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List otwarty II-2014 w sprawie aplikacji EMUiA i związanych z nią przetargów
Bardzo dziękuję za odpowiedź na mój list z 7.02.2014r. Aby środowisko geodezyjne miało wgląd
w aktualną sytuację związaną z aplikacją EMUiA, uzyskane odpowiedzi dołączam do niniejszego listu.
Pozostawiają one jednak kilka wątpliwości, które zapewne niezwłocznie zostaną rozwiane odpowiedziami
udzielonymi na zadane w liście pytania. Mam bowiem nadzieję, że dane do odpowiedzi na mój list
z 7.02.2014r. przygotowano z troską o należyte poinformowanie społeczności geodezyjnej o stanie
wykorzystania aplikacji EMUiA i uszczegółowienie odpowiedzi nie powinno być kłopotliwe.
W pytaniu 1 pytałem o wykaz gmin używających aplikacji, a uzyskałem jedynie odpowiedź ile gmin
podpisało porozumienie z GUGiK. Z dołączonego wykazu wynika, że gmin które podpisały porozumienie jest
1379, a więc w żaden sposób nie jest to liczba ponad 1400 jak podaje to GUGiK w swoich komunikatach.
Dodatkowo dla ponad 300 z podanych w wykazie gmin to firma Geo-system Sp. z o.o. utworzyła bazy
inicjalne i gminy te używają naszego oprogramowania iMPA, co łatwo sprawdzić, bo nasze wykazy są
publicznie dostępne od wielu lat. Dodatkowo zaznaczam, że jeśli nie będą Państwo analizowali naszej listy
to, w ramach ogłoszonych przetargów, bazy dla wielu z tych gmin będą robione powtórnie. Będzie to
przejawem ewidentnej niegospodarności. Pojawiają się też przypadki, że wykonawcy prac chcą otrzymać od
gmin gotowe dane numeryczne z utworzonych przez nas baz, aby je wprowadzać do EMUiA w ramach
wygranych przetargów. Jest to więc bardzo łatwy zysk, bo praktycznie bez wysiłku „zalicza” się gminę,
za którą wykonawca uzyskuje kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Tyle bowiem wynoszą średnie koszty
utworzenia jednej bazy w przetargach rozstrzygniętych przez GUGiK. Bazy takie już funkcjonują i bez
problemów mogą być włączane do Państwowego Rejestru Granic. Państwo już od roku obiecujecie parametry
dostępu do automatycznego zasilania rejestru PRG i dalej nie możemy tego realizować mimo pozytywnych
wyników testów akceptacyjnych oraz złożenia odpowiednich upoważnień od gmin. Ostatnie pismo w tej
sprawie wysłane było 17.01.2014r. (GSP-0244/2014), wcześniej pismo z dnia 6.11.2013r. (GSP-1644/2013),
wraz z upoważnieniami z gmin (kopia pisma w załączeniu). Ponieważ nasza aplikacja wdrożona jest w ponad
1/3 polskich gmin i zapewnia im znacznie szerszą funkcjonalność niż aplikacja EMUiA, więc raczej nie
należy spodziewać się, aby gminy z niej rezygnowały lecz dążyć do tego aby dane te jak najszybciej zasiliły
zasoby PRG, co chyba jest w interesie naszego Państwa.
W pytaniu 2 pytałem o liczbę logowań poszczególnych użytkowników w gminach do aplikacji EMUiA
w ciągu 2013 roku lub wszystkich dotychczasowych. Przedstawiliście Państwo statystykę za okres od
01.01.2013 do lutego 2014r. w 3 przedziałach:
liczba logowań
do 50
od 51 do 100
więcej niż 100
liczba gmin
1122
126
128
Razem 1376
Rażąca dysproporcja w rozkładzie logowań i fakt, że przedział do 50 może obejmować również gminy, które
nigdy się w aplikacji nie logowały albo logowały się jedynie jeden raz (czyli w rzeczywistości nie korzystają
z systemu) zmusza do ponowienia prośby o szczegółowe statystyki. W związku z tym będę prosił o podanie
wartości dla konkretnej liczby logowań odpowiednio: 0, 1, 2-4, 5-10, 11-20, 21-50.
W pytaniu 3 pytałem o daty ostatniego logowania użytkowników z poszczególnych gmin do aplikacji
EMUiA. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że w okresie od 1.01.2013r. do lutego 2014 logowało się jedynie
1302 gminy. Jak więc wyjaśnić niezgodność z liczbą gmin wynikającą z odpowiedzi na pytania 2 i 4
z których wynika, że w analogicznym okresie logowało się 1376 gmin. Wychodzę bowiem z założenia, że
jeśli gmina dodała punkt to chyba musiała być zalogowana?
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W pytaniu 4 pytałem o liczbę wprowadzonych nowych punktów adresowych przez poszczególne gminy.
W udzielonej odpowiedzi podaliście Państwo następującą informację w 3 przedziałach:
liczba dodanych punktów do 50
od 51 do 100 więcej niż 100
liczba gmin
1230
61
85
Razem 1376
Tak samo jak w przypadku pytania 2, ponieważ przedział do 50 może obejmować również gminy, które nie
wprowadziły żadnego punktu albo np. wprowadziły jeden punkt. W związku z tym będę prosił o podanie
statystyk uszczegóławiających ten przedział przez podanie wartości dla liczby wprowadzonych punktów
odpowiednio: 0, 1, 2-4, 5-10, 11-20, 21-50. W tej odpowiedzi jest też drugi problem polegający na tym, że
Państwo jako nowe punkty potraktowaliście wszystkie punkty wprowadzane do bazy w wyniku jej
uzupełniania, a chodziło jedynie o nowe punkty wynikające z bieżącego nadawania numeru adresowego.
W związku z wymienionymi wątpliwościami proszę w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o podanie wymienionych niżej
informacji dotyczących okresu od 1.01.2013r. do lutego 2014r.:
1. Wykazu gmin używających aplikacji EMUiA tj. takich które rzeczywiście ja prowadzą. Jeśli
będziecie Państwo mieli problem z określeniem co oznacza rzeczywiste prowadzenie? Możemy
przyjąć, że jest to wprowadzenia przynajmniej 1 (jednego) nowego punktu adresowego
z wygenerowany zawiadomieniem.
2. Liczby logowań użytkowników z poszczególnych gmin do aplikacji EMUiA w podziale na
8 wymienionych przedziałów tj.: 0, 1, 2-4, 5-10, 11-20, 21-50, 51-100, 100 i więcej.
3. Liczby wprowadzonych nowych punktów adresowych z poszczególnych gmin w podziale na
8 wymienionych przedziałów tj.: 0, 1, 2-4, 5-10, 11-20, 21-50, 51-100, 100 i więcej.
4. Liczby wprowadzonych nowych punktów adresowych tj. takich dla których wystawiono
zawiadomienia z poszczególnych gmin w podziale na 8 wymienionych przedziałów tj.: 0, 1, 2-4,
5-10, 11-20, 21-50, 51-100, 100 i więcej.
5. Wyjaśnienie dlaczego suma gmin z odpowiedzi na pytanie 3 jest o 74 mniejsza niż liczba gmin
wynikająca z odpowiedzi na pytanie 2 i 4.
6. Jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii odniesie się do obietnic składanych przez Marszałków
Województw, obecnie przynajmniej czterech tj.: mazowieckiego, świętokrzyskiego,
warminsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego zapewniających, że w ramach swoich projektów,
współfinansowanych przez Unię Europejską, utworzą odpowiednie „darmowe” oprogramowanie do
prowadzenia EMUiA.
Oczekiwane informacje proszę przekazać pocztą tradycyjną na adres firmy podany w nagłówku lub
elektroniczną na adres: geo-system@geo-system.com.pl.
Z poważaniem
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Pan
Waldemar Izdebski
Geo-System Sp. z o.o.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2014 roku przekazane do urzędu
drogą

elektroniczną,

zawierające

pytania

skierowane

w

trybie

ustawy

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz.
1198) przesyłam poniżej odpowiedź.
W nawiązaniu do pytania nr 1 w załączeniu przesyłam wykaz gmin korzystających
z aplikacji EMUiA. Jednocześnie informuję, że wykaz ten jest publicznie dostępny także na
stronie

internetowej

Głównego

Urzędu

Geodezji

i

Kartografii

pod

adresem

www.gugik.gov.pl/projekty/teryt2/teryt-2-dla-gmin. Jednocześnie informuje, że wśród gmin
korzystających z aplikacji EMUiA jest również ok. 270 gmin, które są w posiadaniu aplikacji
komercyjnych. Gminy aplikacje te posiadały w momencie podpisywania porozumienia
z Głównym Geodetą Kraju lub nabyły je już po podpisaniu porozumienia, którego jednak nie
wypowiedziały.
Odpowiadając na pytanie 2 dotyczące „liczby logowań użytkowników
z poszczególnych gmin do aplikacji EMUiA w ciągu 2013 roku lub wszystkich
dotychczasowych” informuje, że łączna liczba logowań od 1 stycznia 2013r. wyniosła 46 333
Ponadto do 50 logowań wykonali pracownicy 1 122 gmin, pomiędzy 51 a 100 logowań
pracownicy 126 gmin, a powyżej 100 logowań pracownicy 128 gmin.
Odpowiadając na pytanie 3 dotyczące „daty ostatniego logowania użytkowników
z poszczególnych gmin do aplikacji EMUiA”, informuję, że poniższa tabela zawiera
informacje dotyczące ostatniego logowania w okresie od stycznia 2013 do lutego 2014.

Odpowiadając na pytanie 4 dotyczące „liczby wprowadzonych nowych punktów
adresowych przez poszczególne gminy”, informuje, że liczba nowych punktów adresowych to
39492 punkty. Podkreślam, że liczba ta nie zawiera operacji dotyczących dodania
miejscowości, modyfikacji miejscowości, dodania ulicy, modyfikacji ulicy, modyfikacji
punktów, których łączna liczba to 89527. Ponadto w zakresie tylko nowych punktów
adresowych: do 50 nowych punktów wprowadziło 1230 gmin, pomiędzy 51 a 100 nowych
punktów wprowadziło 61 gmin, powyżej 100 nowych punktów wprowadziło 85 gmin.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku potrzeby uzyskania informacji o danych
jednostkowych dotyczących poszczególnych gmin w zakresie realizacje zadań określonych
w art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
a dotyczących prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, należy się zwrócić do
właściwych w zakresie realizacji tych zadań Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast jako
organów odpowiedzialnych za realizację tych zadań i tym samym właściwych do udzielenia
informacji o sposobie ich realizacji.
Z poważaniem,
Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym1

Jakub Giza
Starszy Specjalista

Załącznik:
Wykaz gmin korzystających z aplikacji EMUiA

1

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

