
Projekt - wersja 27.07.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1*

zdnia 2010r.

w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

informacji przestrzennej

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji

przestrzennej (Dz. U. Nr 76, póz. 489) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych

infrastruktury informacji przestrzennej, zwanej dalej „ewidencją";

2) sposób prowadzenia ewidencji;

3) treść i wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru objętego infrastrukturą informacji

przestrzennej oraz dotyczących tego zbioru usług, zwanego dalej „zgłoszeniem";

4) tryb nadawania identyfikatorów zbiorom danych przestrzennych infrastruktury informacji

przestrzennej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny

w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, póz. 1204, z późn. zm.2));

2) dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, póz. 565, z późn. zm.3));

3) numerze identyfikacyjnym REGON - rozumie się przez to numer identyfikacyjny

11 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja
publiczna - na podstawie § l ust. 2 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr
216, póz. 1604).

2 |Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, póz. 959 i Nr 173, póz. 1808, z 2007
r. Nr 50, póz. 331, z 2008 r. Nr 171, póz. 1056 i Nr 216, póz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 201, póz. 1540.

lł Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, póz. 65 i Nr 73, póz. 501, z 2008 r.
Nr 127, póz. 817, z 2009 r. Nr 157, póz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, póz. 230.
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podmiotu, o którym mowa w art 44 ust. l ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce

publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.439, z późn. zm.4));

4) TERYT - rozumie się przez to krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju,

o którym mowa w art. 47 ust. l ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

§ 3. 1. Ewidencja obejmuje następujące informacje:

1) numer porządkowy zbioru danych przestrzennych;

2) datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju;

3) datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji;

4) identyfikator zbioru danych przestrzennych;

5) nazwę organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji;

6) nazwę oraz numer identyfikacyjny REGON jednostki organizacyjnej, w której

prowadzony jest zbiór danych;

7) nazwę zbioru danych przestrzennych;

8) kod oraz skróconą nazwę tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest

zbiór danych przestrzennych;

9) obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych;

10) dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych

przestrzennych;

11) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych

przestrzennych.

2. Słownik kodów i skróconych nazw tematów danych przestrzennych, o których

mowa w ust. l pkt 8, określa załącznik Nr l do rozporządzenia.

§ 4.1. Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym zintegrowanym

z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. l ustawy

z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi ujawnia się

w ewidencji niezwłoczne po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy,

o której mowa w ust. l.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, póz. 775, z 1997 r. Nr 88 póz. 554
i Nr 121, póz. 769, z 1998 r. Nr 99, póz. 632 i Nr 106, póz. 668, z 2001 r. Nr 100, póz. 1080, z 2003 r. Nr 217,
póz. 2125, z 2004 r. Nr 273, póz. 2703, z 2005 r. Nr 163, póz. 1362, z 2006 r. Nr 170, póz. 1217, z 2007 r. Nr
166, póz. 1172, z 2008 r. Nr 227, póz. 1505, z 2009 r. Nr 18, póz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, póz. 278 i Nr 76,
póz. 489.



3. Główny Geodeta Kraju zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji przy

pomocy środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5.1. Na treść zgłoszenia składają się informacje, o których mowa w § 3 ust. l pkt 5-

11, oraz data j ego sporządzenia.

2. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór zgłoszenia w postaci elektronicznej umieszcza się, przechowuje oraz

udostępnia w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym

mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne.

§ 6. Organ administracji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenie w formie

dokumentu elektronicznego, zgodnego ze wzorem, o którym mowa w § 5 ust, 2, za

pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), o której

mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 7.1. Zbiorowi danych przestrzennych nadawany jest identyfikator w momencie

ujawniania tego zbioru w ewidencji.

2. Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z przestrzeni nazw oraz

numeru porządkowego, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji.

3. Na przestrzeń nazw składają się:

1) kod Rzeczypospolitej Polskiej w postaci liter PL;

2) kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych

przestrzennych.

4. Wykaz kodów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, określa załącznik Nr 3 do

rozporządzenia.

5. Elementy struktury identyfikatora zbioru danych przestrzennych są oddzielone

kropkami i wy stępuj ą w następującej kolejności:

1) PL;

2) kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych

przestrzennych;



3) nr porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji.

6. Identyfikator zbioru danych przestrzennych jest niezmienny w okresie istnienia tego

zbioru danych.

§ 8. 1. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który

zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji o nadaniu identyfikatora zbioru danych i

jego treści.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. l, właściwy

organ administracji może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści identyfikatora zbioru danych

przestrzennych.

3. Główny Geodeta Kraju rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2,

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym

terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o

ostatecznej treści identyfikatora w formie pisemnej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Za zgodność pod względem
prawnym i redakcyjnym

//
DYREKTOR/APARTAMENTU

Prawnti-L*Ńslacyinego

ni v

Józef Sfdm,iąikowski



Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 2010 r.(poz...)

Załącznik Nr l

Słownik skróconych nazw i kodów tematów danych przestrzennych

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Skrócona nazwa tematu danych przestrzennych

Systemy odniesienia za pomoc współrzędnych

Systemy siatek geograficznych

Nazwy geograficzne

Jednostki administracyjne

Adresy

Działki ewidencji gruntów

Sieci transportowe

Hydrografia

Obszary chronione

Ukształtowanie terenu

Użytkowanie ziemi

Ortoobrazy

Geologia

Jednostki statystyczne

Budynki,

Gleba

Zagospodarowanie przestrzenne

Zdrowie i bezpieczeństwo ludności

Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Urządzenia do monitorowania środowiska

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Obiekty rolnicze oraz akwakultury

Rozmieszczenie ludności (demografia)

Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone
i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Strefy zagrożenia naturalnego

Warunki atmosferyczne

Warunki meteorologiczno-geograficzne

Warunki oceanograficzno -geograficzne

Obszary morskie

Regiony biogeograficzne

Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne

Rozmieszczenie gatunków

Zasoby energetyczne

Zasoby mineralne

Kod

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21



Załącznik Nr 2

WZÓR ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH
INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Zgłoszenie do ewidencji
zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

j Nazwa zgłaszającego organu ..............................................................
administracji. (nazwa własna, zgodna z aktem powołania)

Nazwa jednostki organizacyjnej,
2. w której prowadzony jest zbiór

danych: (nazwa własna, zgodna ze statutem)

Numer identyfikacyjny REGON
3. jednostki organizacyjnej, w której

prowadzony jest zbiór danych: (ciqg Inaków)

Nazwa zgłaszanego zbioru danych
przestrzennych' (nazwa zgodna z przepisem prawa, na podstawie którego

prowadzony jest zbiór danych)

Tematy danych przestrzennych (skrócona nazwa lematu danych przestrz.) (kod tematu)
5. związane ze zgłaszanym zbiorem

danych przestrzennych:
(skrócona nazwa tematu danych przestrz.) (kod tematu)

Obszar, do którego odnosi się zbiór (nazwa jedn. podziału terytorialnego). ^od TERYT)
danych przestrzennych:

(nazwa jedn. podziału terytorialnego)

Przepis prawa, na podstawie
którego prowadzony jest zbiór (nazwa aktu prawnego wrą: z oznaczeniem dziennika urzędowego)

1. danych przestrzennych:

(oznaczenie jednostki redakcyjnej aktu prawnego )

Usługi danych przestrzennych, D Usłu§a wyszukiwania
związane ze zgłaszanym zbiorem n Usługa przeglądania
danych, o których mowa w art. 9

8. ust. I ustawy z dnia 4 marca 2010 r. n Usługa pobierania
o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. Nr 76, póz. n Uslu§a przekształcania

*' n Usługa uruchamianie usług danych przestrzennych'1

Data sporządzenia zgłoszenia Imię i nazwisko osoby sporządzającej

Zaznaczyć właściwe



Załącznik Nr 3

Wykaz kodów rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór

danych przestrzennych

1) PZGiK- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;

2) ZIPOS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. ochrony i kształtowania środowiska;

3) ZIPOP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. ochrony przyrody;

4) ZIPZN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. gospodarki zasobami naturalnymi;

5) ZIPGL - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. geologii;

6) ZIPLP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. gospodarki leśnej;

7) ZIPGW - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. gospodarki wodnej;

8) ZIPGM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. gospodarki morskiej;

9) ZIPHM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. hydrografii morskiej;

10) ZIPOZ - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. ochrony zabytków;

11) ZIPKD - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. komunikacji drogowej;

12) ZIPKK - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. komunikacji kolejowej;

13) ZIPKL - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. komunikacji lotniczej;



14) ZIPKM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. komunikacji morskiej i wodnej komunikacji śródlądowej;

15) ZIPGUS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. statystyki publicznej;

16) ZIPZD - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. ochrony zdrowia;

17) ZIPRLN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. rolnictwa;

18) ZIPBZP — zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;

19) ZIPPZP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego;

20) ZIPPT - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji

właściwe ds. poczty i telekomunikacji;

21) ZIPIN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez inne organy administracji,

nie wymienione w pkt 1-20.



UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, póz. 489).

Zgodnie z ww. ustawą Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną

ewidencję zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych objętych

infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.

Niniejszy projekt rozporządzenia określa zakres informacji objętych ewidencją

zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji

przestrzennej, wskazuje sposób prowadzenia ewidencji, wprowadzając nakaz prowadzenia

przedmiotowej ewidencji w systemie elektronicznym. Projekt określa ponadto treść i wzór

zgłoszenia zbioru danych przestrzennych objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego

zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom.

Wprowadzenie powyższych regulacji ma na celu dostosowanie zakresu informacji

gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia zbiorów

metadanych. Wykorzystanie technologii teleinformatycznej do prowadzenia ewidencji

zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej ma z

kolei zapewnić ujednolicenie i automatyzację procesu zgłaszania zbiorów danych.

Dzięki uwzględnieniu nowoczesnych rozwiązań technicznych przyjęte w projekcie

rozstrzygnięcia mają charakter optymalny dla realizacji obowiązków ustawowych związanych

ze zgłaszaniem zbiorów oraz prowadzeniem ewidencji.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności w

zakresie objętym dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca

2007 r. stanowiącą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej

(INSPIRE).

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji, o której mowa w

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, póz. 2039 oraz z 2004

r. Nr 64, póz. 597).



OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Projekt odnosi się do działania organów administracji rządowej i samorządowej,

w szczególności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Konsultacje społeczne

Projekt nie wymaga konsultacji społecznych.

Projekt został umieszczony w BIP na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji

i Kartografii.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety

jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa

oraz budżetówjednostek samorządu terytorialnego.

Zgłaszanie zbiorów danych przestrzennych do ewidencji oraz ich zaewidencjonowanie ma w

zasadzie charakter jednorazowy i nie generuje kosztów.

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy

Regulacje zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie

przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną gospodarki jak

również nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój przedsiębiorstw.

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.



Zbiorcze zestawienie uwag
do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Uzgodnienia międzyresortowe.

Użyte skróty:
CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne,
MCRM - Minister Członek Rady Ministrów,
MI-Minister Infrastruktury,
MON-Minister Obrony Narodowej,
MPiPS - Minister Pracy Polityki Społecznej,
MRiRW-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
MŚ-Minister Środowiska,
RCL-Rządowe Centrum Legislacji.

Lp. Treść przepisu Treść uwagi Organ
zgłaszają
cy uwagę

Stanowisko GUGiK

1. Uwaga ogólna Zgodnie z art. 29 ust. l ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, póz. 675)
Prezes UKE sporządza dla terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w formie
elektronicznej, inwentaryzację przedstawiającą
pokrycie istniejącą infrastrukturą
telekomunikacyjną i publicznymi sieciami
telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub
umożliwiaj ącymi zapewnienie
szerokopasmowego dostępu do Internetu, z
odrębnym zaznaczeniem pokrycia łączami
Światłowodowymi oraz sieciami
bezprzewodowymi, oraz budynkami

Ml Uwaga uwzględniona poprzez
dodanie pkt 20 do załącznika nr 3 do
projektu rozporządzenia w
brzmieniu:

„20) ZIPPT - zasób informacji
przestrzennej gromadzony przez
organy administracji właściwe ds.
poczty i telekomunikacji;".

Zmiana załącznika nr l do projektu
rozporządzenia nie jest możliwa bez
zmiany załącznika do ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej.



umożliwiającymi kolokację. Inwentaryzacja jest
na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, nie
rzadziej niż raz na rok. Ponadto zgodnie z art.
29 ust. 5 ww. ustawy, Prezes UKE może, o ile
nie narusza to tajemnic prawem chronionych
lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu
państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju
inwentaryzację, o której mowa w ust. l, celem
zamieszczenia na geoportalu infrastruktury
informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. W przedmiotowym projekcie brak jest
precyzyjnych przepisów dotyczących ww.
zadań. Dlatego też zgłaszam konieczność
wprowadzenia w przedmiotowym projekcie
zmian uwzględniających powyższe obowiązki
Prezesa UKE
Niezasadnym wydaje się umieszczenie w
projekcie słowniczka pojęć, które w dalszej
części tekstu używane są tylko po jednym razie
(§ 2 pkt l i 3 projektu)

CBA Uwaga nieuwzględniona
Proj ekt rozporządzenia stanie się
mniej czytelny (rozbudowane zdania)

§ 4 ust. l Niezasadnym wydaje się wprowadzenie w § 4
ust. l, gdzie wprowadza się skrót ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej, chociaż zostaje on użyty tylko
raz w ust. 2. Właściwszym wydaje się
wprowadzenie odwołania w § 4 ust. 2 o treści"
ustawy , o której mowa w ust, l"

CBA Uwaga uwzględniona

4. § 5 ust. 3 W § 5 ust. 3 projektu po wyrazie
„elektronicznej" występuje zbędny przecinek

MPiPS Uwaga uwzględniona



§ 7 ust. 4. Wykaz kodów rodzaju zasobu
informacji przestrzennej, które są
wykorzystywane przy tworzeniu
przestrzeni nazw, określa załącznik nr 3
do rozporządzenia.

ust. 4 proponuje się nadać brzmienie:
„4. Wykaz kodów, o których mowa w ust. 3 pkt
2."

RCL Uwaga uwzględniona

§ 7 ust. 5. Identyfikator zbioru danych
przestrzennych posiada następująca
strukturę:

PL. kod rodzaju zasobu informacji
przestrzennej. Nr porządkowy zbioru
danych przestrzennych w ewidencji.

W ust. 5 po dwukropku, elementy struktury
identyfikatora proponuje się wymienić w
punktach ^̂ ^

RCL Uwaga uwzględniona

§ 7 ust. 5 przedmiotowego projektu proponuję
nadać brzmienie:
„5. Identyfikator zbiorów danych
przestrzennych posiada następującą strukturę:

1) kod rodzaju zasobu informacji
przestrzennej w postaci liter PL;

2) numer porządkowy zbioru danych
przestrzennych w ewidencji w postaci
liter Nr."

Proponowana zmiana ma charakter redakcyjny i
porządkujący. _^__

MI Uwaga nieuwzględniona gdyż
przyjęto dalej idącą uwagę RCL

W § 7 ust. 5 jest błąd legislacyjno-stylistyczny,
gdyż wprowadzono w tym przepisie wyliczenie,
które powinno przyjąć brzmienie:
„1) kody, o których mowa w ust. 3;
2) numer porządkowy zbioru danych

przestrzennych w ewidencji."
Właściwszym jednak wydaje się aby ust. 5
otrzymał brzmienie:
:5. Identyfikator zbioru danych przestrzennych
składa się z kodów, o których mowa w ust. 3
oraz numeru porządkowego zbioru danych
przestrzennych".

CBA Uwaga nieuwzględniona gdyż
przyjęto dalej idącą uwagę RCL



9. § 7 ust. 7-9

7. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie
informuje podmiot, który zgłosił zbiór
danych przestrzennych do ewidencji o
nadaniu identyfikatora zbioru danych i
jego treści.

8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w ust. 7,
właściwy podmiot może zgłosić
zastrzeżenia dotyczące treści
identyfikatora zbioru danych
przestrzennych.

9. Główny Geodeta Kraju rozpoznaje
zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 8,
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14
dni od dnia jego otrzymania, oraz
przekazuje w tym terminie wnoszącemu
zastrzeżenie informację o swoim
stanowisku w tej sprawie oraz o
ostatecznej treści identyfikatora w
formie pisemnej.

ust. 7-9 proponuje się umieścić jako odrębny §
8, składający się z 3 ustępów

RCL Uwaga uwzględniona

10. §7ust.7,§8 W § 7 ust. 7 oraz w § 8 projektu autor posługuje
się pojęciem „podmiot" zgłaszający zbiór
danych. Natomiast w § 6 projektu oraz w
załączniku nr l mowa jest o przekazującym
zgłoszenie „organie administracji". W związku
z tym proponuję ujednolicić stosowana
terminologię

MPiPS Uwaga uwzględniona

11 Załączniki Główki załączników do projektu CBA Uwaga uwzględniona



rozporządzenia powinny otrzymać brzmienie:
„Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
(póz....") oraz kolejno załącznik nr l, Załącznik
nr 2, Załącznik nr 3", odpowiednio przed
właściwym załącznikiem

12. Załącznik nr l

13.

14.

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres
kategorii objętych ewidencją- wliczając w to w
szczególności sieci transportowe proponuję
rozszerzenie katalogu skróconych nazw i
kodów tematów danych przestrzennych,
wskazanych w Załączniku nr l do
przedmiotowego projektu o „sieci
telekomunikacyj ne". Współczesna łączność
telekomunikacyjna odgrywa coraz ważniejszą
rolę w życiu społecznym oraz niewątpliwie
przyczynia się do rozwoju gospodarki i
przedsiębiorczości. Nie można bagatelizować
jej znaczenia dla bezpieczeństwa Państwa i
obywateli. W związku z powyższym
przyjmując, że dane dotyczące infrastruktury
telekomunikacyjnej są nie mniej istotne, niż
dane przestrzenne dotyczące sieci
transportowych, obiektów produkcyjnych i
przemysłowych, czy chociażby obiektów
rolniczych i akwakultury.

MI Uwaga uwzględniona poprzez
dodanie pkt 20 do załącznika nr 3 do
projektu rozporządzenia w
brzmieniu:

„20) ZIPPT - zasób informacji
przestrzennej gromadzony przez
organy administracji właściwe ds.
poczty i telekomunikacji;".

Zmiana załącznika nr l do projektu
rozporządzenia nie jest możliwa bez
zmiany załącznika do ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej.

W załączniku nr l do rozporządzenia w tabeli
„Słownik skróconych nazw i kodów tematów
danych przestrzennych" w pozycjach 10, 15,
17, 18, 20 i 23 wy stępuj ą zbędne przecinki

MPiPS Uwaga uwzględniona

Załącznik nr l do przedmiotowego projektu
zawiera m.in. skróconą nazwę tematu danych

MI Uwaga uwzględniona



przestrzennych pn. „użytkowanie terenu".
Natomiast Załącznik pn. „Tematy danych
przestrzennych" do ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, nie
zawiera nazwy danej przestrzennej
„użytkowanie terenu", natomiast występuje tam
nazwa danej przestrzennej pt „użytkowanie
ziemi". W związku z powyższym proponuję
ujednolicenie stosowanych pojęć oraz
dostosowanie projektu rozporządzenia do
zapisów ww. ustawy.

15. Załącznik nr l pkt 11 W Ip 11 załącznika Nr l „Słownik skróconych
nazw i kodów tematów danych przestrzennych"
do projektu rozporządzenia wyrazy
„Użytkowanie terenu", proponuję zastąpić w
następujący sposób: „użytkowanie ziemi".
Pragnę podkreślić, iż temat danych
„użytkowanie ziemi" odpowiada pojęciu
określonemu w rozdziale 2, w drugiej grupie
tematycznej, w pkt 2 załącznika do ustawy z
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (...)

MS Uwaga uwzględniona

16. Załącznik nr l pkt 29 W załączniku Nr l do projektu rozporządzenia
„Słownik skróconych nazw i kodów tematów
danych przestrzennych", pkt 29 proponuję
nadać brzmienie:
29. Warunki hydrograficzne i obszary morskie
3.16

Należy zauważyć, iż część danych
środowiskowych o akwenach morskich, istotna
dla zabezpieczenia gospodarki morskiej, nie jest
widoczna w przedstawionym projekcie

MON Uwaga uwzględniona poprzez
dodanie pkt 9 do załącznika nr 3 do
projektu rozporządzenia w
brzmieniu:

„9) ZIPHM - zasób informacji
przestrzennej gromadzony przez
organy administracji właściwe ds.
hydrografii morskiej;".

Zmiana załącznika nr l do projektu
rozporządzenia nie jest możliwa bez



„Słownika skróconych nazw i kodów tematów
danych przestrzennych"

zmiany załącznika do ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej.

17 Załącznik nr 2 pkt 6 i 7 W załączniku nr 2 do projektu, w pkt 6 i 7
projektodawca używa wyrazu „TERYT" - nie
wyjaśniając co on oznacza

CBA Uwaga uwzględniona

18. Załącznik nr 2 pkt 8

1. Usługa wyszukiwania

2. Usługa przeglądania

3. Usługa pobierania

4. Usługa przekształcania

5. Usługa uruchamianie
przestrzennych

usług danych

W załączniku 2 w pkt 8 zamiast pkt 1-4
proponuje się rozważyć możliwość posłużenia
się „okienkami", które należy wypełnić, przez
postawienie lit. x, z uwagi na to, że zgodnie z §
5 ust. 3 wzór zgłoszenia w postaci
elektronicznej udostępnia się w centralnym
repozytorium wzorów dokumentów
elektronicznych, co umożliwia dokonywanie
wpisów przez organ wnioskujący, lecz nie
usuniecie elementu tego wzoru. _^

RCL Uwaga uwzględniona

19. Załącznik nr 3 W załączniku Nr 3 do projektu rozporządzenia
„Wykaz kodów rodzaju zasobu informacji
przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych
przestrzennych" proponuję dodać pkt 6a w
brzmieniu: ,,6a) ZIPHM - zasób informacji
przestrzennej gromadzony przez podmioty
właściwe ds. hydrografii morskiej;"
Mając na względzie uwagi wskazane w pkt l
(poprzednia uwaga MON) dodać należy, iż na
podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 listopada
1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 7, póz. 31) Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej wykonuje
zadania państwowej morskiej służby
hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego
w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.

MON Uwaga uwzględniona



20. W załączniku Nr 3 do projektu rozporządzenia
zaproponowany został podział kodów rodzaju
zasobu informacji przestrzennej, który nie jest
spójny z przepisami ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej. Tematy związane z
infrastrukturą są podzielone na komunikację
kolejową, transportową i wodną. Część kodów,
która została wydzielona dla resortu środowiska
(jak geologia, czy gospodarka wodna), nie
odpowiada tematom wskazanym w załączniku
do ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej, w zakresie których organem
wiodącym jest minister właściwy do spraw
środowiska. W związku z powyższym
proponuję dostosowanie treści załącznika Nr 3
proj ektu rozporządzenia do przepisów ww.
ustawy lub wprowadzenie następujących kodów
dla tematów związanych ze środowiskiem:
1. ZIPS - zasób informacji przestrzennej
gromadzony przez podmioty właściwe ds.
środowiska-zmiana skrótu kodu;
2. ZIPOS - zasób informacji przestrzennej
gromadzony przez podmioty właściwe ds.
ochrony środowiska - zmiana definicji zasobu.
Proponuję również, rozważyć podział kodów

związanych ze środowiskiem i przypisanie
odpowiednich kodów do organów zajmujących
się tematem określonym w załączniku Nr l do
przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto,
celowym jest rozróżnienie tematów
prowadzonych przez m.in. Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

MS Uwaga uwzględniona z modyfikacją.

Celem załącznika nr 3 nie jest
powielanie załącznika nr l ani też
dalszy podział tematów danych
przestrzennych, lecz ustalenie kodów
dla podstawowych rodzajów zasobu
informacji przestrzennej, z którego
pochodzą zbiory danych
przestrzennych.

Niezależnie od powyższego
propozycje M S uwzględniona, z
modyfikacją; w miejsce kodu ZIPS -
wprowadzono dwa dodatkowe kody:

ZIPOP - zasób informacji
przestrzennej gromadzony przez
podmioty właściwe ds. ochrony
przyrody, oraz

ZIPZN - zasób informacji
przestrzennej gromadzony przez
podmioty właściwe ds. gospodarki
zasobami naturalnymi



21.

22.

Proponuję także, dodać kod ZIPOZ - zasób
informacji przestrzennej gromadzony przez
podmioty właściwe ds. ochrony zabytków.
Z brzmienia art. 3 ust. 7 lit. d ustawy z dnia 4
marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej wynika, że to minister właściwy
do spraw rolnictwa został wskazany jako organ
wiodący w zakresie tematu danych
przestrzennych, o których mowa w załączniku
do ustawy w rozdziale III pkt 9 - obiekty
rolnicze oraz akwakultury, rozumiane jako
urządzenia rolnicze oraz urządzenia
produkcyjne łącznie z systemami nawadniania,
szklarniami i stajniami.
Wobec tego nie jest zasadny zapis w pkt 13
załącznika nr 3 do projektu rozporządzenia pn.
Wykaz kodów rodzaju zasobu informacji
przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych
przestrzennych, wskazujący, że kod ZIPRLN
zdefiniowany został jako „zasób informacji
przestrzennej gromadzony przez pomioty
właściwe ds. rolnictwa i rozwoju wsi".
W załączniku nr 3 do przedmiotowego
projektu, w pkt 16 proponuję sformułowanie
„nie wymienione pod lit. a-o" zastąpić
sformułowaniem „nie wymienione w pkt 1-15".

MRiRW

MI

Uwaga uwzględniona z modyfikacją.
Zaproponowano modyfikację tego
kodu-pkt 17:
„17) ZIPRLN - zasób informacji

przestrzennej gromadzony przez
organy administracji właściwe ds.
rolnictwa".

Uwaga uwzględniona

23. Uzasadnienie W § 3 w ust. l w pkt 3 w uzasadnieniu
proponuje się wyjaśnić, czy ewidencja
obejmuje informacje dot. daty wpisu zbioru
danych przestrzennych do ewidencji, jako
czynności wcześniejszej od nadania

RCL Uwaga uwzględniona z modyfikacją.
Proponuje się, aby w § 3 ust. l pkt 3
„datę wpisu zbioru danych
przestrzennych do ewidencji"
zastąpić zwrotem „datę ujawnienia



identyfikatora w momencie ujawniania tego
zbioru (§7 ust. 1), czy są to czynności
dokonywane jednocześnie w chwili ujawniania

zbioru danych przestrzennych w
ewidencji" (przy założeniu, że „data
wpisu" = „data ujawnienia").

24. Uzasadnienie Uzasadnienie do projektu ma charakter
„blankietowy", tj nie wyjaśnia dlaczego w
poszczególnych przepisach przyjęto takie, a nie
inne rozwiązania prawne.

CBA Uwaga uwzględniona

25. OSR W ocenie skutków regulacji w części
dotyczącej konsultacji społecznych znajduje się
nieaktualna informacja dot. zamieszczenia
projektu w BIP na stronie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz na stronie
internetowej Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii.

RCL Uwaga uwzględniona

26. OSR

27.

Informacja, czy projekt podlega notyfikacji
zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach
dot. Sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych,
zawartych w pkt 7 OSR powinna być
elementem uzasadnienia do tego projektu, a nie
OSR (§ 10 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr 49 Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, póz. 221, z
późn. zm.).

RCL Uwaga uwzględniona

Należy przedstawić koszty związane z
utworzeniem, a następnie funkcjonowaniem
ewidencji zbiorów i usług danych
przestrzennych objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej

MCRM Uwaga uwzględniona poprzez
rozwinięcie informacji w OSR

10
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WPŁYNĘŁO

Pani

Jolanta Orlińska

Główny Geodeta Kraju

\v odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2010 r., przy którym przekazany został projekt

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i

usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, uprzejmie

informuję, że Rządowe Centrum Legislacji zgłasza następujące uwagi do tego projektu:

1) w § 3 w ust. l w pkt 3 w uzasadnieniu proponuje się wyjaśnić, czy ewidencja obejmuje

informacje dot. daty wpisu zbioru danych przestrzennych do tej ewidencji, jako

czynności wcześniejszej od nadania identyfikatora w momencie ujawniania tego zbioru

(§ 7 ust. 1), czy są to czynności dokonywane jednocześnie w chwili ujawniania,

2) w § 7 projektu:

a) ust. 4 proponuje się nadać następujące brzmienie:

„4. Wykaz kodów, o których mowa w ust. 3 pkt 2.",

b) w ust. 5 po dwukropku, elementy struktury identyfikatora proponuje się wymienić w

punktach,

c) ust. 7-9 proponuje się umieścić jako odrębny § 8, składający się z trzech ustępów,

3) w załączniku nr 2 w pkt 8 zamiast pkt 1-4 proponuje się w rozważyć możliwość

posłużenia się „okienkami", które należy wypełnić, przez postawienie lit. x, z uwagi na

to, że zgodnie z § 5 ust. 3 wzór zgłoszenia w postaci elektronicznej udostępnia się w

centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, co umożliwia

dokonywania wpisów przez organ wnioskujący, lecz nie usunięcie elementu tego wzoru,

4) w ocenie skutków regulacji w części dotyczącej konsultacji społecznych znajduje się

nieaktualna informacja dot. zamieszczenia projektu w BIP na stronie Ministerstwa Spraw



Wewnętrznych i Administracji oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i

Kartografii,

5) informacja, czy projekt podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w

przepisach dot. sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów

prawnych, zawarta w pkt 7 OSR powinna być elementem uzasadnienia do tego projektu,

a nie OSR (§ 10 ust, 2 pkt 4 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca, 2002 r. -

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, póz. 221, z późn. zm.),

6) zwraca się uwagę na brak opinii do OSR, sporządzonej przez Kancelarię Prezesa Rady

Ministrów w trybie przepisów § 11 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002

r. - Regulamin pracy Rady Ministrów. Zgodnie z tym przepisem OSR powinna zostać

skierowana do zaopiniowania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przed

skierowaniem projektu do uzgodnień zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

«ego Cer

dr J

M.Bieniecka 6.07.2010 r.
tel.694-65-71



Warszawa, dnia .$. lipca 2010 r.
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MINISTER OBRONY NARODOWEJ

200/1183/10/DP/ŁN
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W l* ł. Y N t Ł O

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Pani Jolanta ORLINSKA

W nawiązaniu do przesłanego pismem PL-0242-10/09/10/1046 z dnia 28 czerwca br.
projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji
przestrzennej, zgłaszam następujące uwagi i propozycje:

1. W załączniku Nr 1 do projektu rozporządzenia „Słownik skróconych nazw i kodów
tematów danych przestrzennych", pkt 29 proponuję nadać brzmienie:

29. Warunki hydrograficzne i obszary morskie 3.16

Należy zauważyć, iż część danych środowiskowych o akwenach morskich, istotna dla
zabezpieczenia gospodarki morskiej, nie jest widoczna w przedstawionym projekcie
„Słownika skróconych nazw i kodów tematów danych przestrzennych".

2. W załączniku Nr 3 do projektu rozporządzenia „Wykaz kodów rodzaju zasobu
informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych", proponuję
dodać pkt 6a w brzmieniu:

,,6a) ZIPHM -zasób informacji przestrzennej gromadzony przez podmioty właściwe
ds. hydrografii morskiej;".

Mając na względzie uwagi wskazane w pkt 1 dodać należy, iż na podstawie art. 3
ustawy z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 7, póz. 31),
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej wykonuje zadania państwowej morskiej
służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii
i kartografii morskiej.

z up. dr Zbigniew WŁOSOWICZ
PODSEKRETARZ STANU

Wyk. Ł N. tel. 6-870-292



D E P A R T A M E N T
PRAWNO - LEGISI A C Y J N Y

Data w ł w n .

Referem

MINISTER ROLNICTWA

l ROZWOJU WSI

GZge-063(M3S/2010

Warszawa, dnia "̂  lipca 2010 r

C E O D F Z M i K A K T O C ; R A F M
-kt.-i.ni.i! !Jsrr..ktI.i-..t.,-1iL-rajm;8o

&K
2010 :07- 13 j _ 2

Pani

Jolanta Orlińska

Główny Geodeta Kraju

Odpowiadając na pismo Pani Prezes z dnia 28 czerwca 201 Or,

nr PL-0242-10/09/10/1046, w sprawie zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług

danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, uprzejmie

informuję, że do przedłożonego projektu rozporządzenia zgłaszam następującą

uwagę.

Z brzmienia art. 3 ust. 7 lit. d ustawy z dnia 4 marca 201 Or. o infrastrukturze

informacji przestrzennej wynika, że to minister właściwy do spraw rolnictwa został

wskazany jako organ wiodący w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym

mowa w załączniku do ustawy w rozdziale III pkt 9 - obiekty rolnicze oraz

akwakultury, rozumiane jako urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne

łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami.

Wobec tego nie jest zasadny zapis w pkt 13 załącznika nr 3 do projektu

rozporządzenia pn. Wykaz kodów rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego

pochodzi zbiór danych przestrzennych, wskazujący, że kod ZIPRLN zdefiniowany

został jako „zasób informacji przestrzennej gromadzony przez podmioty właściwe

ds. rolnictwa i rozwoju wsi".



MINISTER INFRASTRUKTURY

ML3mr-0260-738/10
Na nr PL-0242-10/09/10/1046

Warszawa, dnia a 2010 r.

2010-07- 1 5
H O OQ

Pani
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju

Uprzejmie informuję, iż do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

informacji przestrzennej, zgłaszam następujące uwagi .

1. Zgodnie x art. 29 ust. l ustawy z dnia 7 maja 20 J O r o wspieraniu rozwoju łishtp j sieci

telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106. póz. 675) Prezes UKE sporządza dla terytorium

Rzec/ypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej, inwentaryzację przedstawiającą pokr>cie

istniejącą inirastrukturą te lekomunikacyjną i publ icznymi sieciami t e l e k o m u n i k a c y j n y m i

zapewnia jącymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internelu, z

odrebinm zaznaczeniem pokrycia łączami ś w i a t ł o w o d o w y m i oraz sieciami bezprzewodowymi,

oraz budynkami umożl iwia jącymi k o l o k a c j ę . Inwentaryzacja jest na bieżąco weryfikowana i

a k t u a l i z o w a n a , nie rzadziej niż raz na rok. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 5 w w. ustawy. Prezes

UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawem chronionych lub nie zagraża obronności lub

bezpieczeństwa państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju inwentaryzację, o której mowa w

ust. l, celem zamieszczenia na geoportalu in f ras l rukui ry informacji przestrzennej oraz w krajowej

ba/ie danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W przedmiotowym projekcie brak

jest precyzyjnych przepisów dotyczących wy/ej w y m i e n i o n y c h zadań. Dlatego też zgłaszani

konieczność wprowadzenia w przedmiotowym projekcie zmian uwzględniających powyższe

obowiązki Prezesa UKE.

2. § l ust. 5 przedmiotowego projektu proponuje nadać brzmienie :

.. .5. hieni \-fskaii ii' zbioru dawch prze.\trzenti\ 'cli /><•<>lądu następującą strukturę:

1) kuj rodzaju zasobu informacji przestrzennej \v postaci liter P L:

2) numer porządkowy zbioru danych przestrzennych iv ewidencji w postaci liter Nr. "



Proponowana zmiana ma charakter redakcyjny i por/ądkujący.

3. Załącznik nr l do przedmiotowego projektu /a\\ iera m.m. skrócona nazwę t e m a t u danych

przestrzennych pn. „użytkowania terenu". Natomiast Załącznik pn. ..Temalr Janvch

przestrzennych" do ustawy z dnia 4 marcu 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, nic

zawiera nazwy danej przestrzennej „użytkowanie terenu", natomiast występuje tam nazwa danej

przestrzennej pi. ..użytkowanie ziemi". W z w i ą z k u / powyższym proponuje ujednolicenie

stosowanych pojęć oraz dostosowanie pro jektu ro/por/ądzenia do zapisów ww. ustawy.

4. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres kategori i objętych ewidencją - wliczając w to u

szc/cgólności sieci transportowe proponuje rozszerzenie katalogu skróconych nazw i kodów

tematów danych przestrzennych, wskazanych v. Z a ł ą c z n i k u nr l do przedmiotowego projektu o

..sieci telekomunikacyjne". Współczesna łączność t e l e k o m u n i k a c y j n a odgrywa coraz ważnie j sza

role \\ ż\ c i u społecznym oraz n i e \ \ a t p ! i \ \ ic p r z \ e z \ n i a się do rozwoju gospodarki i

przedsiębiorczości. Nic można bagate l izować jej znaczenia dla bezpieczeństwa P a ń s l \ \ a i

obywatel i . W związku z powyższym przy jmując, że dane dotyczące i n f r a s t r u k t u r )

telekomunikacyjnej są nie mniej istotne, niż dane przestrzenne dotyczące sieci transportowych,

obiektów produkcyjnych i przemysłowych, czy chociażb) obiektów rolniczych i akwakul lury.

5. W załączniku nr 3 do przedmiotowego projektu, w pkt 16 proponuję sformułowanie ..nie

wymienione pod lii- a-o" zastąpić s formułowaniem „nie wymienione w punktach 1-15".

poważnianja
INISTRA INFRASTRUKTURY

n ^ f\ i * "



MINISTER ŚRODOWISKA
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Pani
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraj u

Uprzejmie informuję, iż do przesłanego przy piśmie z dnia 28 czerwca 2010 r., znak: PL-

0242-10/09/1046 projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej,

zgłaszam następujące uwagi:

W Lp. 11 załącznika Nr l „Słownik skróconych nazw i kodów tematów danych

przestrzennych" do projektu rozporządzenia wyrazy „Użytkowanie terenu", proponuję zastąpić

w następujący sposób: „użytkowanie ziemi". Pragnę podkreślić, iż temat danych „użytkowanie ziemi"

odpowiada pojęciu określonemu w rozdziale 2, w drugiej grupie tematycznej, w pkt. 2 załącznika do

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, póz. 489),

zwanej dalej: "ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej".

Ponadto, w załączniku Nr 3 do projektu rozporządzenia zaproponowany został podział kodów

rodzaju zasobu informacji przestrzennej, który nie jest spójny z przepisami ustawy o infrastrukturze

informacji przestrzennej. Tematy związane z infrastrukturą są podzielone na komunikację kolejową,

transportową i wodną. Część kodów, która została wydzielona dla resortu środowiska (jak geologia,

czy gospodarka wodna), nie odpowiada tematom wskazanym w załączniku do ustawy

o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie których organem wiodącym jest minister

właściwy do spraw środowiska. W związku z powyższym proponuję dostosowanie treści załącznika

Nr 3 projektu rozporządzenia do przepisów ww. ustawy lub wprowadzenie następujących kodów dla

tematów związanych ze środowiskiem:

1. ZIPS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez podmioty właściwe ds. środowiska-

zmiana skrótu kodu;

2. ZIPOS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez podmioty właściwe ds. ochrony

środowiska - zmiana definicji zasobu.



Proponuję również, rozważyć podział kodów związanych ze środowiskiem i przypisanie

odpowiednich kodów do organów zajmujących się tematem określonym w załączniku Nr l do

przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto, celowym jest rozróżnienie tematów prowadzonych przez

m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Proponuję także, dodać kod ZIPOZ - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez

podmioty właściwe ds. ochrony zabytków.

Do wiadomości:

Pan Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Zastępca Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Maciej Klepacz

Warszawa, dnia _lipca 2010 r.

DP-O./IO/W

Pani

Jolanta Orlińska

Główny Geodeta Kraju

^ DEPARTAMENT
P R . A W N O - i . E n i S L A r v . r v Y
Data wpływu ,

L- <b.
Referein

Odpowiadając na pismo z dnia 28 czerwca 2010 r., PL-0242-10/09/10/1046, wraz

z którym przesłano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

informacji przestrzennej, przedstawiam uwagi do w/w projektu.

Niezasadnym wydaje się umieszczanie w projekcie słowniczka, pojęć, które w dalszej

części tekstu używane są tylko po jednym razie (§ 2 pkt l i 3 projektu) Dotyczy to również

projektowanego § 4 ust. l, gdzie wprowadza się skrót ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

o infrastrukturze informacji przestrzennej, chociaż zostaje on użyty tylko raz w ust 2.

Właściwszym wydaje się wprowadzenie odwołania w § 4 ust. 2 o treści „ustawy, o której

mowa w ust. l".

W § 7 ust. 5 jest błąd legislacyjno-stylistyczny, gdyż wprowadzono w tym przepisie

wyliczenie, które powinno przyjąć brzmienie:

„1) kody, o których mowa w ust. 3;

2) numer porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji."

Właściwszym jednak wydaje się aby ust 5 otrzymał brzmienie:

„5. Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z kodów, o których mowa

w ust. 3 oraz numeru porządkowego zbioru danych przestrzennych.

Główki załączników do projektowanego rozporządzenia powinny otrzymać brzmienie:

„Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia (poz.__J" oraz kolejno:



Załącznik nr l, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3", odpowiednio przed właściwym

załącznikiem.

W załączniku nr 2 do projektu, w pkt 6 i 7 projektodawca używa wyrazu „TERYT" -

nie wyjaśniając co on oznacza.

Ponadto uzasadnienie do projektu ma charakter „blankietowy", tj. nie wyjaśnia

dlaczego w poszczególnych przepisach przyjęto takie, a nie inne rozwiązania prawne.

^ /**> ism^r t** '~f —

Wykonancrw^2 egzemplarzach:
Egz. Nr l - adresat
Egz. Nr 2 - a/a
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DEPARTAMENT
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Pani
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2010 r., znak: PL-0242-10/09/10/1046,

przy którym przesłano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

informacji przestrzennej, uprzejmie informuje^ że do ww. projektu zgłaszam następujące

uwagi;

W § 7 ust. 7 oraz w § 8 projektu autor posługuje się pojęciem „podmiot" zgłaszający

zbiór danych. Natomiast w § 6 projektu oraz w załączniku nr l mowa jest o przekazującym

zgłoszenie „organie administracji". W związku z tym proponuję ujednolicić stosowaną

w rozporządzeniu terminologię.

PonadtOj w § 5 ust. 3 projektu po wyrazie „elektronicznej" oraz w załączniku nr l

do rozporządzenia w tabeli „Słownik skróconych nazw i kodów tematów danych

przestrzennych" w pozycjach 10, 15,17,18, 20 i 23 wy stępuj ą zbędne przecinki.

T 0 / T 0 - ' d Od



MINISTER CZŁONEK RADY MINISTRÓW
PRZEWODNICZĄCY STAŁEGO KOMITETU

RADY MINISTRÓW

MICHAŁ BON!
2010 -07- 26
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Jy^arszawa, dnia$3lipca 2010

DKRM-142-603(3)/10

$303/40

Szanowna Pani,

Pani
Jolanta Orłińska

Główny Geodeta Kraju

PRĄ w NO- U - I . I N ) \ t , i
Data wpływ,,.. .2fllfl :P7- ? 6

Kefirem

w odpowiedzi na pismo o znaku PL-0242-10/09/10/1153 z dnia 14 lipca 2010 roku dotyczące

projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji

zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

oraz w nawiązaniu do § 11 ust. l uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca

2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13 póz. 221 z późn. zm.) uprzejmie

informuję, iż w przedmiotowej ocenie skutków regulacji wskazane byłoby przedstawienie

kosztów związanych z utworzeniem, a następnie funkcjonowaniem ewidencji zbiorów i usług

danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.
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DEPARTAMENT
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R eterem

Minister Spraw Zagranicznych Warszawa, "̂ lipca 2010 r.

dot.:PL-0242-10/09/10/1046z2i8.06.2010r.

2010 -07f 1 2

Pani
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych
objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, póz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowna Pani Prezes,

w związku z przedłożonym projektem rozporządzenia pozwalam sobie wyrazić poniższą
opinię.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Do wiadomości:

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

Pan Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

STANU

towgielewicz
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Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Sekretarz Stanu, Szef Biura

Stanisław KOZIEJ

BBN/DBWTT/2-4/.../ / . . . : . , . / l O / A K

Pani Jolanta ORLIŃSKA

Główny Geodeta Kraju

Dotvczv; Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W nawiązaniu do pisma nr PL-0242-13/10/1045 z dnia 28 czerwca 2010

roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz

pisma nr PL-0242-10/09/10/1046 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie

projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

informacji przestrzennej, uprzejmie informuje iż Biuro Bezpieczeństwo

Narodowego do przedstawionych projektów uwag nie wnosi.

/

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa, tel. (48 22) 695 18 79, fiut (48 22)69.5 1858
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Jolanta Orlińska

Główny Geodeta Kraju
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Warszawa, dnia &£. lipca 2010 r.

Uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do otrzymanego przy piśmie z dnia 28 czerwca

2010 r. nr PL-0242-10/09/10/1046 projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych

infrastrukturą informacji przestrzennej.
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