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Dział: Administracja publiczna
Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Mierniki określające stopień realizacji celu Lp. Cel
nazwa planowana wartość 

do osiągnięcia na 
koniec roku, którego 
dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienia do dokumentu o 
charakterze strategicznym

1 2 3 4 5 6

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

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;

c. państwowego rejestru nazw geograficznych; 
d. bazy danych obiektów ogólnogeograficznych;
e. zintegrowanych kopii baz danych obiektów 

topograficznych;
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

Ilość zgromadzonych 
danych państwowego 
zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego 

360 TB

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

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

Udział decyzji 2% 1. Wydawanie rozstrzygnięć w postępowaniach 

1. Raport Polska 2030 – 
Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju. Polska 2030. 
Trzecia Fala Nowoczesności

2. Strategia Sprawne Państwo 2020 
3. Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa
4. Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010 – 2020.
5. Program Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa 
6. Dyrektywa 2007/2/WE 

ustanawiająca infrastrukturę 
informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE).

7. Europejska Agenda Cyfrowa
8. Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030
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administracyjnych.
2. Udzielanie zawiadomień o sposobie 
rozpatrzenia skarg przez GGK.

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

uchylonych przez sądy 
administracyjne w 
stosunku do liczby 
wydanych decyzji 
administracyjnych

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.
2.  Koordynacja i rozwój referencyjnych rejestrów 
informacji przestrzennej. 

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

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

26000

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


