GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan działalności
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
na rok 2019
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019
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Zapewnienie
dostępu do
zbiorów danych
przestrzennych w
ramach
Infrastruktury
Informacji
Przestrzennej

Średni % powierzchni kraju
objętej aktualizacją danych
wchodzących w skład
centralnej części
państwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego w danym
roku kalendarzowym.

Poprawa
przestrzegania
prawa i
standardów w
zakresie geodezji
i kartografii

Liczba przeprowadzonych
kontroli oraz załatwionych
skarg obywateli

2.

36 %

106 sztuk

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

5.
1. Prowadzenie, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:
a. baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i
numerycznego modelu terenu;
b. bazy dany obiektów ogólnogeograficznych;
c. państwowego rejestru nazw geograficznych;
d. bazy danych osnów podstawowych, magnetycznych i grawimetrycznych;
e. danych, które zasiliły Zintegrowaną Bazę Danych Obiektów
Topograficznych 10k (ZBDOT10k);
f. danych, które zasiliły Centralne Repozytorium Ewidencji Gruntów i
Budynków;
g. danych, które zasiliły Krajową baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu;
h. danych wchodzące w skład Państwowego Rejestru Granic.
1. Udzielanie zawiadomień o sposobie rozpatrzenia skarg przez GGK.
2. Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
3. Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odniesienie do dokumentu o
charakterze programowym

6.

1. Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
2. Strategia Sprawne Państwo
2020
3. Program Operacyjny Polska
Cyfrowa
4. Dyrektywa 2007/2/WE
ustanawiająca infrastrukturę
informacji przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE).
5. Europejska Agenda Cyfrowa
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Zapewnienie
użytkownikom
dostępu do
zbiorów danych i
usług danych
przestrzennych w
ramach IIP

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
wartość do
osiągnięcia na
nazwa
koniec roku,
którego
dotyczy plan
3.
4.
Średnia dzienna liczba
unikalnych użytkowników
korzystających ze zbiorów
danych i usług danych
przestrzennych

………………………………………...
(data)

45 000

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o
charakterze programowym

5.
1. Budowa i modernizacja systemów infrastruktury technicznej krajowej
infrastruktury informacji przestrzennej.
2. Koordynacja i rozwój referencyjnych rejestrów informacji przestrzennej.
3. Zapewnienie powszechnego dostępu do zbiorów danych i usług danych
przestrzennych administracji publicznej.
4. Wdrażanie i prowadzenie oraz koordynowanie polityki bezpieczeństwa w
zakresie narzędzi, systemów i rozwiązań teleinformatycznych Urzędu.

6.

………….………………………………………………….

podpis Głównego Geodety Kraju
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