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ZARZĄDZENIE NR 7

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

z dnia 10 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii

    Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 1 Głównego Geodety Kraju z dnia 8 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

(z późn. zm.) 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1)   § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24

1. GI realizuje zadania związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych, o których mowa 

w art. 4 ust. 1a pkt 1, 9 i 11 oraz art. 7a pkt 14 lit. b ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz koordynuje i nadzoruje działania organów administracji publicznej 

związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, pkt. 

8 oraz 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Do zadań GI należy w szczególności: 

1) zakładanie i prowadzenie, dla obszaru całego kraju, baz danych dotyczących:

a) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych,

b) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu 

terenu,

c) zintegrowanych kopii bazy 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,

___________________________________________________________________________
1 zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: Nr 13 z dnia 22 maja 2018 r., Nr 27 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
 Nr 30 z dnia 11 września 2018 r., Nr 7 z dnia 29 maja 2020 r. i Nr 8 z dnia 13 lipca 2020 r.
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d) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym 

kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;

2) opracowywanie dla obszaru całego kraju standardowych opracowań kartograficznych:

a) mapy topograficznej w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,

b) mapy ogólnogeograficznej w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000;

3) opracowywanie kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych;

4) koordynowanie działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów 

realizujących zadania publiczne, w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych, 

o których mowa w punkcie 1, w szczególności:

a) szczegółowych osnów geodezyjnych,

b) 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,

c) mapy topograficznej w skali 1:10 000;

5) prowadzenie wielofunkcyjnego systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji 

ASG-EUPOS;

6) eksploatacja i administracja warstwą aplikacyjno-bazodanową systemów dziedzinowych 

służących prowadzeniu baz danych i tworzeniu opracowań, będących w kompetencjach GI 

oraz tworzenie wymagań i rozwój tych systemów;

7) sporządzanie opracowań statystycznych z zakresu działalności merytorycznej GI;

8) udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków 

zagranicznych dotyczących zakresu działania GI;

9) udostępnianie danych z czgik oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii w tym zakresie.”;

2)   § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25

1. KN prowadzi sprawy związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych, o których 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 5, art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

zwanej dalej Ustawą, a także związane z koordynacją działań organów administracji publicznej 

dotyczących zakładania i prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 6 

i 7 Ustawy, jak również standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 

ust. 1e pkt 1 i 2 Ustawy, a także zadania z zakresu ewidencji zbiorów i usług na podstawie 

art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz 
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§4 ust.1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych 

objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

2. Do zadań KN należy: 

1) zakładanie i prowadzenie, dla obszaru całego kraju:

a) bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju,

b) krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej 

krajową bazą GESUT,

c) bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych;

2) koordynowanie działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów 

realizujących zadania publiczne, a także zapewnienie współdziałania w zakresie 

merytorycznym i finansowym (w drodze odrębnych porozumień) w ramach zakładania 

i prowadzenia baz danych dotyczących:

- ewidencji gruntów i budynków,

- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

- państwowego rejestru nazw geograficznych,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej GESUT,

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

- rejestru cen nieruchomości,

- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;

3) współpraca ze starostami w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu;

4) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz 

opracowań statystycznych;

5) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem geograficznym w zakresie:

a) standaryzacji polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym opracowywania i wydawania urzędowych 

wykazów z zakresu nazewnictwa geograficznego świata,

b) bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych, obejmującej rejestr nazw 

obiektów geograficznych położonych w całości lub w części na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestr polskich nazw geograficznych świata;
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6) obsługa Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej;

7) udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków 

zagranicznych dotyczących zakresu działania KN;

8) prowadzenie ewidencji zbiorów i usług zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz 

§ 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych 

objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.”;

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26

1. IZ prowadzi sprawy w zakresie informatyzacji i rozwoju Zasobu, projektowania, wdrażania, 

utrzymania i eksploatacji narzędzi teleinformatycznych, przeznaczonych do obsługi systemów 

informatycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (SIG) publikujących dane i usługi 

z Zasobu oraz dane i usługi INSPIRE, o których mowa w art. 7a ust. 1 pkt 3 i 19 ustawy - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

2. Do zadań IZ należy w szczególności: 

1) opracowywanie i wdrażanie technologii oraz rozwiązań teleinformatycznych służących 

udostępnianiu danych i metadanych dotyczących Zasobu oraz danych i metadanych 

zbiorów INSPIRE, a także związanych z tym usług sieciowych i ich utrzymanie;

2) inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach;

3) planowanie, nadzór i koordynacja prac polegających na przygotowaniu założeń 

analitycznych, technicznych oraz opisu i zarządzania wymagań dla produktów i usług 

tworzonych w ramach systemów informacyjnych;

4) współpraca z instytucjami, organami administracji publicznej przy eksploatacji oraz 

rozwijaniu systemów teleinformatycznych udostępniających usługi, aplikacje oraz dane 

z Zasobu;

5) utrzymanie i eksploatacja infrastruktury technicznej SIG oraz zapewnienie dostępności, 

wydajności i ciągłości jej działania;

6) koordynowanie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (tzw. Projekty);

7) monitorowanie działań realizowanych przez organy administracji geodezyjnej 

i kartograficznej w zakresie właściwości merytorycznej IZ;
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8) sporządzanie opracowań statystycznych z zakresu działalności merytorycznej IZ;

9) opracowania projektu planu rzeczowo-finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym, przygotowywanie projektów zmian w tym planie oraz 

współpraca z komórkami w zakresie realizacji wydatków z Funduszu;

10) koordynacja działań związanych z wydatkami na budowę, utrzymanie i rozwój 

infrastruktury informatycznej SIG utrzymywanej przez Urząd.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

       GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski prof.PW
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Uzasadnienie

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zostało przygotowane z uwagi wprowadzone zmiany 

w strukturze organizacyjnej Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji 

Geograficznej (GI), Departamentu Informacji o Nieruchomościach (KN) oraz Departamentu 

Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ).    

Zmiany w strukturze organizacyjnej ww. Departamentów spowodowały zmianę w zakresie 

szczegółowych zadań przez nie realizowanych, wobec czego konieczna była zmiana przepisów 

regulaminu organizacyjnego określających te zadania.  

Projektowane zarządzenie wypełnia następujące cele kontroli zarządczej: zgodność 

działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,  efektywność i skuteczność 

przepływu informacji.
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