


Wiele podmiotów – duże wyzwanie 
logistyczne 

Brak doświadczonej organizacji i zespołów 
projektowych 

Zadania trudne merytorycznie również dla 
Wykonawców, których jest ograniczona ilość 

Ogromne środki finansowe – krótki czas 
realizacji 



Aby osiągnąć synergię i zwiększenie efektów 

Aby nie powielać wzajemnych działań i 
efektywnie wykorzystać środki finansowe 

Aby wzajemnie sobie pomóc i przyśpieszyć 
realizację projektów 

Aby wykorzystać wzajemne doświadczenia, 
dokumenty, produkty, rozwiązania informatyczne 



      KONIECZNA  
PRZEMYŚLANA WSPÓŁPRACA, 
WSPÓŁDZIAŁANIE I SYNERGIA 
DZIAŁAŃ 
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Powołanie w dniu  
4 lutego 2015 r. przez 
GGK Zespołu ds. m.in. 
koordynacji na poziomie 
krajowym i regionalnym 
projektów z zakresu  
e-usług publicznych 
i informacji sektora 
publicznego w ramach 
POPC i RPO  
(Zarządzenie nr 2/2015) 

Członkowie:  

 wszyscy geodeci  
województw 

 przedstawiciele 
GUGiK 

 
 

uzgadnianie zakresu merytorycznego, harmonogramów  
i zakresów obszarowych projektów w ramach RPO i POPC 

uzgadnianie projektów planów finansowych w zakresie 
funduszy na realizację zadań w ramach RPO i POPC 

współpraca w zakresie zapewnienia interoperacyjności  
i komplementarności między projektami finansowanymi  
z RPO i POPC 

współpraca przy usuwaniu barier legislacyjnych, 
organizacyjnych i finansowych 



• współpraca na rzecz przygotowania  
i realizacji projektów z zakresu cyfryzacji  
i modernizacji baz danych EGiB  
i prowadzenia bazy GESUT i BDOT500 

• dotychczas podpisano 15 listów 
intencyjnych: 

• województwo dolnośląskie 
• województwo  lubelskie 
• województwo  podkarpackie 
• województwo  podlaskie 
• województwo  świętokrzyskie 
• województwo  warmińsko-

mazurskie 
• województwo  wielkopolskie 
• … 

Listy intencyjne 

Memorandum 
szerokopasmowe 

Zespół ds. 
koordynacji 
działań w 

ramach RPO  
i PO PC 

Spotkania z 
interesariuszami 



• utworzenie 
inicjalnej bazy 
GESUT 

• dostosowanie 
powiatowej 
bazy GESUT do 
obowiązująceg
o modelu 

Cyfryzacja 
zasobu PZGiK 

• gromadzenie 

• integracja 

• udostępnianie 

• narzędzia do weryfikacji 
danych 

 

Rozbudowa 
Systemu 

zarządzania  
K-GESUT 

• szkolenia użytkowników 

• świadczenie nowych usług 
dedykowanych dla poszczególnych 
grup odbiorców 

• zwiększenie wiarygodności danych 
GESUT 

• standaryzacja i podniesienie jakości 
danych GESUT 

• upowszechnianie dostępu do danych 
GESUT 

• narzędzia do walidacji GML 

Korzyści 



Finansowe 

realizacja zadań dotyczących 
utworzenia inicjalnej bazy GESUT 

lub dostosowania istniejącej 
powiatowej bazy GESUT do 
zgodności z obowiązującym 

modelem pojęciowym danych 
GESUT 

realizacja zadań dotyczących 
weryfikacji ilościowej i jakościowej 

rezultatów prac, wykonanych w 
związku z realizacją ww. zadania 

Merytoryczne 

koordynacja realizacji zadań 
dotyczących utworzenia inicjalnej 

bazy GESUT lub dostosowania 
istniejącej powiatowej bazy GESUT 

do zgodności z obowiązującym 
modelem pojęciowym danych 

GESUT 

udzielanie wyjaśnień dotyczących 
sposobu realizacji zadań 



• opracowanie jednolitej dokumentacji OPZ  

• realizacja umów oraz bieżąca komunikacja         
z Wykonawcami 



 

• udział w weryfikacji ilościowej i 
jakościowej rezultatów ww. umów oraz 
udział w komisjach odbioru  

 

• wyłonienie w drodze odrębnego 
zamówienia Weryfikatora 

• SmallGis Sp.z o.o. 



system 
• wdrożenie systemu teleinformatycznego 

zgodnego z obowiązującymi przepisami 
prawa 

zasilenie  

i dane 

• zasilenie systemu teleinformatycznego                   
funkcjonującego w Starostwie 
Powiatowym 

 

uzgodnienie 

• uzgodnienie inicjalnej bazy GESUT 
z podmiotami władającymi 
sieciami uzbrojenia terenu, nie 
później niż 6 miesięcy od zasilenia 
tymi danymi systemu 
teleinformatycznego w Starostwie 
Powiatowym 

 



czerwiec/lipiec 2016 r. 

•Podpisanie porozumień 

30 września 2016 r. 

•Dostosowanie systemu 



Geoinfo 

 7 

Ewmapa 

12 

Turbo 
Ewid 

9 

Ergo 

3.6.1702.6 

Kataster 
Wz 



Zasilenie systemu  

uzgodnienie z 
Wykonawcą terminu, 
formatu oraz sposobu 

zasilenia systemu 
teleinformatycznego 
w JST, nie później niż 
w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania 
informacji pisemnej 

od Wykonawcy  

zapewnienie dostępu 
do systemu w 

zakresie funkcji 
kontroli i importu 

danych, nie później 
niż 6 miesięcy przed 
umownym terminem 
zakończenia realizacji 

zadań 

zasilenie systemu JST 
w przypadku gdy 

zadanie nie zostanie 
zlecone Wykonawcy, 

nie później niż w 
terminie 30 dni od 

otrzymania informacji 
o pozytywnym 

wyniku weryfikacji 
przekazanych przez 
Wykonawcę plików 



Nieodpłatne udostępnianie materiałów PZGiK – 
Wykonawcy 

PODGiK 

przekazanie przez 
Starostę wykazu 

zawierającego aktualne 
informacje o 

materiałach PZGiK, w 
terminie 10 dni od dnia 

otrzymania od 
Wykonawcy zgłoszenia 

pracy 

wykonawca uzgodni ze 
Starostą harmonogram 

udostępniania 
materiałów  PZGiK . 

Starosta jednorazowo 
udostępni materiały 

PZGiK nie przetworzone 
do postaci 

nieelektronicznej na 
okres nie dłuży niż 21 

dni od dnia 
udostępnienia. 

 
 

zbiory danych 
cyfrowych zawierające 
sieci uzbrojenia terenu 
zostaną udostępnione 

Wykonawcy w formacie 
uzgodnionym ze 

Starostą 



 

• eksport plików GML z powiatowej bazy GESUT, nie później niż w 
terminie 7 dni od zasilenia tymi danymi systemu 
teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym 

 

 

• usunięcie błędów uniemożliwiających zasilenie krajowej bazy 
GESUT 

 

 
• utworzenie BDOT500 i przekazanie GGK w okresie realizacji projektu K-

GESUT sprawozdania z postępu utworzenia BDOT500, raz w roku do 
dnia 31 stycznia za rok poprzedni  

 



• współpraca z Wykonawcami 

• współpraca z Weryfikatorem 

 

• wskazanie próbek, które podlegać będą weryfikacji, w 
związku z realizacją zadań 

 

 

• udział w kontroli ilościowej i jakościowej rezultatów prac 
 



PROTOKÓŁ 
PRZEKAZANIA 

ZAMAWIAJĄCY 
WERYFIKATOR 

PRZEDSTAWICIEL 
JST 

W
ER

Y
FIK

A
C

JA
 

I 
weryfikacja 

21/25 
dni 

odbiór lub 
pismo z 

uwagami 

Zamawiający 
wyznacza 

termin 

II 
weryfikacja 

21/25 
dni 

odbiór lub 
pismo z 

uwagami 

 termin 
określa 

Wykonawca 

III 
weryfikacja 

7/10  
dni 

odbiór lub 
pismo z 

uwagami 

termin 
określa 

Wykonawca 

…  
następna  
weryfikacja 

PROTOKÓŁ  
ODBIORU 



Nieodpłatne udostępnianie materiałów PZGiK – 
Weryfikatorowi 

PODGiK 

przekazanie przez 
Starostę wykazu 
zawierającego 

aktualne informacje 
o materiałach PZGiK 

wskazanie próbek, 
które będą podlegać 

weryfikacji, w 
terminie nie później 

niż 30 dni przed 
planowanym 
przekazaniem 

rezultatów prac do 
weryfikacji 

przekazanie danych 
na FTP Weryfikatora 

 
 



 

I weryfikacja 

próbka 

próbka - należy przez to rozumieć zbiór 
obiektów/arkuszy/operatów/obszarów reprezentujących różne części 
obrębu lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, 

na których będzie wykonana weryfikacja 

II, III i kolejna 
weryfikacja 

o 70% mniejsza 
niż próbka             

w I weryfikacji 



Komisje odbioru powołuje Główny Geodeta Kraju 

udział min. 
3 członków 

z GUGiK 

udział min. 
2 członków 

z JST 

Zadania 

weryfikacja 
produktów 

przekazanie 
uwag 

Odbiór 
za pomocą 

widekonferencji  
podpisanie protokołu 

odbioru  



niedostosowany układ wysokościowy  

(PL-KRON86-NH; PL-EVRF2007-NH)  

 

niedostosowany system 

teleinformatyczny do prowadzenia GESUT 

 

niedostosowane identyfikatory materiałów zasobu 



P.2001.2017.2002 
1 2 3 4 

P- w przypadku 
powiatowej części 
zasobu 
 

Identyfikator TERYT 
obszaru podziału 
terytorialnego kraju 
(województwa, powiatu 
lub gminy), który 
należy do właściwości 
miejscowej organu 
prowadzącego 
ewidencję materiałów 
zasobu 

czterocyfrową liczbą 
oznaczającą rok, w 
którym nastąpiło 
przyjęcie materiału do 
zasobu 

kolejną liczbą naturalną, 
wyróżniającą materiał 
zasobu w ewidencji 
materiałów zasobu w 
danym roku 
kalendarzowym 
 

Powiatowa baza GESUT  
Atrybut: idMateriału 
 

Dziedzina:BT_Id 
Materialu 
 

Liczność: 0..* 
 

Identyfikator materiału 
zasobu składa się z 4 
elementów oddzielonych 
kropkami 



• JST powinna udostępnić materiały zadeklarowane w 
załączniku do OPZ (zawierające informacje dotyczące GESUT) 

• podczas udostępniania należy sporządzić wykaz materiałów 
podlegających udostępnieniu 

• JST powinna wyznaczyć osoby do prowadzenia spraw 
związanych z przedmiotowymi postępowaniami 

• wszelkie podjęte uzgodnienia z Wykonawcami co do sposobu 
realizacji tylko przy aprobacie Zamawiającego 

• kopię pytań od Wykonawców należy kierować niezwłocznie do 
GUGiK 



Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o IIP nakłada obowiązek 

zgłoszenia utworzonych zbiorów 

danych objętych infrastrukturą do 

ewidencji zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych, w celu nadania tym 

zbiorom jednolitych identyfikatorów 

infrastruktury informacji 

przestrzennej (IdIIP) 

Mając na uwadze przepis art. 4 ust. 1 

pkt 4 ww. ustawy, zbiorami danych 

przestrzennych podlegającymi 

zgłoszeniu do przedmiotowej 

ewidencji są zbiory danych należące 

co najmniej do jednego z tematów 

danych przestrzennych określonych 

w załączniku do ustawy. 

Zbiory danych zawierające informacje 

o sieciach uzbrojenia terenu, w 

szczególności powiatowa baza 

GESUT, inicjalna baza GESUT, 

numeryczna mapa zasadnicza należy 

zgłosić do przedmiotowej ewidencji 

w zakresie tematu danych 

przestrzennych z III grupy 

tematycznej „Usługi użyteczności 

publicznej i służby państwowe”. 

 

 

Nazwa zgłaszanego zbioru danych 

przestrzennych, którą należy wypełnić 

w zgłoszeniu:  Geodezyjna ewidencja 

sieci uzbrojenia terenu. 

 

 



 

Formularz do zgłoszenia zbiorów 
 

epuap 
Dział Geodezja i 

Kartografia 
Najczęściej 

zadawane pytania 

http://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug  
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http://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug
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Biuletyn Informacji Publicznej 

inicjalna baza GESUT 
powinna zostać uzgodniona 

z poszczególnymi 
podmiotami władającymi 

sieciami uzbrojenia terenu, a 
następnie informację o 

utworzeniu powiatowej bazy 
GESUT Starosta zamieszcza  

w B I P  

w B I P można zamieścić 
informację o utworzeniu 

powiatowej bazy GESUT dla 
poszczególnych jednostek 

ewidencyjnych 

brak uzgodnienia inicjalnej 
bazy GESUT czy brak 

zamieszczenia informacji  
w B I P o utworzeniu 

powiatowej bazy GESUT nie 
wstrzymuje możliwości 

udostępniania tych danych – 
stanowią one materiał pzgik 



 

Marta Trawczyńska 
marta.trawczynska@gugik.gov.pl  
 
Departament Geodezji, Kartografii 
 i Systemów Informacji Geograficznej  
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

mailto:marta.trawczynska@gugik.gov.pl
mailto:marta.trawczynska@gugik.gov.pl

