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Panie i Panowie Starostowie oraz 
Prezydenci miast na prawach powiatu 
(wszyscy) 
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UprzejmIe informuJę, że MInisterstwo V S;~ Wewnętrznych Administracj i 

opublikowało projekt Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-15, w którym określono 
. . . 

kierunki działań administracji publicznej dla OSiągnięcia trzech głównych celów 

strategicznych: świadczenia usług elektronicznych odpowiadaj ących potrzebom obywateli 

i biznesu, zwiększenia sprawności i efektywności funkcjonowani a administracji publicznej 

dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz tworzenia warunków 

dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wśród planowanych przedsięwzięć służących realizacji wyznaczonych celów znalazły 

się również projekty związane z dziedziną geodezji i kartografii, w tym m.in. informatyzacja 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz budowa Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Nieruchomościach. 

Dla prawidłowej realizacji celów określonych w projekcie Planu Informatyzacji 

Państwa na lata 2011-2015 w zakresie ewidencji gruntów i budynków, niezbędne są 

szczegółowe informacje charakteryzujące poszczególne obręby ewidencyjne pod względem 

jakości i kompletności danych ewidencyjnych. Umożliwią one podjęcie stosownych działań, 

które przyczynią się do przyspieszenia procesu modernizacj i ewidencj i gruntów i budynków 

oraz przekształcenia jej w nowoczesny system katastralny, będący podstawą infrastruktury 

informacj i przestrzennej. 

W związku z powyższym Główny Urząd Geodezji i Kartografii , wychodząc naprzeciw 

tym nowym wyzwaniom, widzi potrzebę rozszerzenia zakresu metadanych zbieranych dla 

poszczególnych obrębów ewidencyjnych o dodatkowe informacje dotyczące w szczególności : 

l) materiałów źródłowych wykorzystanych do założenia ewidencj i gruntów i budynków, 

2) sposobu wykonania procedury odnowienia operatu ewidencji gruntów, 

3) zakresu przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
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4) rodzaju oprogramowania zastosowanego do prowadzenia EGIB, 


5) sposobu prowadzenia mapy ewidencyjnej, 


6) możliwości eksportu danych ewidencyjnych, 


7) zakresu powierzchniowego obszarów nieujawnionych w ewidencji gruntów 


i budynk.ów, 

8) ilościowej charakterystyki punktów granicznych pod względem źródła ich pochodzenia 

oraz dokładności, 

9) 	 zgodności przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz konturów użytków gruntowych 

z obrazem ortofotomapy. 

W tym właśnie celu edytor metadanych (http ://edytor.gugik.gov.pll) został uzupełniony 

o dwie dodatkowe zakładki o nazwach: Pytania ogólne oraz Pytania szczegółowe, 

umożliwiające zapisywanie informacji dotyczących danych ewidencyjnych. 

Pragnę jednocześnie poinformować, że zakres dodatkowych informacji 

charakteryzujących poszczególne obręby ewidencyjne był przedmiotem analizy wykonanej 

przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego , w niektórych 

przypadkach z udziałem geodetów powiatowych . Treść w/w zakładek edytora metadanych 

uwzględnia ich stanowisko wyrażone w tej sprawie. 

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Pań i Panów Starostów oraz Prezydentów 

miast na prawach powiatu z prośbą o uzupełnienie w terminie do 30 grudnia 20 l l r. zbioru 

metadanych dotyczących poszczególnych obrębów ewidencyjnych o dodatkowe informacje 

wyszczególnione w w/w zakładkach, a następnie bieżące aktualizowanie tego katalogu 

metadanych, w szczególności każdorazowo po zakończeniu postępowania w sprawie 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

W celu ułatwienia Państwu pracy, w zakładce Start umieszczone zostały "Wyjaśnienia 

dotyczące uzupełniania rozszerzonego katalogu metadanych", w których opisano zasa]y 

tworzenia dodatkowych metadanych. 

W uzupełnieniu należy dodać, iż rozszerzone metadane ułatwią Paniom i Panom 

Starostom oraz Prezydentom miast na prawach powiatów wypełnianie formularzy 

GUGiK 3. 00 w ramach corocznych badań statystycznych. Uprzejmie informuję, że na 

podstawie metadanych Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie tworzył i publikował 

arkusze kalkulacyjne zawierające dane umożliwiające wypełnianie tych formularzy. 

Do wiadomości 
I. Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (wszyscy) 

http://edytor.gugik.gov.pll
http:budynk.�w
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