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Tematyka spotkania: 

 
1.Prowadzenie PZGiK - rozporządzenie MAiC z dnia 5 września  2013r.          

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu   

geodezyjnego i kartograficznego(Dz. U. z 2013r., poz.1183). 

 

2.Plan kontroli DWINGiK na 2014r. 

3.Tworzenie metadanych PZGiK. 

4.Rozpatrywanie skarg i wniosków przez DWINGiK. 

5.Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii po deregulacji. 

6.Informatyzacja PZGiK. 

7.Sprawy finansowe. 

8.Sprawy bieżące. 

 

 



 
Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego  

w świetle  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia  

5 września  2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu   geodezyjnego i kartograficznego(Dz. U. z 2013r., poz.1183). 

 

 

 



ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zm.)  

 
 Art. 9. 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory 

związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, 
tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług 
danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: 
1)   wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych 
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz 
umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 
2)   przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i 
pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz 
wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych; 
3)   pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to 
wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 
4)   przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia 
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 
5)   umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 



l.p. data rodzaj zadania kto realizuje 
podstawa 

prawna 

1 
do 

07.09.2010 

zgłoszenie do publicznie dostępnej 

ewidencji zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych objętych infrastrukturą, 

prowadzonej przez Głównego Geodetę 

Kraju, dotychczasowych zbiorów danych 

przestrzennych (oprócz zbiorów 

zawierających dane niejawne) 

organy administracji (rozumie 

się przez to: organ administracji 

rządowej lub organ jednostki 

samorządu terytorialnego; inny 

podmiot, gdy jest powołany  

z mocy prawa lub upoważniony 

na podstawie porozumień do 

wykonywania zadań publicznych 

dotyczących środowiska) 

art. 3 pkt 6,  

art. 32  

ustawy o IIP 

2 
do 

03.12.2010 

utworzenie bazy metadanych 

infrastruktury informacji przestrzennej 

w odniesieniu do zbiorów i usług 

danych przestrzennych 

odpowiadających tematom 

wymienionym w rozdziale 1 i 2 

załącznika do ustawy o IIP 

organy administracji 

odpowiedzialne za prowadzenie 

rejestrów publicznych  

(w zakresie swoich właściwości) 

zawierających zbiory związane  

z wymienionymi w załączniku 

do ustawy o IIP tematami danych 

przestrzennych + osoby trzecie, 

których zbiory włączane są do 

infrastruktury 

art. 29  

ustawy o IIP 

3 
do 

03.12.2013 

utworzenie bazy metadanych 

infrastruktury informacji przestrzennej 

w odniesieniu do zbiorów i usług 

danych przestrzennych 

odpowiadających tematom 

wymienionym w rozdziale 3 załącznika 

do ustawy o IIP 



l.p. data rodzaj zadania kto realizuje 
podstawa 

prawna 

4 
do 

07.06.2012 

zapewnienie dostępu do zbiorów 

danych przestrzennych oraz 

odpowiadających im usług utworzonych 

po wejściu w życie ustawy o IIP (po 

07.06.2010r.) lub przeorganizowanych 

po tej dacie  

organy administracji (rozumie 

się przez to: organ administracji 

rządowej lub organ jednostki 

samorządu terytorialnego; inny 

podmiot, gdy jest powołany  

z mocy prawa lub upoważniony 

na podstawie porozumień do 

wykonywania zadań publicznych 

dotyczących środowiska) 

art. 3 pkt 6, 

art. 30 pkt 1 

ustawy o IIP 

5 
do 

07.06.2017 

zapewnienie dostępu do zbiorów 

danych przestrzennych oraz 

odpowiadających im usług utworzonych 

przed wejściem w życie ustawy o IIP 

(przed 07.06.2010r.) po uprzednim 

dostosowaniu tych zbiorów do 

obowiązujących standardów 

organy administracji (rozumie 

się przez to: organ administracji 

rządowej lub organ jednostki 

samorządu terytorialnego; inny 

podmiot, gdy jest powołany  

z mocy prawa lub upoważniony 

na podstawie porozumień do 

wykonywania zadań publicznych 

dotyczących środowiska) 

art. 3 pkt 6,  

art. 30 pkt 2 

ustawy o IIP 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  

(Dz. U. z 2012r. poz. 526) 
 
  wydane na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów… 

 obowiązuje od 31 maja 2012r. 

Rozporządzenie określa Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalne 
wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów 
teleinformatycznych. 

Krajowe Ramy Interoperacyjności określają sposoby postępowania podmiotów 
realizujących zadania publiczne w zakresie doboru środków, metod  
i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, 
monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalania systemów 
teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań oraz usprawnienia 
procedur organizacyjnych. 



•systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania 
publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia 
należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później niż 
w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
(tj. do 31 maja 2015r.) 

 
•systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania 
publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia na 
podstawie dotychczas obowiązujących przepisów należy dostosować 
do wymagań, o których mowa w rozdziale IV rozporządzenia, nie 
później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej 
po wejściu w życie rozporządzenia (tj. 31 maja 2012r.) 

Terminy 



 
 

Plan kontroli  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 
2014rok  

 
 

plan kontroli 
 
 

Uzgodniony z Głównym Geodetą Kraju  
w dniu 13 listopada 2013r. pismem nr NG-0935-2/13-SM 

 

2013.docx
Plan kontroli DWINGiK na 2014r..pdf


 
Plan kontroli  

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 

2014rok  
Uzgodniony z Głównym Geodetą Kraju  

w dniu 13 listopada 2013r. pismem nr NG-0935-2/13-SM 
 
 

Przeliczenie współrzędnych geodezyjnych osnów 

szczegółowych z układu „1965” lub układu lokalnego  

na układ „2000” oraz wdrożenie układu „2000”  

do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 

2013.docx


Tworzenie metadanych państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

2013.docx


Rozpatrywanie skarg i wniosków przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych  
2. Skargi i wnioski 

 

2013.docx


Uprawnienia zawodowe w dziedzinie 
 geodezji i kartografii po deregulacji 

2013.docx


Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego 

 
 
 
 

2013.docx


Sprawy finansowe 
 
 
 
 

2013.docx


Sprawy bieżące 
 

1.Systemy do prowadzenia egib oraz pokrycie 
numeryczną mapą ewidencyjną – stan w 

województwie. 
 
 
 
 

2013.docx


Systemy do prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków w województwie 

dolnośląskim 



WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

 powierzchnia: 1 994 673 ha 
 
 30 powiatów  
(w tym 4 miasta na prawach 
powiatu)  
 
 91 miast  
– 566 obrębów miejskich 
 
 169 gmin wiejskich  
– 2330 obrębów wiejskich 
 
 1 714 044 działki 
ewidencyjne  
(stan na dzień 6 września 2013r.) 



TurboEWID 10 

Kataster OnLine 8 

Geo-Info 4 

EGB 2000 2 

EWmapa/EWopis 3 

V-System 2 

Oscar 1 

Razem  30 



Oscar  
(autor: Geotechnologies Sp. z o. o.)  

powiat data wdrożenia systemu 

1. wołowski XII 2001r. 



V-System 
(autor: Przedsiębiorstwo Geodezyjno - 

Informatyczne COMPASS  S. A.)  

powiat data wdrożenia systemu 

1.oleśnicki XII 2000r. 

2.średzki XII 2007r. 



EWmapa / EWopis 
(autor: GEOBID Sp. z o. o.)  

powiat data wdrożenia systemu 

głogowski V 2011r. 

górowski XI 2012r. 

jaworski I 2011r. 



EGB 2000 
(autor: Intergraph Polska Sp. z o.o.) 

 

powiat data wdrożenia systemu 

1.trzebnicki VIII 2001r. 

2.m. Wrocław I/II 2000r. 



Geo-Info 
(autor: SYSTHERM INFO Sp. z o.o.)  

powiat data wdrożenia systemu 

jeleniogórski VII 2007r. 

lubański XII 2008r. 

lwówecki VIII 2008r.  

zgorzelecki I 2007r. 



Kataster OnLine 
(autor: Intergraph Polska Sp. z o.o.) 

 

powiat data 
wdrożenia 
systemu 

1.bolesławiecki V 2008r. 

2.dzierżoniowski VII 2007r. 

3.kamiennogórski X 2007r. 

4.kłodzki XII 2010r. 

5.ząbkowicki I 2009r. 

6.złotoryjski VIII 2008r. 

7.m. Jelenia Góra IX 2010r. 

8.m. Legnica IV 2008r. 



TurboEWID 
(autor: GEOMATYKA-KRAKÓW s. c.) 

 

powiat data wdrożenia 
systemu 

1.legnicki VII 2013r. 

2.lubiński VII 2012r. 

3.milicki XI 2012r. 

4.oławski II 2012r. 

5.polkowicki III 2013r. 

6.świdnicki V 2013r. 

7.wałbrzyski IV 2012r. 

8.wrocławski I 2011r. 

9.m. Wałbrzych I 2013r. 

10. Strzelin XI/XII 2013r 



4 powiaty (oznaczone kolorem czerwonym) 
 na terenie województwa dolnośląskiego nie 

posiadają pełnego pokrycia numeryczną mapą 
ewidencyjną!!! 

Numeryczna mapa ewidencyjna 
(Stan na 30 czerwca 2013r.) 

89% 

stopień pokrycia 
województwa dolnośląskiego 
numeryczną mapą 
ewidencyjną (w odniesieniu 
do powierzchni województwa) 



20% 

77 000 (tj. 20%) budynków 
nieujawnionych w egib 

budynki ujawnione w egib (100%) 

1-50% 

51-100% 

budynków nieujawnionych w egib 

100% budynków nieujawnionych w egib 

Budynki ujawnione w ewidencji gruntów i budynków na terenach miejskich 



Budynki ujawnione w ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich 

budynki ujawnione w egib  

1-50% 

51-100% 

budynków nieujawnionych w egib 

100% budynków nieujawnionych w egib 

332 000 (tj. 57%) budynków 
nieujawnionych w egib 

57% 



Sprawy bieżące 
 

zaproszenie 
 
 

2013.docx
Zaproszenie na naradę SGiK.doc


Przekazanie informacji : 

 

1. Utworzenie baz danych wymienionych w art.4 ust.1a pkt 2,3,10 

oraz ust.1b ustawy oraz wdrożenie systemu 

teleinformatycznego umożliwiającego tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych, w tym mapy 

zasadniczej w postaci cyfrowej. 

 

2. Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej. 

art.53b ustawy Pgik : organ administracji może prowadzić 

mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej 

przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych , 

o których mowa w art.4 ust.1a pkt 2,3 i 10 oraz ust.1b, nie 

dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013r. 

 
 
 
 

2013.docx


3. Założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych 

umożliwiających tworzenie raportów (rejestr gruntów, rejestr 

budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali, 

mapa ewidencyjna) – terminy. 

 

4.Przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych 

(2011,2012,1013). 

5.Działania modernizacyjne w oparciu o § 58 rozporządzenia       

w sprawie egib – unowocześnienie techniki prowadzenia 

ewidencji i poprawa systemu organizacji jej prowadzenia wymaga 

uzgodnienia z właściwym WINGiK w sposób zapewniający 

nieprzerwane funkcjonowanie ewidencji. 

6.Średni termin bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego. 

 
 

2013.docx


7.Średni termin udostępniania wykonawcy pracy geodezyjnej 

przez Ośrodek posiadanych materiałów wraz z ich 

charakterystyką techniczną. 

8.Średni termin przeprowadzania czynności kontrolnych 

dokumentacji przekazywanej do zasobu. 

9.Średni termin przekazania wykonawcy materiałów 

przeznaczonych dla zamawiającego po zakończeniu czynności 

kontroli. 

 

10.Częstotliwośc organizowania posiedzeń zespołu 

koordynującego usytuowanie projektowanych sieci. 

11.Średni termin wydawania opinii dotyczącej koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci. 

 

 

 
 

2013.docx


 

 

12. Powołanie i działanie Komisji do spraw wyłączenia materiałów 

zasobu. 

 

13.Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne ) 

wykonywane przez jednostkę a finansowane lub 

współfinansowane z Budżetu Wojewody. 

 

14.Informacja o uczestnictwie w szkoleniach, seminariach, 

warsztatach, konferencjach. 

 

15.Harmonogram działań na 2014r. 

 

2013.docx



