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Dział: Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp. Cel
nazwa

Planowana wartość 
do osiągnięcia na 

koniec roku, 
którego dotyczy 
sprawozdanie

Osiągnięta wartość 
na koniec roku, 
którego dotyczy 
sprawozdanie

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte 
zadania służące realizacji celu

1 2 3 4 5 6 7

1. Prowadzenie, gromadzenie, aktualizacja i 
udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w zakresie:

1. Prowadzenie, gromadzenie, aktualizacja i 
udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w zakresie:

a. państwowego rejestru podstawowych osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

a. państwowego rejestru podstawowych osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

b. państwowego rejestru granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju wraz z 
adresami i ich lokalizacją przestrzenną;

b. państwowego rejestru granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju wraz z 
adresami i ich lokalizacją przestrzenną;

c. państwowego rejestru nazw geograficznych; c. państwowego rejestru nazw geograficznych; 

d. bazy danych obiektów ogólnogeograficznych; d. bazy danych obiektów ogólnogeograficznych;

e. zintegrowanych kopii baz danych obiektów 
topograficznych;

e. zintegrowanych kopii baz danych obiektów 
topograficznych;

f. bazy danych zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 
modelu terenu.

f. bazy danych zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 
modelu terenu.

2. Zakładanie i prowadzenie krajowej bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach

2. Zakładanie i prowadzenie krajowej bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach 

1. Zapewnienie poprawy 
obsługi obywateli oraz 
dostępu do aktualnej  
informacji geodezyjnej i 
kartograficznej (informacji 
przestrzennej)  

Ilość zgromadzonych 
danych państwowego 
zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego                        
(w TB - "terabajtach")

506 TB 474 TB

3. Opracowanie standardów technicznych i 
organizacyjnych w zakresie geodezji i kartografii.

3. Opracowanie standardów technicznych i 
organizacyjnych w zakresie geodezji i kartografii

1. Wydawanie rozstrzygnięć w postępowaniach 
administracyjnych.

1. Wydawanie rozstrzygnięć w postępowaniach 
administracyjnych.

2. Udział decyzji uchylonych 
przez sądy administracyjne 
w stosunku do liczby 
wydanych decyzji 

Udział decyzji 
uchylonych przez sądy 
administracyjne w 
stosunku do liczby 

6% 0,4 %

2. Udzielanie zawiadomień o sposobie rozpatrzenia 
skarg przez GGK.

2. Udzielanie zawiadomień o sposobie rozpatrzenia 
skarg.
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3. Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania 
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne.

3. Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania 
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne.

administracyjnych wydanych decyzji 
administracyjnych

4. Przeprowadzanie kontroli w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4. Przeprowadzanie kontroli w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.Budowa i modernizacja systemów infrastruktury 
technicznej krajowej infrastruktury informacji 
przestrzennej.

1.Budowa i modernizacja systemów infrastruktury 
technicznej krajowej infrastruktury informacji 
przestrzennej.

2.Koordynacja i rozwój referencyjnych rejestrów 
informacji przestrzennej. 

2.Koordynacja i rozwój referencyjnych rejestrów 
informacji przestrzennej. 

3.Zapewnienie powszechnego dostępu do zbiorów 
danych i usług danych przestrzennych administracji 
publicznej.

3.Zapewnienie powszechnego dostępu do zbiorów 
danych i usług danych przestrzennych administracji 
publicznej.

3. Zapewnienie użytkownikom 
dostępu do zbiorów danych 
i usług danych 
przestrzennych

Średnia dzienna liczba 
unikalnych 
użytkowników 
korzystających ze 
zbiorów danych i usług 
danych przestrzennych.

42 000 45 000

4.Wdrażanie i prowadzenie oraz koordynowanie 
polityki bezpieczeństwa w zakresie narzędzi, 
systemów i rozwiązań teleinformatycznych 
Urzędu.

4.Wdrażanie i prowadzenie oraz koordynowanie 
polityki bezpieczeństwa w zakresie narzędzi, 
systemów i rozwiązań teleinformatycznych 
Urzędu.
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