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Plan działalności 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

na rok 2020

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2020
Mierniki określające stopień realizacji 

celu

Lp. Cel
nazwa

planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o 
charakterze programowym

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
Zapewnienie dostępu 
do zbiorów danych 
przestrzennych

Powierzchnia kraju objęta 
aktualizacją danych 
wchodzących w skład 
centralnej części 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego w 
danym roku 
kalendarzowym (w %). 

19%

1. Prowadzenie, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie państwowego  zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego  w zakresie:                                                    
a. baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                             
b. bazy danych ortofotomapy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
c. baz danych numerycznego modelu terenu,
d. państwowego rejestru nazw geograficznych,
e. bazy danych osnów podstawowych, magnetycznych i grawimetrycznych,
f. baz danych BDOT10k.

2.

Nadzór i kontrola w 
zakresie przestrzegania 
i stosowania przepisów 
w dziedzinie geodezji i 
kartografii

Liczba przeprowadzonych 
kontroli oraz 
załatwionych skarg 
obywateli

460

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.

3.

Zapewnienie 
użytkownikom dostępu 
do zbiorów danych i 
usług danych 
przestrzennych w 
ramach Infrastruktury 
Informacji 
Przestrzennej

Średnia miesięczna liczba 
odwiedzin Geoportalu 505 000

1. Budowa i modernizacja systemów infrastruktury technicznej służącej do 
zarządzania i udostępniania danych przestrzennych.
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.
5. Rozwój i utrzymanie usług Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

1. Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
2. Strategia Sprawne Państwo 
2020 
3. Strategia Europa 2020
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