krajowego ustawa z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Ustawa o IIP określa zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury
informacji przestrzennej oraz organy administracji właściwe w tych sprawach. Przepisy
tej ustawy dotyczą:
 tworzenia i utrzymywania zbiorów danych przestrzennych i metadanych infrastruktury
informacji przestrzennej,
 usług danych przestrzennych,
 interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych,
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 wspólnego korzystania z danych przestrzennych,
 współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.
Do usług dotyczących zbiorów danych przestrzennych infrastruktury zalicza się usługi:
 nieodpłatnego wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz
umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych,
 nieodpłatnego przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie,
powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych
zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych,
 pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to
wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów,
 przekształcania,

umożliwiające

przekształcenie

zbiorów

w

celu

osiągnięcia

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
 umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
W odniesieniu do baz danych pzgik obowiązują także, wydane w wykonaniu
Dyrektywy INSPIRE przepisy aktów prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady:
 rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
metadanych (Dz.U.UE.L.2008.326.12),
 decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości
(Dz.U.UE.L.2009.148.18),
 rozporządzenie Komisji (WE) Nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług
sieciowych (Dz.U.UE.L.2009.274.9),
 rozporządzenie Komisji (UE) Nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące
dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu
instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw
członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami (Dz.U.UE.L.2010.83.8),
 rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. (Dz.U.UE.L.2010.323.11).
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Przepisy zawarte w powyższych aktach prawnych UE obligują organy naszego
państwa do stosowania, w szczególności w drodze implementacji do krajowych
przepisów wykonawczych oraz specyfikacji, standardów i zasad określonych normami
Międzynarodowej

Organizacji

Normalizacyjnej

ISO,

a

także

standardów

międzynarodowej organizacji Open Geospatial Consortium (OGC), w szczególności
w odniesieniu do standardu Geography Markup Language (GML), będącego formatem
Extensible Markup Language (XML) zapisu danych geograficznych oraz standardów usług
udostępnienia danych.
Zobowiązanie do utworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, będącej
częścią składową infrastruktury Wspólnoty Europejskiej, definiowanej jako zespół środków
prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających, za pomocą usług sieciowych,
powszechny dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji przestrzennych, niezbędnych do
planowania inwestycji, zarządzania, gospodarki przestrzennej, zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska, skutkowało ustawowym przypisaniem piętnastu tematów tej
infrastruktury Głównemu Geodecie Kraju, jako tzw. organowi wiodącemu3. Wykonując
ustawę o IIP Główny Geodeta Kraju:
4

1) utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, stanowiący centralny punkt

dostępu

do

wymienionych

powyżej

usług,

w

pełnym zakresie

tematycznym

i terytorialnym infrastruktury,
2)

prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych
objętych infrastrukturą i nadaje jednolite identyfikatory tych zbiorów,

3) we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje

i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do danych przestrzennych, będący systemem
teleinformatycznym pozwalającym w szczególności na:
 udostępnianiu interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną
centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi
podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą usług danych przestrzennych
centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 łączeniu

zbiorów

danych

przestrzennych

centralnego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego oraz związanych z tymi zbiorami usług sieciowych ze zbiorami
i usługami

danych

teleinformatycznych

przestrzennych
przez

utrzymywanymi

współdziałające

podmioty,

przy
a

pomocy
także

systemów

przetwarzanie

połączonych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych.
Ponadto, Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską
w sprawach określonych ustawą o IIP.
3
4

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 lit. g. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
http://geoportal.gov.pl/
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IV. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK).
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wykonywane przez organy Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej, obejmują swym zasięgiem obszar całego kraju, a wyniki ich
realizacji pozytywnie skutkują dla większości tematów zadań na każdym szczeblu
administracji publicznej: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz centralnym.
Działania organów SGiK skupiają się na przetwarzaniu i doskonaleniu jakościowym
oraz ilościowym informacji przestrzennych, w tym zawartych w materiałach gromadzonych,
przetwarzanych i udostępnianych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Stanowi on własność Skarbu Państwa i składa się z:
 centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

prowadzonego przez

Głównego Geodetę Kraju,
 16 wojewódzkich części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonych przez
marszałków województw,
 380 powiatowych części zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
PZGiK służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa
i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli, a jego
udostępnianie jest odpłatne5. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów
geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów.
W centralnej części zasobu są gromadzone: prowadzone centralnie zbiory danych
przestrzennych;

operaty

techniczne

zawierające

rezultaty

prac

geodezyjnych

i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją tych
zbiorów; cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów; mapy
topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000; mapy ogólnogeograficzne w skalach:
1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000; kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne; inne
opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie
baz danych pozyskane z wojewódzkiej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji
zadań Głównego Geodety Kraju w dziedzinie geodezji i kartografii
W wojewódzkiej części zasobu są gromadzone: prowadzone przez marszałka
województwa zbiory danych przestrzennych; operaty techniczne zawierające rezultaty prac
5

Ustawa pgik szczegółowo określa wyjątki od tej zasady, regulując także właściwość organów, a także zakres
udostępnianych materiałów i informacji i tryb udostępniania.
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geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub
aktualizacją tych baz danych, mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy
topograficzne i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa; materiały geodezyjne
i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem
i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie
użytkowania gruntów, a także ich bonitacji; inne opracowania powstałe w wyniku wykonania
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej
i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa
w dziedzinie geodezji i kartografii
W powiatowej części zasobu są gromadzone: powiatowe bazy danych przestrzennych
EGiB, GESUT oraz BDOT500, mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze, operaty techniczne
powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, mających na celu
m.in. opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych
dotyczących nieruchomości, w szczególności:
–

podziałów nieruchomości,

–

scalania i podziałów nieruchomości,

– rozgraniczania nieruchomości,
–

scalania i wymiany gruntów,

–

regulacji stanów prawnych nieruchomości.

W powiatowej części pzgik znajdują się ponadto cyfrowe zbiory kopii dokumentów
wchodzących w skład operatów technicznych; wyciągi z operatów szacunkowych
nieruchomości oraz inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych, a także kopie baz danych pozyskane z centralnej i wojewódzkiej części
zasobu, niezbędne do realizacji zadań starosty w dziedzinie geodezji i kartografii.
Szczegółowy zakres merytoryczny zawartości baz danych prowadzonych przez
poszczególne organy SGiK oraz zbiorcze informacje statystyczne o tych zbiorach,
ilustrujące w szczególności stopień zaawansowania cyfryzacji zbiorów danych
przestrzennych pzgik, zawiera Załącznik nr 2 do Programu „Charakterystyka zbiorów
danych przestrzennych krajowego systemu informacji o terenie.”.
Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły
przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która
stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych.
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V. Działaność gospodarcza w dziedzinie geodezji i kartografii.

Przez prace geodezyjne rozumie się projektowanie i wykonywanie pomiarów:
geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku
z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, a także wykonywanie opracowań geodezyjnokartograficznych, dokumentacji oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa
i opracowywanie

dokumentacji

geodezyjnej

dotyczącej

nieruchomości

na

potrzeby

postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych. Katalog prac
geodezyjnych obejmuje ponadto:
 projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych,
a także obliczanie lub przetwarzanie opracowań, zobrazowań i wyników pomiarów,
w związku z realizacją zadań określonych w ustawie lub na potrzeby pomiarów i opracowań
wymienionych powyżej,
 tworzenie określonych w ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji
geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz
czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami.
Prace

kartograficzne,

obejmują

wykonywanie

map

ogólnogeograficznych,

topograficznych, oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.
Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być posiadający
odpowiednie zaplecze merytoryczne przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a także
osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii
w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego
górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.
Zgodnie z wypracowanym historycznie, krajowym modelem organizacyjnym
działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii, zasady podejmowania,
wykonywania i kończenia tej działalności regulują na zasadach ogólnych przepisy ustawy
z nia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działanosci gospodarczej. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584,
z późn.zm.). Aktualnie, w rozumieniu przepisów tej ustawy, działaność gospodarcza
w geodezji i kartografii nie wymaga uzyskania koncesji albo zezwolenia. Działalność ta nie
jest zaliczona do działanosci regulowanej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnosci
gospodarczej. Należy jednak mieć na względzie, że możliwości wykonywania działalności
gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii podlegają w krajach członkowskich
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Unii Europejskiej silnym ograniczeniom, np. jako wyłączna działalność organów
administracji (urzędów) lub jako działalność specjalistycznych jednostek wojskowych.
Na podstawie ustawy Pgik wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma
obowiązek (z wyjątkami określonymi w ustawie) zgłosić odpowiednim organom Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej zamiar przystąpienia do realizacji prac geodezyjnych lub
kartograficznych, a po zakończeniu tych prac:
 zawiadomić te organy o ich zakończeniu,
 przekazać tym organom zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych,
które należą do zakresu informacyjnego baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
 przekazać tym organom dokumenty wymagane przepisami lub ich uwierzytelnione kopie.
Ponadto, wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazują
organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie
podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114), lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył
lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków publicznych
następujących prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:
 zobrazowań lotniczych,
 ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych
i fotogrametrycznych,
 numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu
zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.
Materiały

przekazywane

przez

wykonawców

prac

geodezyjnych

lub

prac

kartograficznych właściwym organom SGiK podlegają weryfikacji przez te organy pod
względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Jeśli
wynik weryfikacji jest pozytywny, materiały podlegają włączeniu do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Jeśli wynik jest negatywny, organy SGiK zwracają
wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory
danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości, w celu ustosunkowania się lub poprawienia stwierdzonych usterek.
Przepisy regulują dalszy tok postępowania.
W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna,
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a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości
samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub
kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do ustanowienia kierownika prac
geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych, legitymującego się odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi. Na terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na
obronność

i

bezpieczeństwo

państwa,

określonych

przez

właściwych

ministrów

i kierowników urzędów centralnych, prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez
wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu,
lub za ich zgodą.
Osoby wykonujące prace geodezyjne lub prace kartograficzne mają prawo wstępu na
grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych
z wykonywanymi pracami, dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych
do wykonania prac geodezyjnych, nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach
budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń
zabezpieczających te znaki, umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli
triangulacyjnych. Uprawnienia te nie mogą naruszać przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych oraz przywilejów
i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom
specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom
korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
uznanych zwyczajów międzynarodowych.
Działalność przedsiębiorców oraz państwowych i samorządowych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wykonujących prace geodezyjne lub
prace kartograficzne, w zakresie legalności i rzetelności kontrolują wojewódzcy inspektorzy
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Kontrola ta, może dotyczyć wyłącznie:
 zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie
geodezji i kartografii,
 rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego może także objąć kontrolą legalności i rzetelności działania
przedsiębiorców oraz wspomniane powyżej jednostki organizacyjne.
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V. Prognozowane kierunki rozwoju technicznego i technologicznego, bezpośrednio
wpływające na sposób realizacji zadań SGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych
i prac kartograficznych.
Na podstawie ekspertyzy6, wykonanej w końcu 2014 roku na zlecenie Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, możemy stwierdzić, że w okresie ostatniego półwiecza
dokonał się rewolucyjny postęp dotyczący technik i technologii wykorzystywanych
w realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii. Tempo tych pozytywnych,
wszechobecnych przemian jest narastające, a okres kolejnych skoków technologicznych ulega
skróceniu. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii mobilnych, dla każdego obywatela stała się
dostępna możliwość określenia własnej pozycji z precyzją kilkumetrową, co do niedawna
było niemożliwe do osiągnięcia bez udziału geodety.
W oparciu o wspomniane wyniki ekspertyzy, dla poszczególnych zakresów
zainteresowania badań w obszarze geodezji i kartografii, do których zaliczyć należy:
geodezję, geodynamikę, fotogrametrię, teledetekcję, kartografię i nową dziedzinę –
geomatykę.
Informacja przestrzenna (zwana w dokumentach również jako geoinformacja,
informacja geograficzna, geomatyka) zaczyna być powszechnie stosowana i wykorzystywana.
Spodziewać się należy, że w stosunkowo niedługim okresie niszowe dotychczas technologie,
w tym technologie teleinformatyczne, wejdą do powszechnego użytku, umożliwiając szybką
dystrybucję i absorpcję informacji przestrzennych. Zwiększy się liczba urządzeń naziemnych,
podziemnych, napowietrznych, a także rozmieszczanych w przestrzeni kosmicznej, służących
bezpośredniemu rejestrowaniu obiektów i informacji przestrzennych, coraz częściej
pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Skróceniu ulegnie czas reagowania na zmieniające
się informacje, głównie dzięki wszechobecności urządzeń rejestrujących i nowym generacjom
tych urządzeń, przy pomocy których można zdalnie obserwować zjawiska i obiekty
występujące w przyrodzie.
Należy spodziewać się, że w perspektywie 2016-2020, w sposób istotny wzrośnie
popyt na informacje zawarte w zbiorach informacji przestrzennych prowadzonych przez
organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wytwarzane przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego i kartograficznego. W ślad za tym wzrośnie popyt na specjalistów w dziedzinie
geomatyki, co z kolei wzmocni pozycję uczelni oferujących studia w tym zakresie. Pojawi się
więcej rozwiązań mieszanych, łączących precyzyjne dane przestrzenne z danymi
6

„Stan i przewidywany rozwój geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowo-technicznej i zawodu w Polsce
do roku 2030”, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. Opracowanie na zlecenie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii pod red. M. Baranowskiego, Warszawa, listopad 2014 r.
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użytkowników - pozyskanymi w czasie rzeczywistym i dostępnymi za pośrednictwem
mediów społecznościowych. W takiej rzeczywistości zbiory informacji przestrzennych
pochodzące z crowdsourcingu7 będą nabierać znaczenia, ale stosowanie tych zasobów
informacyjnych w strukturach administracji publicznej, powinno być weryfikowane
i nadzorowane przez organy SGiK. W szczególności z uwagi na zagrożenia płynące
z cyberprzestrzeni.
Pod wpływem powszechnego wzrostu dostępności zaawansowanych technologii
mobilnych powinna znacząco zwiększyć się liczba obywateli korzystających z technologii
lokalizacyjnych. Powinien zatem zostać wzbogacony zakres działań państwa na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego, przy czym zbiory informacji przestrzennych staną się jednym
z głównych źródeł podejmowania decyzji w obszarze działania administracji publicznej
wszystkich szczebli. Należy przewidywać, że przedsiębiorstwa wykonujące prace geodezyjne
i kartograficzne włączą się jako aktywny uczestnik w procesie pozyskiwania, gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania istotnej części zbiorów informacji przestrzennych, stanowiąc
wyzwanie dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obszarze gromadzenia
i przetwarzania takich danych, szczególnie w przypadkach usług transgranicznych, a także
w związku z wtórnym wykorzystywaniem, tj. publicznym udostępnianiem baz danych
zawierających informacje publiczne w dowolnej formie, przez m.in. rozpowszechnianie lub
bezpośrednie przekazywanie.

Konsekwencją prognozowanego rozwoju technologicznego i technicznego w obszarze
działania geodezji i kartografii, będzie konieczność istotnego wzrostu nakładów publicznych
wydatkowanych na pozyskiwanie, gromadzenie danych przestrzennych.
Wynikający z tych nakładów, ale także innych czynników społecznych, wzrost
wartości zbiorów danych przestrzennych, w kontekście materialnym (ilościowym) oraz
niematerialnym (jakościowym), musi wpłynąć na rozszerzenie formalnej oraz rzeczywistej
ochrony zbiorów informacji przestrzennych gromadzonych przez organy Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej.
Załącznik nr 3 do niniejszego Programu, zawiera w ujęciu syntetycznym
szczegółową

prognozę

kierunków

rozwoju

technicznego

i

technologicznego,

bezpośrednio wpływających na sposób realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii
przez organy SGiK oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

7

idea, której głównym postulatem jest wykorzystanie „mądrości tłumu”, m.in. poprzez udostępnienie
darmowych narzędzi wymiany informacji i współpracy.
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VI. Misja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK).
Obecnie zbiory informacji przestrzennej, gromadzone przez organy SGiK, są
w znacznej mierze przechowywane i udostępniane w warunkach dualizmu papierowocyfrowego. Jednocześnie organy tej Służby funkcjonują w skomplikowanym systemie
funkcjonalno-informacyjnym państwa. Profesjonalna Służba Geodezyjna i Kartograficzna,
której działania obdarzone są zaufaniem społecznym, powinna zapewniać powszechny,
bezpieczny, stały i możliwie szybki dostęp do geodezyjnych i kartograficznych zbiorów
danych przestrzennych, nacechowanych wysoką wiarygodnością, kompletnością
i jakością merytoryczną, w tym właściwą dla branży precyzją lokalizacji położenia
obiektów lub zjawisk.
Fundamentem działania SGiK powinny stać się trzy główne filary działania
nowoczesnej administracji:
 człowiek – czyli wysoko wykwalifikowana kadra,
 procesy – czyli efektywne metody zarządzania i organizacji, obejmujące w szczególności
jednoznaczne i jasne procedury,
 technologie – czyli współcześnie dostępne rozwiązania techniczne i technologiczne.
Cele i zadania SGiK, formułowane w obecnej rzeczywistości formalnoprawnej
i technicznej, powinny w wyniku wdrożenia w latach 2016-2020 niniejszego Programu,
skutkować podniesieniem wiarygodności i adekwatności precyzji danych gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do realnych potrzeb, a także:
 otwarciem informacyjnym zbiorów danych przestrzennych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, konkretyzując idee społeczeństwa informacyjnego,
 usprawnieniem i podniesieniem efektywności wykonywania zadań i świadczenia usług,
stanowiących podstawę organizacji procesów obsługi osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych

przez

szeroko

rozumiane

instytucje

administracji

publicznej,

w szczególności usprawnieniem procesów decyzyjnych, w tym skróceniem czasu ich
podejmowania,
 wzrostem poziomu bezpieczeństwa publicznego i sprawności działania w sytuacjach
kryzysowych,
 obniżeniem kosztów biurokracji w jej pozytywnym rozumieniu, w tym kosztów
inwestycji, dzięki możliwości uzyskania szybkiej, wiarygodnej, aktualnej i pełnej
informacji o nieruchomościach, obiektach i infrastrukturze technicznej,
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 podniesieniem bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, w szczególności zapewnieniem
wiarygodności oraz zgodności pomiędzy dokumentami określającymi zasięg prawa
własności, a faktycznym stanem użytkowania gruntów,
 zoptymalizowaniu struktur organizacyjnych Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
w szczególności poprzez racjonalizowanie zatrudnienia w sposób zapewniający sprawną
i profesjonalną obsługę procesów administracyjnych i inwestycyjnych, a także działań na
rzecz przedsiębiorców, obywateli, innych organów administracji publicznej, a także
procesów kształcenia i zadań naukowo-badawczych, wykorzystujących dane pzgik
w realizacji swoich celów,
 optymalizacją zatrudnienia w administracji, a także w przedsiębiorstwach prowadzących
działalność gospodarczą w obszarze usług geodezyjno – kartograficznych, oraz
uzyskaniem przez przedsiębiorców, ale także obywateli korzystających z usług
geodezyjnych i kartograficznych pożytków ekonomicznych (czas, koszty produkcji,
przewaga konkurencyjna, itp.),
 wzrostem innowacyjności i konkurencyjności, jako pozytywnego efektu wtórnego
wykorzystywania przestrzennych baz danych gromadzonych w pzgik.
Zawarte w Programie tezy, dotyczące rozszerzenia podstawy programowej na
wszystkich poziomach systemu kształcenia powszechnego, po ich zrealizowaniu w praktyce
powinny pozytywnie skutkować wytworzeniem realnej społecznej dostępności informacji
przestrzennych, zawartych w coraz szerzej otwieranych dla zainteresowanych zbiorach
danych przestrzennych. Należy dążyć do wywołania pozytywnego efektu realnego
upowszechnienia dostępu do informacji przestrzennych. Podstawowym zadaniem Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej, na obecnym etapie jej funkcjonowania, powinno stać się
zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi obywateli, przedsiębiorców oraz
administracji, poprzez zapewnienie ciągłego (24h/7dni), wydajnego i niezawodnego
dostępu do zbiorów danych informacji geodezyjnej i kartograficznej, z uwzględnieniem
kluczowej dla tego procesu roli państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Współtworzenie nowoczesnej infrastruktury informacji przestrzennej przez organy SGiK
powinno generować wartości dodane w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co
musi przełożyć się na korzystne zjawiska w procesie rozwoju gospodarczego kraju.
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PROGRAM REALIZACJI ZADAŃ
W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII
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Załącznik nr 2
Charakterystyka zbiorów danych przestrzennych
państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

Warszawa, styczeń 2016 r.

1. Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.
1.1. Państwowy

rejestr

podstawowych

osnów

geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG).
Pod pojęciem osnów geodezyjnych rozumie się usystematyzowane zbiory
jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami
z trwałego materiału. Położenie tych punktów wyznaczone zostało w państwowym systemie
odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy oraz umożliwiający
określenie dokładności tego wyznaczenia.
PRPOG stanowi bazę danych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie Rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 352).
Przepisy rozporządzenia określają w szczególności:
 organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru
podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 standardy techniczne dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz.
Zasadniczą częścią PRPOG1 jest baza danych zawierająca informacje, zbiory danych
dotyczące współrzędnych i wysokości punktów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
wartości przyspieszenia siły ciężkości dla punktów podstawowej osnowy grawimetrycznej
i wartości elementów pola magnetycznego Ziemi dla punktów podstawowej osnowy
magnetycznej. PRPOG zawiera także zbiory obserwacji i wyników opracowań tych
obserwacji odnoszące się do podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych założonych na obszarze całego kraju.
Bazę

danych

państwowego

rejestru

podstawowych

osnów

geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych oraz odpowiadające jej zbiory obserwacji tworzy się
w oparciu o bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju.
1

Źródło danych – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie,
http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/osnowy-geodezyjne-grawimetryczne-i-magnetyczne.html
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Dane dotyczące osnów dostępne są w PRPOG w systemie określonym przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. Nr 1247). Rozporządzenie określa
państwowy system odniesień przestrzennych (PSOP), obowiązujący na terenie całego kraju.
PSOP tworzą skonkretyzowane odpowiednimi symbolami przytoczonymi w rozporządzeniu:
 geodezyjne układy odniesienia,
 układy wysokościowe,
 układy współrzędnych geocentrycznych: kartezjańskich i geodezyjnych,
 układ współrzędnych geodezyjnych,
 układy współrzędnych płaskich prostokątnych.
Łącznie w PRPOG określono w państwowym systemie odniesień przestrzennych dane
dla około 53 000 punktów osnów podstawowych, w tym:
 7 080 punktów osnowy poziomej,
 41 850 punktów osnowy wysokościowej,
 550 punktów osnowy grawimetrycznej,
 3 530 punktów osnowy magnetycznej.
Dane grawimetryczne i magnetyczne udostępniane są w układach odniesienia definiowanych
przez sieć obserwatoriów w Europie.

1.2. Bazy szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).
Bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz odpowiadające jej zbiory
obserwacji tworzy się i prowadzi w oparciu o bazy szczegółowych osnów geodezyjnych
prowadzone przez starostów, na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. z 2012 r. Nr 352).
Przepisy rozporządzenia określają w szczególności:
 organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania szczegółowych osnów
geodezyjnych,
 szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych szczegółowych osnów
geodezyjnych,
 standardy techniczne dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazach danych
szczegółowych osnów geodezyjnych.
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Punkty osnowy szczegółowej, podobnie jak opisane wyżej punkty osnowy
podstawowej, stabilizuje się w terenie znakami geodezyjnymi w sposób i w miejscach
zapewniających ich wieloletnie przetrwanie. Stanowią one podstawę wykonywania
przeważającej większości prac geodezyjnych i kartograficznych.
Szczegółową osnowę geodezyjną stanowią punkty wyznaczone w sieciach będących
rozwinięciem podstawowej osnowy geodezyjnej. Stopień zagęszczenia punktów jest
zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach
zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych,
przy czym

przeznaczenie

terenu

określa

się

na

podstawie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie kierunków zmian
w

przeznaczeniu

terenów,

określonych

w

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy. Prowadzenie szczegółowej osnowy geodezyjnej
przez starostów, w szczególności stan techniczny znaków geodezyjnych, jest przedmiotem
sprawozdawczości statystycznej, sporządzanej na arkuszach „GUGiK 4.0 – Osnowy
szczegółowe”, przekazywanych do Głównego Geodety Kraju.
W bazach danych osnów szczegółowych2 zgromadzono dane dla 1,45 mln punktów
osnowy poziomej, przy czym 95% tych punktów posiada współrzędne określone w
obowiązującym układzie odniesień przestrzennych. Zapotrzebowanie na nowe lub
odtworzenie istniejących punktów szczegółowej osnowy poziomej kształtuje się na poziomie
24% punktów istniejących.
W przypadku szczegółowej osnowy wysokościowej, w bazach zgromadzono
informacje o 262,5 tys. punktów, przy czym tylko 35% tych punktów posiada współrzędne
określone w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych. Zapotrzebowanie na nowe
lub odtworzenie istniejących punktów szczegółowej osnowy wysokościowej kształtuje się na
poziomie 41% punktów istniejących.

1.3. Aktywna Sieć Geodezyjna (ASG-EUPOS).
ASG-EUPOS to obejmująca swym zasięgiem działania obszar całego kraju sieć
punktów odniesienia, na których umieszczono stacje referencyjne, prowadzące w sposób
ciągły odbiór sygnałów satelitów systemów nawigacji satelitarnej. Sieć zarządzana jest na
szczeblu centralnym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Punkty sieci stanowią
podstawową poziomą osnowę geodezyjną i szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną,
2

wg. stanu na 31 grudnia 2013 r.
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włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. System ASG-EUPOS
uzupełnia wykorzystywanie osnów geodezyjnych jako podstawy realizacji prac geodezyjnych
i kartograficznych, a także wpływa na ujednolicenie stosowania układów odniesień
przestrzennych w systemach informacji przestrzennej. Został zbudowany w latach 2005-2008
przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Celem powstania systemu był wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców
geodezyjnych poprzez dostęp do informacji i usług świadczonych w trybie on-line.
Na obszarze Polski zlokalizowano 76 stacji referencyjnych oraz zbudowano dwa centra
zarządzające: w Warszawie (główne) i Katowicach (wspomagające). Do systemu zostały
włączone ponadto 22 istniejące na obszarze Polski stacje referencyjne, zarządzane przez
uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze i organy administracji publicznej, a także 20
stacji przygranicznych zlokalizowanych w krajach ościennych.
System ASG-EUPOS oferuje 5 podstawowych usług (serwisów) o różnych parametrach
dokładnościowych, które pozwalają uzyskać wysoką precyzję wyznaczonych współrzędnych
we współpracy z odpowiedniej klasy odbiornikami GNSS. Parametry serwisów systemu
ASG-EUPOS (wymagania i dokładność) zostały zestawione w tabeli poniżej.

Serwis

Dokładność (przy
poziomie ufności 67%)

Metoda pomiaru

NAWGEO

0.03 m (poz.)
0.05 m (wys.)

Kinematyczna (RTK)

KODGIS

Odbiornik L1/L2 GPS RTK, moduł
komunikacyjny
Odbiornik L1 GPS DGPS,
moduł komunikacyjny
Odbiornik L1 GPS DGPS,
moduł komunikacyjny

0.2 – 0.5 m
Kinematyczna (DGPS)

NAWGIS

1.0 - 3.0 m

POZGEO
POZGEO D

Statyczna/
kinematyczna
(postprocessing)

Minimalne parametry
odbiornika

0.01-0.10 m

Odbiornik L1 GPS

W latach kolejnych stacje referencyjne, jak również ich wyposażenie oraz wyposażenie
centrów zarządzających były modernizowane w kolejnych latach ze środków budżetowych i
Funduszu

Gospodarki

Zasobem

Geodezyjnym

i

Kartograficznym.

Liczba

stacji

referencyjnych została zwiększona i obecnie do systemu ASG-EUPOS włączonych jest 125
stacji referencyjnych, w tym:
 84 stacje, będące własnością GUGiK, które są w pełni zarządzane przez administratorów
ASG-EUPOS,
 15 stacji należących do innych instytucji: samorządowych, naukowych i innych,
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 26 zagranicznych stacji referencyjnych uzupełniających sieć ASG-EUPOS w strefie
przygranicznej.
Głównymi użytkownikami systemu ASG-EUPOS są przedsiębiorcy wykonujący prace
geodezyjne i kartograficzne, instytucje państwowe oraz uczelnie. Na koniec marca 2015 r.
w systemie ASG-EUPOS zarejestrowanych było 6 760 indywidualnych kont oraz 3 529
aktywnych użytkowników. Miesięcznie wydawanych jest 50-60 nowych licencji.
Poniżej przedstawiono obecną3 strukturę oraz rozkład wykorzystania serwisów czasu
rzeczywistego systemu ASG-EUPOS:

Rozmieszczenie stacji systemu ASG-EUPOS

Przestrzenny rozkład wykorzystania serwisów czasu
rzeczywistego systemu ASG-EUPOS na obszarze
Polski w okresie od lipca 2014 do lutego 2015

Wykorzystanie serwisu systemu ASG-EUPOS dla potrzeb wykonywania niektórych
rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych wspomagane jest przez kilka, włączonych do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, systemów komercyjnych o podobnym
działaniu.
W najbliższych latach kluczowym kierunkiem rozwoju systemu ASG-EUPOS będzie
dostosowanie świadczonych usług do obserwowanych trendów rozwojowych w gospodarce
i potrzeb użytkowników. Docelowo wszystkie usługi systemu ASG-EUPOS będą dostępne
przez Internet, a system powinien umożliwiać wyznaczanie w czasie rzeczywistym
współrzędnych płaskich z dokładnością nie gorszą niż 0,02 m, a wysokości z dokładnością
nie gorszą niż 0,03 m w obowiązujących układach odniesienia.

3

Wg. stanu na 31 marca 2015 r.
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2. Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) oraz zintegrowany system
informacji o nieruchomościach (ZSIN).
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), zwana dalej EGiB, jest
systemem informacyjnym, zapewniającym gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie,
w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach
oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub
lokalami. Dane zawarte w ewidencji stanowią podstawę planowania gospodarczego,
planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości
w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji
gospodarstw rolnych.
Prowadzenie EGiB regulują przepisy:
- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz.
520 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542), zwanym dalej
rozporządzeniem.
Ewidencja obejmuje informacje dotyczące:
1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas
bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały
założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych
technicznych;
3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
W ewidencji wykazuje się także:
1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz
właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu
przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te
nieruchomości,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo
innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które
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władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów ewidencyjnych;
3) informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
4) informację, czy wyróżniony w ewidencji obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest
formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.);
5) wartość katastralną nieruchomości;
6) informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji
w ewidencji uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.
Wyżej wymienione informacje zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:
1) bazy danych prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego
w szczególności:
- odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
- udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach
o infrastrukturze informacji przestrzennej,
- wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej,
a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów
oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;
2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
Prowadzenie EGiB dla obszaru powiatu, w tym bazy danych ewidencyjnych, należy
do zadań starosty. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, a ich
udostępnianie następuje w formie:
- wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
- wyrysów z mapy ewidencyjnej;
- kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany
danych ewidencyjnych;
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej.
Każdy może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym oprócz
danych dotyczących podmiotów ewidencyjnych. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów
i budynków zawierające dane podmiotów ewidencyjnych oraz wydaje wypisy z operatu
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ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub
lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji
publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji
publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których
dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.
Weryfikacja danych zawartych w bazach danych następuje w ramach:
1) aktualizacji operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do
bazy danych ewidencyjnych w celu:
- zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub
obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem
faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,
- ujawnienia nowych danych ewidencyjnych,
- wyeliminowania danych błędnych;
2) modernizacji ewidencji, która stanowi zespół działań technicznych, organizacyjnych i
administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:
- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych
ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
- modyfikacji

istniejących

danych

ewidencyjnych

do

wymagań

określonych

w

rozporządzeniu.
Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Ewidencja gruntów i budynków prowadzona była
przez 409 organów administracji publicznej, w tym przez 380 starostów i prezydentów
miast na prawach powiatu, oraz przez 29 wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast),
którym to zadanie zostało powierzone na podstawie art. 6a ust. 4 ustawy w drodze porozumie.
Łączna powierzchnia gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków wynosi 312
680 km2, w tym w granicach miast 21 817 km2, a na obszarach wiejskich 290 863 km2.
Dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków obszar kraju dzieli się na:
- 3 105 jednostek ewidencyjnych,
- 53 962 obrębów ewidencyjnych,
- 36 mln działek ewidencyjnych, w tym w granicach miast 7,6 mln działek, a na terenach
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wiejskich 28,4 mln działek.
Z szacunkowej oceny dokonanej przez starostów i prezydentów miast wynika, że na
obszarze kraju znajduje się ok. 17,7 mln budynków oraz ok. 5,4 mln lokali, stanowiących
odrębne nieruchomości.
Zbiory danych opisowych EGiB, obejmują obszar całego kraju i są w 100%
prowadzone jednolicie w postaci cyfrowej, z tym że:
1) zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów, budynków i nieruchomości
lokalowych obejmują 89 % obszarów miast i 56 % terenów wiejskich,
2) zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów i budynków (brak danych dot.
nieruchomości lokalowych) obejmują 3 % obszarów miast i 2 % terenów wiejskich,
3) zbiory zawierające tylko dane opisowe dotyczące gruntów (brak danych dotyczących
budynków i nieruchomości lokalowych) obejmują 8 % obszarów miast i 42 % na terenów
wiejskich.
Opisany powyżej stan zbiorów danych opisowych EGiB, w poszczególnych
województwach, dla obszarów miast i terenów wiejskich ilustrują niżej zamieszczone
wykresy.
Wykres nr 1
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Wykres nr 2

Wykres nr 3

Według danych na dzień 31 grudnia 2014 r. stan cyfryzacji mapy ewidencyjnej
obszaru kraju przedstawia się następująco:
a) dla obszarów miast pokrycie cyfrową mapą ewidencyjną wynosi 96 % ich powierzchni,
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w tym:
- pokrycie cyfrową mapą ewidencyjną w postaci wektorowej o pełnej treści, zawierającą:
granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych i klas gleboznawczych
oraz kontury budynków, wynosi 95 % ich powierzchni,
- pokrycie cyfrową mapą ewidencyjną w postaci wektorowej o niepełnej treści,
zawierającą: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych i klas
gleboznawczych, wynosi 1 % ich powierzchni,
b) dla terenów wiejskich pokrycie cyfrową mapą ewidencyjną wynosi 80 % ich
powierzchni, w tym:
- pokrycie cyfrową mapą ewidencyjną w postaci wektorowej o pełnej treści, zawierającą:
granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych i klas gleboznawczych
oraz kontury budynków, wynosi 72 % ich powierzchni,
- pokrycie cyfrową mapą ewidencyjną w postaci wektorowej o niepełnej treści,
zawierającą: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych i klas
gleboznawczych, wynosi 8 % ich powierzchni.
Stan zaawansowania prac geodezyjnych i kartograficzncyh ukierunkowanych na
cyfryzację części kartograficznej EGiB (utworzenie wektorowych map ewidencyjnych)
ilustrują wykresy zamieszczone poniżej:
Wykres nr 4
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Wykres nr 5

Modernizację egib przeprowadza się w sposób planowy, zapewniający:
-

zastąpienie rejestrów gruntów prowadzonych na papierze w technice ręcznej
odpowiednimi zbiorami komputerowymi - w terminie do 31 grudnia 2001 r.,

-

uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji
obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych - w terminie do 31 grudnia 2003 r.,

-

utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których
mowa w rozdziale 4 rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów
opisowych (rejestrów i kartotek), w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej:
a) dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2014 r.,
b) dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2016 r.
Rejestry gruntów prowadzonych na papierze w technice ręcznej zostały juz zastąpione

zbiorami komputerowymi. Podawaną przez organy odpowiedzialne za przeprowadzenie
modernizacji EGiB, podstawową przyczyną niedotrzymania terminu przeprowadzenia
modernizacji tej ewidencji w pełnym zakresie, , tj. w zakresie uruchomienia informatycznego
systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych
ewidencyjnych, jest niewystarczająca ilość środków finansowych. Sygnalizowane są także
słaba jakość materiałów źródłowych oraz problemy prawno-techniczne. Proces modernizacji
ewidencji gruntów i budynków części opisowej w zakresie informacji o gruntach, budynkach
i nieruchomościach lokalowych na terenie miast zakończyły województwa lubuskie, opolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
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Dotychczasowe efekty, a koszty modernizacji EGiB.
Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym prac niezbednych
dla potrzeb modernicaji ewidencji gruntów i budynków, finansowane są ze środków własnych
powiatów, ze środków budżetu państwa oraz innych środków, w tym środków budżetowych
gminn. Nakłady finansowe na modernizację EGiB w ostatnich latach, wyniosły [w tys. zł]:
2009
89 510
przy czym:

2010
78 997

2011
85 744

2012
58 740

2013
60 182

2014
59 769

- wydatki ze środków własnych powiatów wyniosły [w tys. zł]:
2009
2010
2011
2012
2013
8 727
4 568
39 998
27 051
21 460
- wydatki ze środków budżetu państwa wyniosły[w tys. zł]:

2014
19 831

2009
2010
2011
2012
23 120
21 081
25 047
26 468
- wydatki z innych źródeł wyniosły [w tys. zł]:

2013
23 778

2014
20 851

2013
14 944

2014
19 087

2009
3 639

2010
3 132

2011
20 699

2012
5 221

Źródło: Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.0

Wydatki finansowe na modernizację ewidencji gruntów i budynków, z łącznej kwoty
59 769 tys. złotych w roku 2014, w poszczególnych województwach przedstawiały się
następująco:
Wykres nr 6
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Wykres nr 8
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Z uwagi na niewystarczające środki finansowe będące w dyspozycji organów
administracji prowadzących ewidencję gruntów i budynków oraz ilość niezbędnych do
wykonania prac, konieczne było wspieranie budżetów powiatów środkami budżetu państwa
uzupełnianymi z programów finansowanych z funduszy europejskich.
W roku 2014 łączne nakłady finansowe na modernizację ewidencji gruntów
i budynków były mniejsze o około 0,5 mln zł niż w roku poprzedzajacym. Zmniejszyło
się finansowanie ze środków własnych powiatów o ponad 1,6 mln zł. Po stronie budżetu
państwa odnotowano również spadek środków, wynoszący ok. 3 mln zł. Jednakże
w stosunku do roku 2013 zanotowano ponad 4 mln zł wzrostu nakładów ze środków
pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa i środki własne powiatu. W kwocie tej
zawierają się środki pozyskane z Unii Europejskiej.
Zakończenie procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze całego
kraju i przekształcenie zbiorów danych do postaci cyfrowej pozwoli na włączenie ich do
centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w ramach
budowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa w art. 24b Prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Zgromadzone w ten sposób dane będą mogły być udostępniane przez
Geoportal, jako krajowy punkt dostępowy do danych dotyczących działek ewidencyjnych
i budynków, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.
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3. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
Przez sieci uzbrojenia terenu, należy rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne,
naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne (z wyłączeniem urządzeń melioracji
szczegółowych). Przez sieci uzbrojenia terenu, należy także rozumieć wszelkiego rodzaju
podziemne budowle, jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.
GESUT stanowi bazę danych wchodząca w skład powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Przepisy określają w szczególności:
 zakres informacji gromadzonych w bazie danych GESUT,
 organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia bazy danych GESUT,
 tryb i standardy techniczne aktualizacji bazy danych GESUT,
 tryb i standardy techniczne udostępniania bazy danych GESUT.
Prowadzenie bazy danych GESUT jest zadaniem z zakresu administracji rządowej,
realizowanym przez 314 starostów i 66 prezydentów miast wykonujących zadania powiatu
(łącznie 380 jednostek organizacyjnych SGiK).

Odsetek obrębów , dla których założono GESUT
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Liczba obrębów , dla których założono GESUT w 100%
w g stanu na 31 grudnia 2013 r.

2,5%

Powyżej zestawiono informacje ilościowe według danych na 31 grudnia 2013 r.
dotyczące GESUT, zebrane na podstawie programu badań statystycznych GUGiK 2.0,
obejmującego zaawansowanie prac dotyczących budowy baz geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu w powiatach. Analiza danych statystycznych pozwala stwierdzić, że na
obszarze kraju prace geodezyjne i kartograficzne związane z zakładaniem GESUT znajdują
się w fazie inicjalnej. Niemniej jednak pełne wdrożenie GESUT jest niezbędne dla skrócenia
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procesu inwestycyjnego, od etapu projektowania usytuowania inwestycji i związanej z nią
infrastruktury technicznej, na etapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kończąc.
Mimo istniejących od ponad 30 lat podstaw prawnych drastyczne ograniczenia
finansowe dotyczące tworzenia GESUT oraz brak zrozumienia dla doniosłości tego rejestru
spowodowały, że nadal jesteśmy w fazie początkowej jego tworzenia, posługując się
materiałami analogowymi w postaci map zasadniczych, posiadających utrwaloną historycznie
pozycję.
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4. Państwowy

rejestr

granic

i

powierzchni

jednostek

podziałów

terytorialnych kraju (PRG).
Państwowy Rejestr Granic stanowi bazę danych centralnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Szczegółowy sposób prowadzenia i zakres merytoryczny danych
zawartych w bazie określa

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. Nr 199).
Aktualnie

zakres

informacji

PRG

obejmuje

wszystkie

jednostki

podziału

administracyjnego kraju, tj. 16 województw, 380 powiatów i 2480 gmin na terenie Polski,
oraz tzw. granice specjalne, dotyczące granic obiektów przestrzennych takich jak:
 regionalny zarząd gospodarki wodnej,
 nadleśnictwo, regionalna dyrekcja Lasów Państwowych,
 komisariat policji, komendy: rejonowa, stołeczna, powiatowa i wojewódzka policji,
 prokuratura rejonowa, prokuratura okręgowa, prokuratura apelacyjna,
 sąd rejonowy, sąd okręgowy, wojewódzki sąd administracyjny, sąd apelacyjny,
 archiwum państwowe,
 podstawowy urząd skarbowy, urząd skarbowy dużych podatników, izba skarbowa,
 morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej, morskie wody wewnętrzne, wyłączna strefa
ekonomiczna, urząd morski, port morski, reda, przystań morska, pas techniczny, pas
nadbrzeżny, morska linia brzegowa, pas ochronny,
 komenda powiatowa straży pożarnej, komenda wojewódzka straży pożarnej, obszar
działania szefa obrony cywilnej gminy, obszar działania szefa obrony cywilnej powiatu;
obszar działania szefa obrony cywilnej województwa,
 placówka straży granicznej, oddział straży granicznej, dywizjon straży granicznej,
 rejon statystyczny, obwód spisowy,
W PRG gromadzone są również informacje dotyczące pól powierzchni:
 jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
 obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
a także informacje dotyczące adresów i ich lokalizacji przestrzennej, pochodzące z EMUiA.

19

Dane PRG w zakresie podziałów terytorialnych kraju udostępniane są zgodnie z ww.
rozporządzeniem oraz w formatach *.shp i *.dxf. Dane w zakresie zbiorczych zestawień
powierzchni jednostek ewidencyjnych są udostępniane w formacie *.xls. Dane udostępnia
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy portalu
geoportal.gov.pl.4Na mocy ustawy Pgik po nowelizacji z 2014 roku udostępnianie danych
PRG jest nieodpłatne. Ostatnia aktualizacja została zakończona5 w zakresie danych:
 dotyczących jednostek administracyjnych: 13 lutego 2015 r.
 granic podziałów specjalnych: 16 września 2014 r.
 punktów adresowych: na bieżąco.

4
5

http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html
wg stanu na 26 sierpnia 2015 r.
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5. Państwowy rejestr nazw geograficznych (PRNG).
PRNG stanowi prowadzona na szczeblu centralnym baza danych przestrzennych,
której

szczegółowy

sposób

prowadzenia

i

zakres

merytoryczny

danych

określa

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309). Przepisy określają:
 szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych PRNG,
 organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i weryfikacji oraz
udostępniania danych tego rejestru.
PRNG podzielony jest na dwa podzbiory:
 rejestr nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej - obejmujący nazwy
obiektów geograficznych położonych w całości lub w części na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz
polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego,
 rejestr polskich nazw geograficznych świata, obejmujący polskojęzyczne nazewnictwo
obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie obiekty gromadzone w bazie danych PRNG (nazwy) posiadają odniesienie
przestrzenne (współrzędne geograficzne). Dane PRNG w zakresie podziałów terytorialnych
kraju są udostępniane są formatach *.shp, *.xls i *.gml. Dane udostępnia Centralny Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy portalu geoportal.gov.pl. 6 Na
mocy ustawy Pgik po nowelizacji z 2014 roku udostępnianie danych PRNG jest nieodpłatne.
Ostatnia aktualizacja danych7 została zakończona 13 stycznia 2015 r.

6
7

http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prng.html
wg stanu na 1 marca 2015 r.
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6. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).
Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów należy do zadań wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, realizujących to zadanie na podstawie ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale poza strukturą organizacyjną Służby
Geodezyjnej

i

Kartograficznej.

W skład

EMUiA wchodzą lokalne

zbiory

danych

przestrzennych, której szczegółowy sposób prowadzenia i zakres merytoryczny danych
określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz.125). Przepisy rozporządzenia określają w
szczególności:
 szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości,
ulic i adresów,
 organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji.
Zbiory danych EMUiA, jako referencyjne źródło danych zasilają informacje
o punktach adresowych zgromadzone w PRG..
Obecnie8 w bazie danych PRG, zasilanej z baz danych EMUiA, znajduje się
informacja dotycząca 7 257 802 punktów adresowych w kraju. Z danych ankietowych
GUGiK wynika9, że w okresie roku gminy zasiliły bazę liczbą ponad 176 tys. nowych
punktów adresowych.
Wg stanu na 1 stycznia 2015 r. w 83% gmin nadawanie numerów porządkowych
odbywało się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Roczny przyrost danych
kształtuje się na poziomie 2.5% ogółu punktów adresowych w bazach EMUiA. W 72%
ankietowanych gmin informacje gromadzone w zbiorach danych są w pełni aktualne.
Wykorzystanie zbiorów adresowych do innych niż prowadzenie EMUiA działań
sygnalizowało 48% ankietowanych.

8
9

wg stanu na 12 stycznia 2016 r.
Ankietą objęto 2245 z 2479 gmin w Polsce (tj. nieco ponad 90% gmin).
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7. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN).
Zasady prowadzenia przez starostów RCiWN określa rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, z późn zm.). Przepisy określają szczegółowy
zakres informacji objętych ewidencją oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości
nieruchomości.
Podstawę aktualizacji rejestru stanowią informacje zawarte w aktach notarialnych,
oraz wartości nieruchomości, określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach
szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków, a także
dane dotyczące położenia nieruchomości i jej wybranych cech charakterystycznych,
wpływających na wartość tej nieruchomości.
Prowadzenie RCiWN objęte jest badaniem statystycznym GUGiK 3.0, dotyczącym
ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości). Ze sprawozdań wykonanych przez
starostów wynika, że w rejestrze cen i wartości nieruchomości, od dnia założenia rejestru do
końca roku 2013 ujawniono 3 539 068 cen transakcyjnych oraz 232 608 wyciągów
z operatów szacunkowych.
Z uwagi na charakter powiązań RCWiN oraz systemu ZSIN, zagadnienia rozwoju
RCiWN przedstawiono bezpośrednio w Rządowym Programie Rozwoju Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomościach na lata 2015-2030, przyjętym 15 października 2015
przez Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Zintegrowanego Systemu informacji o Terenie.
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8. Baza

obiektów

topograficznych

o

szczegółowości

zapewniającej

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:10 000 - 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego
modelu rzeźby terenu (BDOT10k).
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym
kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k), stanowi
zintegrowane kopie szesnastu baz wojewódzkich, prowadzonych przez marszałków
województw i wchodzi w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Szczegółowy sposób prowadzenia i zakres merytoryczny danych zawartych
w bazie określa rozporządzenie Ministra Spraw 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.
Nr 279, poz.1642).
Przepisy normują zakres informacji gromadzonych w:
 w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
 w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
a także organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych
baz danych.
Powyższe przepisy określają także tryb i standardy techniczne tworzenia
standardowych opracowań kartograficznych, tzw. map topograficznych, w skalach: 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 oraz map ogólnogeograficznych w skalach: 1:250 000, 1:500
000 i 1:1 000 000.
Baza BDOT10k prowadzona jest w jednolity sposób dla całego kraju, w oparciu o
ustalony przepisami model danych, opracowany w sposób zapewniający interoperacyjność
zbiorów i usług danych przestrzennych i obejmuje swoją treścią następujące tematy:
 sieć wodna,
 sieć komunikacyjna,
 sieć uzbrojenia terenu,
 pokrycie terenu,
 budynki, budowle i urządzenia,
 kompleksy użytkowania terenu,
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 tereny chronione,
 jednostki podziału terytorialnego,
 obiekty inne.
W bazie danych obiektów topograficznych BDOT10k, gromadzi się powyższe
informacje o obiektach topograficznych, obejmujące:
 lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień
przestrzennych ,
 charakterystykę obiektów w postaci atrybutów,
 kody kartograficzne,
 metadane obiektów.
Zbiory danych BDOT10k zasilane są informacjami zawartymi w referencyjnych bazach
danych: EGiB (w zakresie informacji o budynkach), GESUT, PRG, PRNG, a także
zobrazowaniach lotniczych oraz ortofotomapach i numerycznym modelu rzeźby terenu. Dla
terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów
wiejskich, źródłem referencyjnym danych dla BDOT10k, jest również baza danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500). Źródłem danych BDOT10k są także
dane uzyskane z rejestrów prowadzonych przez różnych organy i instytucje oraz dane
pozyskane z wywiadu terenowego.
Udostępnianie BDOT10k jest odpłatne, z wyjątkiem art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) oraz
art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
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9. Baza obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:250 000

i mniejszych,

w

ty m

kartograficznych

opracowań

numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOO).
BDOO o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań
numerycznego modelu rzeźby terenu, jest prowadzona na podstawie przepisów dotyczących
bazy

danych

BDOT10k.

Stanowi

składową

centralnego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego. Gromadzi obiekty BDOT10k po przeprowadzeniu procesu generalizacji.
Opracowania kartograficzne, generowane na podstawie BDOO, tzw. mapy
ogólnogeograficzne, wydawane są w zestandaryzowanych skalach: 1:250 000, 1:500 000
i 1:1 000 000. Dane BDOO w tej wersji, są dostępne dla każdego za pośrednictwem portalu
geoportal.gov.pl
Na mocy ustawy Pgik po nowelizacji z 2014 roku udostępnianie bazy BDOO
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w
skalach 1:250 000 i mniejszych, oraz związanego z tymi bazami numerycznego modelu
terenu jest nieodpłatne.
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10. Baza zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu.
Baza

danych

zobrazowań

lotniczych

i

satelitarnych

oraz

ortofotomapy

i numerycznego modelu terenu tworzona i aktualizowana jest zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz.1571 z późn
zm.). Przepisy określają zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, a
także organizację tych baz danych oraz tryb i standardy techniczne ich tworzenia, aktualizacji
i udostępniania.
W bazie danych gromadzi się w szczególności:
 informacje dotyczące zbiorów danych o zobrazowaniach lotniczych i satelitarnych, w tym
parametry lotu samolotu, śmigłowca lub satelity, parametry techniczne kamer pomiarowych
lub urządzenia skanującego zobrazowania oraz ich przestrzenne usytuowanie,
 zbiory danych dotyczące ortofotomapy powstałe w wyniku łączenia ortoobrazów,
 zbiory danych pomiarowych dotyczące numerycznego modelu terenu oraz związane
z modelem zbiory danych opisujących ukształtowanie terenu, a także zbiory danych
dotyczące numerycznego modelu pokrycia terenu, opisujące ukształtowanie terenu na
podstawie przekształconych algorytmem interpolacyjnym danych pomiarowych leżących
powyżej powierzchni terenu oraz reprezentujących powierzchnie wodne.
Bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu tworzą łącznie bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
Zdjęcia lotnicze udostępniane są w postaci analogowej w formie powiększeń, a także
w postaci cyfrowej (skany zdjęć wykonanych kamerami analogowymi lub kopie zdjęć
wykonanych kamerami cyfrowymi). Ortofotomapy, będące wynikiem przetworzenia
zobrazowań lotniczych bądź satelitarnych, wykonane są w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych „1992” lub „2000”, w barwach rzeczywistych (RGB), skali szarości (B/W) lub
barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (CIR). Udostępniane są w postaci
cyfrowej lub analogowej (w formie wydruku na ploterze). Ortofotomapy opracowywane są
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z różnymi terenowymi wielkościami piksela: 1.00 m, 0.50 m, 0.25 m i 0.10 m. Poniżej
przedstawiono aktualne pokrycie powierzchni kraju ortofotomapą10:

Ortofotomapa wg wielkości terenowej piksela

10

Ortofotomapa wg stanu aktualności wykonania

Wg. stanu na marzec 2015 r.. Źródło danych: http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/ortofotomapa.html
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11. Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:5001:5000 (BDOT500) oraz mapa zasadnicza.
BDOT500, prowadzone przez starostów, stanowią bazy danych powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą określającą szczegółowy sposób prowadzenia
i zakres merytoryczny danych zawartych w baziach BDOT500 stanowiło11 rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz
mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. Nr 383).
BDOT500 prowadzony jest dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych
i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, w sposób obszarowo ciągły, w sposób
zharmonizowany z pozostałymi bazami wymienionymi w niniejszym rozdziale. Bazy mają
charakter uzupełniający wobec pozostałych baz . Zgromadzone w nich dane dotyczące
obiektów topograficznych, uzupełniając wybrane dane o obiektach przestrzennych,
gromadzone w bazach GESUT, EGIB, EMUiA, PRPOG oraz BDSOG, wspomagają
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, o szczegółowości zapewniającej
uzyskanie opracowań w skalach 1:500-l:5000. Tak powstające opracowania wielkoskalowe
dla celów gospodarczych, stanowią w szczególności podstawę opracowań planistycznych.
Zastępują

one

dotychczasową,

analogową

mapę

zasadniczą,

i

są

prezentowane

w zestandaryzowanych skalach mapy zasadniczej: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy
zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Pod pojęciem
terenu zamkniętego, rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność
i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów
centralnych. Sporządzanie i aktualizowanie wspomnianych map oraz ustalanie granic terenów
zamkniętych należy do ministrów i kierowników urzędów centralnych określających obszar
terenu zamkniętego. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim
obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną
oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

11

Uchylone z dniem 13 stycznia 2015 r. w związku z art. 1 pkt 16 lit. d, art. 14 ustawy zmieniającej
ustawę - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897).
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Projekt

PROGRAM REALIZACJI ZADAŃ
W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII
NA LATA 2016-2025
Załącznik nr 3
Trendy rozwoju technicznego i technologicznego
wpływające na sposób wykonywania zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz realizację
prac geodezyjnych i prac kartograficznych
(synteza)

Warszawa, styczeń 2016 r.

Prognozowane

kierunki

rozwoju

technicznego

i

technologicznego

zestawiono

syntetycznie na podstawie analiz przeprowadzonych na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii przez Instytut Geodezji i Kartografii1, obejmujących zasadnicze zmiany
dotyczące współczesnych trendów badań techniczno-rozwojowych w dziedzinie geodezji
i kartografii, wpływających na całokształt realizacji zadań w poszczególnych zakresach
zainteresowania nauki w dziedzinie geodezji i kartografii.
1. Geodezja.
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza precyzja pomiarów geodezyjnych uległa
zwiększeniu o trzy rzędy wielkości. Wraz z doskonaleniem narzędzi pomiarowych, należy się
spodziewać dalszego, dynamicznego jej wzrostu. Dokładność określenia pozycji punktów
podstawowych osnów geodezyjnych z 10-6-10-5 wzrosła do 10-9-10-8. Pomiaru przyspieszenia
siły ciężkości dokonuje się obecnie na poziomie dokładności dziesiątków nanogali (1nGal =
10-11 ms-2). Pozycyjne pomiary satelitarne i geodezja trójwymiarowa przeniknęła do szeroko
pojętej praktyki. Metody analizy obserwacji wywodzące się z teorii sygnałów, znalazły na
stałe miejsce w geodezji. Upowszechnienie satelitarnych technik pomiarowych, wspierane
rozwojem

informatyki,

umożliwiło

włączenie

efektów

pracy

przedsiębiorców

do

rozwiązywania problemów doskonalenia wiedzy o parametrach geoidy, dostępnych do
niedawna wyłącznie wąskiej grupie ekspertów świata nauki. Prostota obsługi instrumentów
przeznaczonych do wyznaczania pozycji, a także wysoki stopień automatyzacji programów
obliczeniowych stworzyły sytuację, w której do wyznaczenia pozycji obiektu przestaje być
potrzebny wysoko kwalifikowany profesjonalista. Dokładności uzyskiwane precyzyjnymi
metodami pomiarowymi, właściwymi dla geodezji, stały się dzięki rozwojowi technicznemu,
zwłaszcza technik nawigacji satelitarnej, powszechnie dostępne.
2. Geodynamika.
Efektem wzrostu precyzji obserwacji geodezyjnych oraz zmian specyfiki ich
pozyskiwania, jest zastępowanie modeli statycznych modelami kinematycznymi. Prowadzi to
do opisu zagadnień geodezyjnych w przestrzeni czterowymiarowej i znajduje odbicie w
stosowaniu metod pozyskiwania i opracowania obserwacji geodezyjnych uwzględniających
zmienną czasową. Permanentne, precyzyjne obserwacje GPS wykonywane w ostatnim
ćwierćwieczu, stanowią podstawę do określenia i monitorowania kinematycznego globalnego

1

„Stan i przewidywany rozwój geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowo-technicznej i zawodu w Polsce
do roku 2030”, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. Opracowanie na zlecenie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii pod red. M. Baranowskiego, Warszawa, listopad 2014 r.

2

ziemskiego układu odniesienia. Dokładność położenia stacji wykonujących te obserwacje
ocenia się w pojedynczych milimetrach na epokę.
Wprowadzenie czwartego wymiaru (4D) w obserwacjach geodynamicznych, staje się
niezbędne w sytuacji, w której rozdzielczość czasowa modeli geodynamicznych opisujących
wzajemne ruchy płyt tektonicznych wzrosła w ostatnim okresie z kilkudziesięciu lat do
jednego roku. Współczesne globalne modele geopotencjału legitymują się rozdzielczością
czasową na poziomie 10 dni. Zmiany czasowe przyspieszenia siły ciężkości są monitorowane
przez coraz większą liczbę laboratoriów grawimetrycznych, wprowadzających ciągłą
rejestrację przyspieszenia siły ciężkości przy użyciu grawimetru nadprzewodnikowego.
Prognozuje się stopniowe wprowadzenie po 2020 roku atomowych grawimetrów absolutnych,
które nie tylko będą się nadawały do szybkich i dokładnych wyznaczeń przyspieszenia siły
ciężkości w warunkach terenowych, ale będą mogły być wykorzystane w trybie
kinematycznym.
Badania zmian czasowych kierunku linii pionu, wyznaczane z naziemnych obserwacji
grawimetrycznych

oraz

z

grawimetrycznych

misji

satelitarnych

zmian

czasowe

przyspieszenia siły ciężkości, ich korelowane ze zmianami w bilansie wodnym wykazują, że
badania zmian czasowych przyspieszenia siły ciężkości zostaną wykorzystane do dalszego
doskonalenia modeli hydrologicznych w skalach globalnej, regionalnej i lokalnej.
Wzrost

dokładności

danych

obserwacyjnych

oraz

działania

w

kierunku

zintegrowanego opracowywania danych geodezyjnych, mareograficznych, satelitarnych
z danymi geofizycznymi umożliwią tworzenie modeli poziomu morza o rosnącej dokładności
przestrzennej i rozdzielczości czasowej.
Przy opracowywaniu doskonalonych globalnych modeli pola magnetycznego, obok
wykonywanych regularnie obserwacji wiekowych i zmian bieżących pola magnetycznego
Ziemi, w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są dane z magnetycznych misji
satelitarnych. Kontynuowane będą badania zmian. W szczególności dotyczyć to będzie
obszarów charakteryzujących się znacznymi anomaliami, takich jak północno-wschodnia
część kraju.
3. Fotogrametria.
Trendy przemian w dziedzinie fotogrametrii obserwowane w Polsce, są zgodne
z trendami

obserwowanymi

w

Europie

i

świecie.

Stan

rozwoju

technologii

fotogrametrycznych i stan pokrycia kraju nowoczesnymi produktami geoinformacyjnym, nie
ustępuje pod tym względem Europie. Dotyczy to także krajowego potencjału produkcyjnego.
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Krajowe firmy fotogrametryczne, w tym fotolotnicze, nie ustępują pod względem
stosowanych technologii i używanego sprzętu reszcie świata.
Analizując pozycję fotogrametrii w krajach najbardziej rozwiniętych, można
przewidywać, że następować będzie upowszechnienie produktów wytwarzanych technikami
fotogrametrycznymi oraz wzrost zapotrzebowania na takie produkty. Zdjęcia wykonywane
kamerami cyfrowymi wraz z aerotriangulacją łączącą tysiące zdjęć w jednym procesie
technologicznym, pozwalają na masowe wyznaczanie współrzędnych punktów terenowych
z dokładnością zbliżoną do dokładności osiąganej pomiarami terenowymi. Fotogrametria
w świecie od lat jest z powodzeniem wykorzystywana w pomiarach katastralnych. Nastąpił
rozwój komercyjnych systemów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości. Obrazy
o rozdzielczości poniżej 1 metra, pod względem potencjału kartograficznego odpowiadają
drobnoskalowym i średnioskalowym zdjęciom lotniczym. Oznacza to, że są one przydatne nie
tylko do opracowań tematycznych, ale również do tworzenia na ich podstawie typowych
produktów fotogrametrycznych, wytwarzanych dotąd ze zdjęć lotniczych, takich jak cyfrowe
ortofotomapy, numeryczny model terenu, czy bazy danych topograficznych.
Dostrzegalne są jednak różnice kierunków, z których pochodzi zapotrzebowanie na
dane geoinformacyjne. W Polsce takie zapotrzebowanie płynie z poziomu rządowego.
Zapotrzebowanie zaspokajane jest poprzez realizację dużych projektów o zasięgu
ogólnokrajowym. Z niewielką liczbą wyjątków, brak jest silnego oddolnego zapotrzebowania,
płynącego z kierunku administracji szczebla wojewódzkiego czy powiatowego oraz
podmiotów komercyjnych. W ślad za tym brak jest mechanizmów napędzających
zapotrzebowanie i rozwój, obserwowanych w praktyce państw wysokorozwiniętych.
Przy obecnym pokryciu powierzchni kraju ortofotomapą i numerycznego modelu
terenu, będącymi pochodną opracowania zdjęć lotniczych i skaningu laserowego, dalsze
działania będą musiały koncentrować się na utrzymaniu istniejących baz danych w stanie
aktualności, zaspokojeniu zapotrzebowania na dane coraz dokładniejsze i informowaniu
potencjalnych użytkowników o zasobie i edukacji w zakresie jego wykorzystania. Dotyczyć
to będzie administracji różnego szczebla, podmiotów komercyjnych i zwykłych obywateli.
Fotogrametria powinna znajdować zastosowania w rozwiązywaniu zadań o znaczeniu
lokalnym, na ograniczonym obszarze, takich jak śledzenie postępu inwestycji, problemy
środowiska na lokalnym poziomie, inne aplikacje. Takie zapotrzebowanie nie jest aktualnie
obserwowane, lecz można przewidywać, że trend ten stanie się podstawowym wraz
obserwowanym, lawinowym rozwojem obrazowania z bezzałogowych platform lotniczych,
popularnie zwanych dronami. Istotny rozwój technik pomiarowych nastąpił także w sferze
4

rozwiązań fotogrametrii naziemnej, w tym mobilnych platform pomiarowych, łączących
tradycyjne sensory fotogrametryczne (kamery cyfrowe) ze skanerami laserowymi i innymi
sensorami.
4. Teledetekcja.
Pojęciem teledetekcja określa się obecnie metody pozyskiwania danych o obiektach,
zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi za pomocą urządzeń niebędących
w bezpośrednim (fizycznym) kontakcie z badanym obiektem, a także metody przetwarzania
pozyskanych danych na użyteczne informacje, charakteryzujące te obiekty, zjawiska oraz
procesy. Planowane w najbliższych latach umieszczenie w przestrzeni kosmicznej dwóch
polskich satelitów teledetekcyjnych, stworzy sprzyjające warunki wykorzystania obrazów
satelitarnych do opracowań pomiarowych (fotogrametrycznych) i teledetekcyjnych.
Znaczenie i wzrost zainteresowania w krajach rozwiniętych danymi teledetekcyjnymi,
a w ślad za tym adekwatny wzrost opracowań badawczo-rozwojowych w tej dziedzinie,
wymusza skierowanie uwagi na następujące obszary:
 udoskonalanie dotychczasowych możliwości obrazowania z pułapu satelitarnego
i lotniczego, w szczególności poprzez budowę nowych generacji satelitów i rosnącej
precyzji sensorów czy budowanie dla realizacji określonych celów całych konstelacji
satelitów,
 tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących dotychczas metod analiz i badań
teledetekcyjnych oraz synergia wynikająca z łączenia tych metod,
 wzrost operacyjności technologii teledetekcyjnych i ich transfer do gospodarki,
 budowa serwisów informacyjnych zawierających dane teledetekcyjne.
Obserwuje się rozwój nowoczesnych, teledetekcyjnych metod pozyskiwania
informacji oraz przeprowadzania analiz:
 w zakresie teledetekcji radarowej, zwłaszcza interferometrii radarowej,
 w zakresie danych optycznych (w szczególności rozwój metod klasyfikacji i ekstrakcji
cech z obrazów a także automatyzacja tych procesów),
 zwiększenie ilości prac bazujących na synergii danych optycznych i radarowych,
 poszukiwanie rozwiązań w zakresie łącznego wykorzystywania danych teledetekcyjnych
oraz danych pochodzących z innych źródeł (np. z danych geodezyjnych).
W obszernym zakresie tematycznym opisanych wyżej trendów rozwojowych
teledetekcji, należy przewidywać m.in. intensyfikację współpracy organów Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej z powołaną w 2014 roku Polską Agencją Kosmiczną oraz
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przedsiębiorców,

zainteresowanych

teledetekcyjnymi

produktami

i

serwisami

informacyjnymi.
5. Kartografia.
Współczesna kartografia umożliwia analizowanie oraz prezentację istoty i związków
między obiektami, zjawiskami i procesami przestrzennymi, obserwowanymi i modelowanymi
przy użyciu instrumentarium kartograficznego. Uzależniona jest od czterech podstawowych
czynników, przesądzających o jej roli we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.
Należą do nich:
 rozwój technologii przetwarzania i upowszechniania danych przestrzennych,
 poszerzanie różnorodności form prezentacji informacji przestrzennej,
 wzrost roli powszechnie dostępnych opracowań kartograficznych w życiu codziennym;
 znaczącemu poszerzaniu pól zastosowań map, w szczególności map cyfrowych.
W najnowszej literaturze przedmiotu pojawia się pojęcie „wszechobecnej kartografii”.
Termin ten dotyczy rozwoju społecznego i technicznego, możliwego dzięki technologiom
mobilnym (bezprzewodowym), które pozwalają użytkownikowi w dowolnym miejscu
odbierać przechowywane w odległych miejscach dane przestrzenne, prezentować je,
analizować i operować na ich przetworzeniach kartograficznych. Dotychczasowe zagadnienia
kartografii jako nauki, takie jak metodyka prezentacji kartograficznej, teoria przekazu
kartograficznego (mapa mentalna), kartograficzna metoda badań i automatyzacja opracowania
map, została zastąpiona dynamicznie rozwijającymi się badaniami nad:
 metodami geowizualizacji i kartografii multimedialnej,
 kartografią internetową, multimadialną i społecznościową,
 kartograficznych badań zagadnień infrastruktury informacji przestrzennych,
 metodami generalizacji i wieloreprezentacji,
 standardami geoinformacyjnymi.
W perspektywie najbliższych lat, w związku z rozwojem „wszechobecnej kartografii”
przewiduje się szybki rozwojów zagadnień objętych tym obszarem działalności, takich jak:
 analiza geoprzestrzenna i modelowanie kartograficzne,
 geowizualizacja, w tym z zastosowaniem wymiaru trzeciego i czwartego (czas),
 analityka wizualna i wizualizacja poznawcza,
 badania użyteczności i użytkowania map i geoinformacji,
 badania relacji mapa – społeczeństwo,
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 rozwój metod generalizacji kartograficznej z wykorzystaniem metod sztucznej
inteligencji,
 metodyka opracowania map dla różnych, często niestandardowych grup użytkowników
(np. osoby niewidome i niedowidzące),
 kartograficzne zastosowania rozszerzonej rzeczywistości,
 nawigacja i jej wyzwania dla kartografii,
 otwarte technologie geoinformacyjne,
 standardy kartograficzne w kontekście geoinformacyjnym.
Istotnego znaczenia społecznego, nabierają powiązania kartografii z socjologią,
fizjologią percepcji map, procesami decyzyjnymi (rola kartografa w korygowaniu błędnych
przekazów),

poznawaniem

oraz

monitorowaniem

zjawisk

i

procesów.

Wzrost

interdyscyplinarności badań z udziałem kartografii stanowi źródło jej rozwoju. Większość
współczesnych obszarów zainteresowania kartografii jest silnie powiązana z geoinformacją.
6. Geomatyka.
Geomatyka,

występująca

zamiennie

pod

pojeciami

„informacja

geograficzna”,

„geoinformatyka” lub „geoinformacja”, jest najmłodszym obszarem działań w dziedzinie geodezji
i kartografii, który wyodrębnił się na przełomie lat 90-tych XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku.
Precyzyjne zdefiniowanie geoinformacji utrudnia jej wczesna faza rozwojowa2. „Rozwój

poddyscypliny

jest

silnie

powiązany

z

postępem

w technologiach

informacyjno-

komunikacyjnych, a jednym z jej przedmiotów są systemy informacji geograficznej.
Obejmuje ona swoim zakresem badań zagadnienia modelowania geoinformacyjnego, analiz
przestrzennych i zarządzania informacją przestrzenną. Bada również sfery aplikacji
internetowych i mediów społecznościowych w kontekście geoinformacji. Jej badania
podstawowe dotyczą między innymi redefinicji sformalizowanego opisu obiektów, zjawisk
i procesów przestrzennych. Jednocześnie nauka o geoinformacji stanowi wsparcie badawcze
procesów implementacji infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie standardów,
metodyki interoperacyjności i harmonizacji, a także specyfikacji danych. Również
projektowanie systemów informacji przestrzennej korzysta z jej osiągnięć. Ponadto do jej
domeny zaliczane są badania LBS i mobilny GIS, a także prace naukowe nad doskonaleniem
interfejsów użytkownika, np. przy opracowaniu geoportali. Istotną rolę odgrywa ona
2

W dalszej części zacytowano definicję za Baranowski M. (2014): Domena badawcza nauki o geoinformacji,
tekst na prawach maszynopisu, w ślad za „Stan i przewidywany rozwój geodezji i kartografii jako dyscypliny
naukowo-technicznej i zawodu w Polsce do roku 2030”, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Opracowanie na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod red. M. Baranowskiego, Warszawa,
listopad 2014.
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w rozwoju geoprzestrzennego wolnego oprogramowania, które „zwrotnie” stanowi również
wsparcie narzędziowe jej badań.”
Współczesne tendencje rozwojowe wskazują, że informacja geograficzna zaczyna być

powszechnie stosowana i wykorzystywana. Spodziewać się należy, że w stosunkowo
niedługim okresie:
 niszowe technologie geoprzestrzenne wejdą do głównego nurtu, umożliwiając szybką
dystrybucję i absorpcję informacji,
 reagowanie na zmieniające się informacje opisujące zjawiska lub obiekty przestrzenne
będzie znacznie szybsze, dzięki wszechobecności urządzeń rejestrujących,
 w sposób istotny wzrośnie popyt na geoinformację, w ślad za tym popyt na specjalistów,
co z kolei wzmocni pozycję uczelni oferujących studia w zakresie geoinformacji,
 zwiększy się liczba i wszechobecność sensorów pozyskiwania informacji naziemnych,
podziemnych, powietrznych, a także rozmieszczanych w przestrzeni kosmicznej,
 pojawi się więcej rozwiązań mieszanych, łączących precyzyjne dane przestrzenne
z danymi

użytkowników

pozyskanymi

w

czasie

rzeczywistym

i

dostępnymi

za pośrednictwem mediów społecznościowych.
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Załącznik nr 4
do Programu realizacji
zadań w dziedzinie
geodezji i kartografii
na lata 2016-2025

obiektów topograficznych BDOT10k, w tym numerycznego modelu rzeźby terenu,

obiektów ogólnogeograficznych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego
modelu rzeźby terenu,

zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu
terenu.

obiektów topograficznych BDOT500 (wielkoskalowa)
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Inicjowanie tematycznych kampanii informacyjnych i szkoleniowych, kierowanych do zidentyfikowanych grup odbiorców zbiorów danych przestrzennych pzgik, w szczególności
uruchomienie szkoleń i warsztatów dla użytkowników i odbiorców usług świadczonych przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie obsługi procesu
inwestycyjnego.Opisanie usług i procedur realizowanych przez organy SGiK zrozumiałym, przystępnym językiem i publikowanie tak opracowanych informacji
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Inicjowanie zmian programów nauczania informatyki i przedmiotów przyrodniczo-geograficznych szkół ogólnokształcących wszystkich szczebli oraz programów studiów na kierunkach
niegeodezyjnych. Rozwijanie świadomości wartości informacyjnej zbiorów pzgik, w tym baz danych przestrzennych tego zasobu. Rozwijanie umiejętności praktycznego stosowania
systemów informacji geograficznej i technologii związanych z IIP przez osoby niebędące geodetami lub kartografami, lecz wykorzystującymi zbiory danych przestrzennych w codziennej
praktyce
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Inicjowanie procesu wdrażania innowacyjnych technologii (wsparcie techniczne) w środowisku wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym technologii ukierunkowanych
na bezobsługową wymianę i aktualizację zbiorów danych przestrzennych oraz innych dokumentów pzgik
Skoordynowana współpraca organów SGiK z ośrodkami akademickimi w celu dostosowania procesu kształcenia na kierunkach geodezyjnych i kartograficznych do wyzwań, które
stawiają przed absolwentami nowoczesne technologie
Rozwinięcie systemu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii, realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju we współdziałaniu z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i
organizacjami zawodowymi
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Cel C.2 - Upowszechnianie wiedzy w zakresie zastosowań e-usług pzgik oraz nowych technologii stosowanych w działaniach SGiK

X

X

Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych będących w dyspozycji organów SGiK, uzupełnianych bieżącymi przychodami, a także zasilanych środkami pochodzącymi z
programów Unii Europejskiej. Podejmowanie współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego

X

X

D.9.

X

Bieżące monitorowanie i modyfikowanie w procesie legislacyjnym ram prawno-organizacyjnych funkcjonowania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie niezbędnym
dla osiągnięcia celów Programu i skutecznej realizacji bieżących działań, w szczególności ustalanie kierunków dostosowania przepisów prawa materialnego do nowych możliwości
technicznych i technologicznych realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

X

X

D.8.

X

Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów informacji przestrzennych pzgik

X

D.7.

4

X

Dostosowywanie modelu dostępu do zbiorów informacji przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do dynamicznie zmieniających się potrzeb kluczowych
rejestrów państwowych

X

D.6.

X

Wypracowanie optymalnych środków technicznych, organizacyjnych i prawnych zapewniających włączenie przedsiębiorców w proces podnoszenia jakości merytorycznej informacji
gromadzonych w pzgik, w szczególności w celu skrócenia czasu trwania procesów aktualizacji - we współpracy z reprezentantami przedsiębiorców działających w dziedzinie geodezji i
kartografii w realizacji zadań SGiK, a także pozostałymi partnerami społecznymi

X

D.5.

X

Rozwój istniejących baz danych i usług przestrzennych (e-usług) o nowe produkty, stosownie do oczekiwań odbiorców,w tym obiektowych danych 3D i analiz

X

D.4.

X

Oparte na bezpośrednim współdziałaniu z odbiorcami informacji i uwzględnianiu ich potrzeb, stałe podnoszenie jakości merytorycznej oraz wiarygodności danych zawartych w zbiorach
danych przestrzennych pzgik, w szczególności poprzez utworzenie sprawnego systemu aktualizacji zbiorów danych pzgik zwiększającą się liczbą informacji o obiektach i danych
pomiarowych, uwzględniającego rozwój współczesnych technik pomiarowych i technologii teleinformatycznych

X

D.3.

X

Dostosowanie systemów teleinformatycznych służących przetwarzaniu zbiorów pzgik do realizacji usług wymaganych dla zbiorów i usług infrastruktury informacji przestrzennych na
każdym szczeblu SGiK

X

D.2.

3

X

2

X
X
X

1

X

rejestry szczegółowych osnów geodezyjnych,

11

ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych

10

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.

9

X
X
X

prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności
geodezyjnej i kartograficznej,

8

X

inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów
organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych,
fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
w krajowym systemie informacji o terenie,

7

X

współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami
krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych
krajów,

6

X

nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie
rejestru osób uprawnionych

5

Utworzenie kompletnych, obiektowych, interoperacyjnych i wewnętrznie zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych pzgik oraz cyfryzacja dokumentów pzgik

X

sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej,

4

D.1.

X

prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału
terytorialnego kraju,

3

X

kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,

2

X

organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych,

1

X

Działania
Cel C.1 - Poprawa jakości i dostępności zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego
aktualizacja,

Powiązania merytoryczne celów projektu i źródłami jego finansowania

X

PROJEKT

X

Styczeń 2016

Zbiory danych przestrzennych pzgik

realizacja polityki państwa w sprawach z zakresu geodezji i kartografii,

Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Projekt

PROGRAM REALIZACJI ZADAŃ
W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII
NA LATA 2016-2025
Załącznik nr 5
Zestawienie projektów wspomagających realizację
zadań w dziedzinie geodezji i kartografii
wykonanych w okresie 2008-2015
oraz planowanych do realizacji w latach 2016-2025

Warszawa, styczeń 2016 r.

I. Zestawienie projektów wspomagających realizację zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonanych w latach 2008-2015

Lp.

Oznaczenie projektu
wspomagającego

Wartość
Termin
projektu zakończenia
[tys.PLN] (realizacji)

Rezultaty merytoryczne
budowa stacji referencyjnych i centrum
zarządzającego;

Wielofunkcyjny system
precyzyjnego
pozycjonowania
satelitarnego ASG1. EUPOS

28 709

2. GEOPORTAL.GOV.PL

uruchomienie portalu internetowego
udostępniającego dane i usługi
geoprzestrzenne oraz przetworzenie
październik wybranych opracowań geodezyjnych i
2008 r.
kartograficznych do postaci numerycznej
36 439

TERYT 2 - Państwowy
rejestr granic i
powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych
3. kraj

grudzień
2012 r.

udostępnienie on-line Państwowego
Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek
Podziałów Terytorialnych Kraju oraz
realizacja i wdrożenie rozwiązań
związanych z prowadzeniem rejestrów
adresowych

grudzień
2015 r.

zapewnienie obywatelom,
przedsiębiorcom i organom administracji
publicznej dostępu przy pomocy
środków komunikacji elektronicznej do
kompletnych, wiarygodnych i aktualnych
danych z rejestrów adresowych (w tym
również obejmujących lokalizację
przestrzenną)

TERYT 3 – Rozbudowa
do
systemów
prowadzenia rejestrów
adresowych
4. Etap I

ZSIN – Budowa
Zintegrowanego Systemu
Informacji o
Nieruchomościach –
5. Faza I
GEOPORTAL 2 Rozbudowa
infrastruktury
informacji przestrzennej
w zakresie rejestrów
georeferencyjnych oraz
6. związanych z nimi usług

41 992

27 046

czerwiec
2008 r.

uruchomienie usług precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego w czasie
rzeczywistym i w trybie postprocessingu

74 000

usprawnienie procesu obsługi spraw
prowadzonych przez administrację
publiczną w zakresie rejestracji
nieruchomości oraz zapewnienia
wrzesień
obywatelom i przedsiębiorcom dostępu
2015 r.
do wiarygodnych i aktualnych informacji
(termin
o nieruchomościach gromadzonych w
planowany) rejestrach publicznych

130 783

umożliwienie powszechnego dostępu i
stosowania informacji przestrzennej w
wrzesień
Polsce poprzez rozbudowę infrastruktury
2015 r.
informacji przestrzennej w zakresie
(termin
rejestrów georeferencyjnych oraz
planowany) związanych z nimi usług

2

GBDOT Georeferencyjna Baza
Danych Obiektów
Topograficznych
(GBDOT) wraz z
krajowym systemem
7. zarządzania

budowa zharmonizowanej bazy danych
zawierającej informacje o lokalizacji
obiektów przestrzennych i zjawisk na
obszarze całego kraju, w szczególności
w zakresie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT10K) i bazy
danych obiektów ogólnogeograficznych
(BDOO), zawierających informacje o
obiektach topograficznych z kategorii,
takich jak sieci: wodna, komunikacyjna
(drogi i koleje), uzbrojenia terenu, a
także kompleksy pokrycia terenu,
budynki, budowle i urządzenia,
kompleksy użytkowania terenu, inne
obiekty przestrzenne;

176 200

wrzesień
2015 r.
(termin
planowany)

budowa Krajowego Systemu
Zarządzania Bazą Danych Obiektów
topograficznych wraz z centrum
zapasowym.
stworzenie systemu osłony
społeczeństwa, gospodarki i środowiska
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
poprzez stworzenie elektronicznej
platformy informatycznej wraz z
niezbędnymi rejestrami referencyjnymi,
która stanowić będzie narzędzie do
zarządzania kryzysowego

ISOK - Informatyczny
System Osłony Kraju
przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami (we
współpracy z Krajowym
Zarządem Gospodarki
Wodnej, Instytutem
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej oraz Instytutem
8. Łączności)

131 362

projekty wspomagające
zakończone w latach od
2008 do 2015 ŁĄCZNIE:

646 531 tys. PLN

grudzień
2015 r.
(w zakresie
zadań
GUGiK)

budowa referencyjnych,
zharmonizowanych i interoperacyjnych
baz danych przestrzennych do których
docelowo dostęp będzie możliwy dzięki
usługom uruchamianym w ramach
realizacji projektu GEOPORTAL 2

3

II. Zestawienie projektów wspomagających realizację zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii, planowanych na lata 2016-2025

Lp.

Oznaczenie projektu
wspomagającego

CAPAP – Centrum
Analiz Przestrzennych
Administracji
1. Publicznej

Wartość
projektu i
koszt
utrzymania
wyników
[tys.PLN]

Termin
realizacji

2016 – 2018
189 614

.

Rezultaty merytoryczne

Spodziewanym rezultatem jest
utworzenie wspólnego dla administracji
publicznej środowiska kompetencyjnoanalitycznego, które umożliwi
udostępnianie zaawansowanych usług
związanych z informacją przestrzenną.
Poprzez to nastąpi zwiększenie
dostępności usług oraz zbiorów danych
przestrzennych będących w dyspozycji
administracji publicznej, w
szczególności podniesienie jakości
zbiorów, zwiększenie interoperacyjności
usług oraz współdziałanie systemów
informatycznych państwa. Dotyczy to
ponownego użycia danych
przestrzennych z zasobów administracji.
Usługi CAPAP świadczone
obywatelom, przedsiębiorcom oraz
wewnątrz administracji publicznej i
związane z informacją przestrzenną
pochodzącą z rejestrów
georeferencyjnych istotne będą m.in. dla
prowadzenia działalności gospodarczej,
zrównoważonego rozwoju, ochrony
środowiska, zarządzania
bezpieczeństwem, e-administracji,
ochrony zdrowia. Zakłada się również
udostępnienie innowacyjnych usług
elektronicznych (e-usług)
wytworzonych w oparciu
o zintegrowane dane państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(PZGiK) i dane geoprzestrzenne
administracji rządowej i samorządowej
oraz zapewnienie efektywnego dostępu
do przetworzonej zgodnie z potrzebami
użytkowników informacji
geoprzestrzennej.
Prace realizowane w ramach projektu
obejmą w szczególności:
 Stworzenie nowych i zwiększenie
4

K-GESUT – Krajowa
baza danych
Geodezyjnej Ewidencji
Sieci Uzbrojenia
2. Terenu

87 138 2016 - 2018

dostępności istniejących usług oraz
zbiorów będących w posiadaniu
administracji publicznej wraz z
niezbędną harmonizacją;
 Wspieranie wykorzystania
interoperacyjnych zasobów IIP,
opartych na standardach uznawanych
w skali światowej, celem obniżenia
ryzyka i kosztów tworzenia nowych
technologii
 Zapewnienie aktualnych, jednolitych
i kompletnych dla obszaru całego
kraju przestrzennych danych 3D
 Automatyczną, bieżącą aktualizację
baz BDOT10k oraz BDOO na
podstawie rozproszonych rejestrów
publicznych,
 Utworzenie cyfrowych zbiorów map
wraz z metadanymi.
 Utworzenie systemu szkoleń dla
obywateli,
przedsiębiorstw
oraz
administracji publicznej, w tym
udostępnienie platformy e-learning,
dotyczącej zastosowania szeroko
pojętej informacji przestrzennej;
 Przetworzenie do postaci cyfrowej
wybranej
części
dokumentacji
państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Rezultatem będzie utworzenie zbiorów
przestrzennych spójnej, aktualnej
i zharmonizowanej informacji
przestrzennej o sieciach uzbrojenia
terenu poprzez usprawnienie procesów
organizacyjnych, technicznych oraz
technologicznych. Przyczyni się to do
poprawy jakości i wiarygodności
danych dotyczących sieci uzbrojenia
terenu, obniżenia kosztów ich
prowadzenia oraz podniesienia poziomu
obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Zastosowanie możliwości systemów
teleinformatycznych powinno
skutkować zwiększeniem dostępności
do informacji przez właściwie
skonstruowane usługi dostępu do
zbiorów danych przestrzennych i
metadanych pozostających w dyspozycji
administracji publicznej.
Przeprowadzona harmonizacja rejestrów

5

ZSIN II –
Zintegrowany System
Informacji o
Nieruchomościach –
3. Faza II

152 953 2016 - 2018

publicznych prowadzonych przez
organy SGiK podniesie jakość danych
przestrzennych, w tym ich kompletność
oraz zapewni ich interoperacyjność.
W wyniku realizacji projektu
powstaną zbiory zawierające dane
referencyjne dla specjalistycznych
i branżowych systemów dziedzinowych
informacji przestrzennych, a usługi
systemu zarządzania krajową bazą
GESUT udostępnione obywatelom,
przedsiębiorcom oraz administracji
publicznej, związane z informacją
przestrzenną dotyczącą sieci uzbrojenia
terenu istotne będą m.in. dla
prowadzenia działalności gospodarczej,
zrównoważonego rozwoju, oceny
skutków oddziaływania na środowisko,
zarządzania bezpieczeństwem, eadministracji.
Realizacja projektu umożliwi
powszechne udostępnienie informacji o
nieruchomościach jednostkom
administracji publicznej,
przedsiębiorcom oraz obywatelom,
stając się jednym z kluczowych
elementów realizacji idei społeczeństwa
informacyjnego w Polsce i budowy
elektronicznej administracji.
Działanie takie powinno prowadzić do
usprawnienia procesów związanych z
prowadzeniem i udostępnianiem
informacji z rejestrów publicznych
dotyczących nieruchomości, poprawy
jakości i wiarygodności tych rejestrów,
poprawę bezpieczeństwa obrotu
nieruchomościami oraz obniżenie
kosztów prowadzenia rejestrów, a także
podniesienie poziomu obsługi obywateli
i przedsiębiorców w procesach
dotyczących rejestracji oraz obrotu
nieruchomościami.
Prace realizowane w ramach projektu
obejmą w szczególności dostosowanie
danych EGiB do wymagań ZSIN i
podniesienie jakości danych. Nastąpi
włączenie kolejnych baz danych EGiB
do centralnego repozytorium kopii
zbiorów danych EGIB, realizującego
integrację rozproszonych zasobów.

6

Przewiduje się aktywne włączenie do
systemu ZSIN kolejnych podmiotów,
które przekazywać będą dane w postaci
zestandaryzowanych dokumentów
elektronicznych do organów
prowadzących rejestry publiczne
dotyczące nieruchomości
umożliwiających cyfryzację procesów
aktualizacji tych rejestrów, a
usytuowanych poza organami
administracji publicznej i sądami, (np.
notariuszy). Dotyczy to także
uruchomienia usług dostępu do ZSIN m.
in. dla administracji skarbowej,
notariuszy, banków, komorników,
rzeczoznawców majątkowych.
Przewiduje się rozszerzenie
funkcjonalności systemu ZSIN poprzez
m. in. wdrożenie usług wspierających
elektroniczne transakcje kupnasprzedaży nieruchomości oraz
włączenie do ZSIN:
 serwisu tematycznego średnich cen
transakcyjnych gruntów, gruntów
zabudowanych i lokali, opartego na
danych z rejestru cen i wartości
nieruchomości (RCiWN),
 zbiorów danych geoprzestrzennej
bazy danych o zabytkach
 centralnego rejestru form ochrony
przyrody,
 zestandaryzowanych miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego
RPO - finansowane w
ramach Regionalnych
Programów
Operacyjnych
inicjatywy starostów
we współpracy z
marszałkami
4. województw,

602 500 2016-2020

prognozowane przyszłe
projekty wspomagające
ŁĄCZNIE1:

1 032 205 tys. PLN

Inicjatywy regionalne dotyczą poprawy
jakości (harmonizacja, podniesienie
precyzji lokalizacji itd.) oraz
uruchomiania teleinformatycznych
systemów usług interoperacyjnych
zbiorów danych przestrzennych pzgik.

1

W tym dostosowanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
kontrola powstałych zbiorów danych przestrzennych 962 045 tys. PLN.

7

Styczeń 2016

Załącznik nr 6
do Programu realizacji zadań
w dziedzinie geodezji
i kartografii
na lata 2016-2025

PROJEKT

RPO
6

Dostosowywanie modelu dostępu do zbiorów informacji przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do dynamicznie zmieniających się potrzeb kluczowych
rejestrów państwowych

D.7.

Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów informacji przestrzennych pzgik

D.8.

Bieżące monitorowanie i modyfikowanie w procesie legislacyjnym ram prawno-organizacyjnych funkcjonowania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie niezbędnym
dla osiągnięcia celów Programu i skutecznej realizacji bieżących działań, w szczególności ustalanie kierunków dostosowania przepisów prawa materialnego do nowych możliwości
technicznych i technologicznych realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

D.9.

Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych będących w dyspozycji organów SGiK, uzupełnianych bieżącymi przychodami, a także zasilanych środkami pochodzącymi z
programów Unii Europejskiej. Podejmowanie współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego

X

X

X

X

X

X

X

X
5

X

X

X
X
X

X
X

4

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

3

6

X

Inicjowanie tematycznych kampanii informacyjnych i szkoleniowych, kierowanych do zidentyfikowanych grup odbiorców zbiorów danych przestrzennych pzgik, w szczególności
uruchomienie szkoleń i warsztatów dla użytkowników i odbiorców usług świadczonych przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie obsługi procesu
inwestycyjnego.Opisanie usług i procedur realizowanych przez organy SGiK zrozumiałym, przystępnym językiem i publikowanie tak opracowanych informacji

X

X

X

D.14.

X

D.13.

Inicjowanie zmian programów nauczania informatyki i przedmiotów przyrodniczo-geograficznych szkół ogólnokształcących wszystkich szczebli oraz programów studiów na kierunkach
niegeodezyjnych. Rozwijanie świadomości wartości informacyjnej zbiorów pzgik, w tym baz danych przestrzennych tego zasobu. Rozwijanie umiejętności praktycznego stosowania
systemów informacji geograficznej i technologii związanych z IIP przez osoby niebędące geodetami lub kartografami, lecz wykorzystującymi zbiory danych przestrzennych w codziennej
praktyce

X

D.12.

X

D.11.

Inicjowanie procesu wdrażania innowacyjnych technologii (wsparcie techniczne) w środowisku wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym technologii ukierunkowanych
na bezobsługową wymianę i aktualizację zbiorów danych przestrzennych oraz innych dokumentów pzgik
Skoordynowana współpraca organów SGiK z ośrodkami akademickimi w celu dostosowania procesu kształcenia na kierunkach geodezyjnych i kartograficznych do wyzwań, które
stawiają przed absolwentami nowoczesne technologie
Rozwinięcie systemu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii, realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju we współdziałaniu z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i
organizacjami zawodowymi

2

X

D.10.

1

X

Cel C.2 - Upowszechnianie wiedzy w zakresie zastosowań e-usług pzgik oraz nowych technologii stosowanych w działaniach SGiK

X

D.6.

X

Wypracowanie optymalnych środków technicznych, organizacyjnych i prawnych zapewniających włączenie przedsiębiorców w proces podnoszenia jakości merytorycznej informacji
gromadzonych w pzgik, w szczególności w celu skrócenia czasu trwania procesów aktualizacji - we współpracy z reprezentantami przedsiębiorców działających w dziedzinie geodezji i
kartografii w realizacji zadań SGiK, a także pozostałymi partnerami społecznymi

X

D.5.

X

Rozwój istniejących baz danych i usług przestrzennych (e-usług) o nowe produkty, stosownie do oczekiwań odbiorców,w tym obiektowych danych 3D i analiz

X

D.4.

X

Oparte na bezpośrednim współdziałaniu z odbiorcami informacji i uwzględnianiu ich potrzeb, stałe podnoszenie jakości merytorycznej oraz wiarygodności danych zawartych w zbiorach
danych przestrzennych pzgik, w szczególności poprzez utworzenie sprawnego systemu aktualizacji zbiorów danych pzgik zwiększającą się liczbą informacji o obiektach i danych
pomiarowych, uwzględniającego rozwój współczesnych technik pomiarowych i technologii teleinformatycznych

X

D.3.

X

Dostosowanie systemów teleinformatycznych służących przetwarzaniu zbiorów pzgik do realizacji usług wymaganych dla zbiorów i usług infrastruktury informacji przestrzennych na
każdym szczeblu SGiK

X

D.2.

X

Utworzenie kompletnych, obiektowych, interoperacyjnych i wewnętrznie zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych pzgik oraz cyfryzacja dokumentów pzgik

X

D.1.

X

ZSIN - Faza II
5

X

K-GESUT
4

X

CAPAP
3

X

Budżet JST
2

X

1

X

Cel C.1 - Poprawa jakości i dostępności zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

X

Działania

X

Powiązania merytoryczne celów projektu i źródłami jego finansowania

Budżet GUGiK

Źródła finansowania

PROJEKT

Załącznik nr 7
do Programu realizacji zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii
na lata 2016-2025

styczeń 2016 r.

Szczegółowe zestawienie prognozowanych nakładów na realizację Programu
A. Nakłady budżetowe na realizację zadań SGiK [w tys. PLN]
Budżet

2016

Suma:

GUGIK1)

67 760

marszałków województw
powiatów (środki własne)2)
powiatów (dotacja na zadania)3)
Razem:

2017

13 552

2018

13 552

2019

13 552

2020

13 552

13 552

24 500

4 000

4 500

5 000

5 000

6 000

1 000 000
256 000

200 000
51 200

200 000
51 200

200 000
51 200

200 000
51 200

200 000
51 200

1 348 260

268 752

269 252

269 752

269 752

270 752

B. Nakłady na realizację działań współfinansowanych ze środków UE [w tys. PLN]
Refinansowanie środkami POPC

2016

Suma:

2017

2018

2019

2020

36 326
43 669
44 136
82 000
206 131

24 217
64 683
32 578
110 000
231 478

0
0
0
130 000
130 000

0
0
0
120 000
186 000

2017

2018

2019

2020

w tym:
K-GESUT
ZSIN Faza II
CAPAP
RPO
Razem:

Wkład krajowy (i utrzymanie wyników projektów)

60 543
109 563
83 004
482 000
674 567

0
1 211
6 290
40 000
47 501
2016

Suma:

w tym:
K-GESUT
ZSIN Faza II
CAPAP
RPO
Razem:

Projekty wspomagające

razem4):

22 926
22 253
61 256
120 500
204 009

0
214
1 110
10 000
11 324

2016

Suma:

K-GESUT
ZSIN Faza II
CAPAP
RPO
Razem:

83 469
131 816
144 260
602 500
962 045

0
1 425
7 400
50 000
58 825

6 410
7 706
7 789
20 500
42 405

4 274
11 415
5 749
27 500
48 938

3 729
1 297
21 649
32 500
59 175

8 513
1 621
24 959
30 000
65 093

2017
42 736
51 375
51 925
102 500
248 536

2018
28 491
76 098
38 327
137 500
280 416

2019
3 729
1 297
21 649
162 500
189 175

2020
8 513
1 621
24 959
150 000
185 093

C. Zestawienie nakładów prognozowanych w latach 2016-2020 [w tys. PLN]
Wysokość nakładów

RAZEM:

Łączny budżet organów SGiK
Projekty wspomagające (POPC, RPO)

OGÓŁEM

5)

:

2016

2017

2018

2019

2020

1 348 260

268 752

269 252

269 752

269 752

270 752

962 045

58 825

248 536

280 416

189 175

185 093

2 310 305

327 577

517 788

550 168

458 927

455 845

D. Zestawienie nakładów prognozowanych w latach 2021-20256) [w tys. PLN]
Wysokość nakładów

RAZEM:

Łączny budżet organów SGiK
Projekty wspomagające (POPC, RPO)

OGÓŁEM :

2021

2022

2023

2024

2025

1 458 740

277 521

284 459

291 570

298 860

306 331

0

0

0

0

0

0

1 458 740

277 521

284 459

291 570

298 860

306 331

E. Zestawienie OGÓŁEM prognozowanych kosztów realizacji zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii w latach 2016-2025
[w tys. PLN]

Wysokość nakładów

RAZEM:

2016-2020

2021-2025

Łaczny budżet organów SGiK
Projekty wspomagające (POPC, RPO)
OGÓŁEM :

2 807 000

1 348 260

1 458 740

962 045

962 045

0

3 769 045

2 310 305

1 458 740

Objaśnienia:
W tym środki Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
2)
Szacowane średnioroczne wpływy ze sprzedaży materiałów pzgik (poprzednio wpływy na FGZGiK)
3)
Do oszacowania przyjeto jako stały poziom finansowania zapewniony ustawą budżetową na 2016 rok
4)
Nakłady dotyczą dostosowania i kontroli jego przeprowadzenia dla baz danych przeztrzennych pzgik
5)
W tym 1 006 948 tys. PLN w ramach Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
6)
Nakłady w latach 2021-2025 prognozowano w oparciu o nakłady budżetu państwa z 2020 r. i wzrost 2,5% rocznie
1)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Projekt

PROGRAM REALIZACJI ZADAŃ
W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII
NA LATA 2016-2025
Załącznik nr 8
Usługi danych przestrzennych (e-usługi)
niezbędne do wprowadzenia
dla osiągnięcia celów Programu

Warszawa, styczeń 2016 r.

Grupa I.
Usługi publiczne, adresowane do obywateli, przedsiębiorców, jednostek naukowobadawczych, uczelni, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego.
Lp.
Nazwa
Opis funkcjonalności e-usługi
e-usługi
Usługa analiz 1.Możliwość wykonania analizy przestrzennej, opartej o dane PZGiK
przestrzennych i dane odbiorcy usługi
2. Możliwość wizualizacji wyników analiz w postaci tekstowej i
graficznej
3. Możliwość wykonywania dynamicznych analiz przestrzennych
1
online z wykorzystaniem danych 3D
4. Możliwość tworzenia wybranych map tematycznych w dowolnej
skali i treści na podstawie danych PZGiK i danych administracji
5. Możliwość opublikowania przez podmiot zewnętrzny własnej
analizy jako usługi dla innych podmiotów zewnętrznych
Usługa
1. Weryfikacja własnych zbiorów danych pod kątem
podniesienia
zgodności z wybranymi słownikami referencyjnymi i
jakości danych danymi referencyjnymi
2
zewnętrznego 2. Otrzymanie raportu rozbieżności dotyczącego niezgodności i
dysponenta
błędów we własnych danych
danych
Usługa
1. Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego i informacyjnego
udostępniania usługi o udostępnianie danych 3D oraz map cyfrowych
danych
(topograficznych, tematycznych i ogólnogeograficznych), w
przestrzennych szczególności dla służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego
2. Umożliwienie przetwarzania cyfrowych map nowej generacji do
3
postaci map dotykowych przeznaczonych dla niewidomych i
słabowidzących
3. Wykonywanie map o zadanej treści do realizacji zadań własnych
4. Zaawansowane wizualizacje przestrzenne zbiorów danych w
realnej perspektywie 3D
Usługa
Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego i informacyjnego
udostępniania usługi o udostępnianie danych, w tym
danych
modeli 3D budynków w standardzie INSPIRE.
4
przestrzennych
w
standardzie
INSPIRE
Usługa
1. Geokodowanie działek ewidencyjnych i nazw
5
geokodowania geograficznych
OpenLS
2. Reverse geocoding (geokodowania zwrotne)
Usługa
1. Umożliwienie obustronnej komunikacji pomiędzy
zgłaszania
zgłaszającym błędy, a podmiotami odpowiedzialnymi za
błędów w
ich przyjmowanie oraz obsługę
6
danych
2. Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego usługi o możliwość
pzgik
zgłaszania błędów do danych pzgik

Grupa II
Usługi wewnątrzadministracyjne, adresowane do organów administracji publicznej, w tym
organów wiodących, wymienionych w ustawie o IIP, instytucji wskazanych przez organy
wiodące do praktycznego wdrożenia zadań zawartych w ustawie o IIP, a także pozostałych
organów administracji w tym jednostek samorządu terytorialnego
Lp.
1

2

Nazwa
e-usługi
Usługa analiz
przestrzennych

Usługa
podniesienia
jakości danych
zewnętrznego
dysponenta
danych
Usługa e-learningu w
zakresie
praktycznego
korzystania z
danych i usług
danych
przestrzennych, w
tym analiz
przestrzennych
Usługa
udostępniania
danych
przestrzennych

3

4

5

Usługa
udostępniania
danych
przestrzennych w
standardzie

Opis funkcjonalności e-usługi
1.Możliwość wykonania analizy przestrzennej, opartej o dane
PZGiK i dane odbiorcy usługi
2. Możliwość wizualizacji wyników analiz w postaci tekstowej i
graficznej
3. Możliwość wykonywania dynamicznych analiz przestrzennych
online z wykorzystaniem danych 3D
4. Możliwość tworzenia wybranych map tematycznych w
dowolnej skali i treści na podstawie danych PZGiK i danych
administracji
5. Możliwość opublikowania przez podmiot zewnętrzny własnej
analizy jako usługi dla innych podmiotów zewnętrznych
1. Weryfikacja własnych zbiorów danych pod kątem
zgodności z wybranymi słownikami referencyjnymi i
danymi referencyjnymi
2. Otrzymanie raportu rozbieżności dotyczącego niezgodności i
błędów we własnych danych
1. Uzyskanie dostępu do platformy e-learningowej oraz
umieszczonych na niej materiałów szkoleniowych i
dydaktycznych z zakresu wykorzystania danych i usług danych
przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych.
2. Możliwość wygenerowania i wydrukowania certyfikatu
potwierdzającego odbycie szkolenia w postaci e-learningu.

1. Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego i informacyjnego
usługi o udostępnianie danych 3D oraz map cyfrowych
(topograficznych, tematycznych i ogólnogeograficznych), w
szczególności dla służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego
2. Umożliwienie przetwarzania cyfrowych map nowej generacji
do postaci map dotykowych przeznaczonych dla niewidomych i
słabowidzących
3. Wykonywanie map o zadanej treści do realizacji zadań
własnych
4. Zaawansowane wizualizacje przestrzenne zbiorów danych w
realnej perspektywie 3D
Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego i informacyjnego
usługi o udostępnianie danych, w tym
modeli 3D budynków w standardzie INSPIRE.

6

INSPIRE
Usługa zgłaszania
błędów w danych
pzgik

1. Umożliwienie obustronnej komunikacji pomiędzy
zgłaszającym błędy, a podmiotami odpowiedzialnymi za
ich przyjmowanie oraz obsługę
2. Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego usługi o możliwość
zgłaszania błędów do danych pzgik

