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List otwarty IV-2014
w sprawie aplikacji EMUiA i systemu do prowadzenia PZGiK

Ponieważ moje zapytania w formie konwencjonalnej są niestety ignorowane, dlatego aby mieć
pewność odpowiedzi, zwracam się do Pana w trybie w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z prośbą o podanie
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy aplikacja EMUiA (zgodnie z założonymi warunkami technicznymi i zapowiedziami
w oficjalnych pismach) posiada możliwość integracji z gminnymi systemami przez
udostępnienie funkcjonalności wyszukiwania, dodawania i modyfikacji obiektów (punktów
adresowych). Jeśli tak to prosimy o udostępnienie interfejsu do tych funkcjonalności celem
jego implementacji w systemach wykorzystywanych przez naszych użytkowników. Jeśli nie,
to prosimy o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy.
2. Kiedy zacznie działać (uzgodniony ponad rok temu) mechanizm zasilania bazy PRG w dane
adresowe prowadzone w gminach? Wykonano już stosowne testy akceptacyjne,
potwierdzono ich poprawność, posiadamy stosowne upoważnienia i wciąż czekamy na
dostęp do procedur zasilania produkcyjnych baz PRG. Obecnie w naszym posiadaniu jest już
ponad 50 upoważnień od współpracujących z nami gmin, które chcą wypełnić swój
obowiązek zasilania systemu PRG aktualnymi danymi adresowymi.
3. Kiedy zacznie poprawnie funkcjonować usługa WMS z punktami adresowymi z bazy PRG,
która zgodnie z Państwa informacjami powinna być dostępna pod adresem
(http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGAD_WMS/
MapServer/WMSServer), ale niestety mimo zwrócenia uwagi w poprzednim liści otwartym,
w dalszym ciągu nie udostępnia żadnych danych.
4. Ponieważ minął już rok od Pańskich zapowiedzi o uruchomieniu darmowego
oprogramowania w powiatach, chciałbym zapytać: W ilu powiatach uruchomiono
oprogramowanie dedykowane do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego powstałe w ramach tzw. projektu norweskiego „Wypracowanie i wdrożenie
innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych
Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną
i kartograficzną” realizowanego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie

i Urzędem Miasta Płocka?
Oczekiwane informacje proszę przekazać pocztą tradycyjną na adres firmy podany w nagłówku lub
elektroniczną na adres: geo-system@geo-system.com.pl.
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