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List otwarty V-2014 w sprawie aplikacji EMUiA i systemu do prowadzenia PZGiK
Dziękuję za odpowiedź na mój list z 29.04.2014r., która wprawdzie jest jak zwykle wymijająca, ale

dotarła i w załączeniu udostępniam ją zainteresowanym. Ustosunkowując się do odpowiedzi stwierdzam, co
następuje.

Ad 1. Jeśli w aplikacji EMUiA opisywane interfejsy istnieją, to proszę nam je udostępnić albo podać
podstawę prawną odmowy. Użyty argument, że interfejs udostępniany jest jedynie gminom, które podpisały
porozumienie z GUGiK nie jest umocowany prawnie, a po drugie uważam, że interfejs taki nie może być
przedmiotem tajemnicy. Chyba, że zwyczajnie nie istnieje, a udzielana odpowiedź jest jedynie wybiegiem?

Ad 2. Jeśli mechanizm zasilania PRG jest gotowy to proszę go natychmiast uruchomić nie czekając na
maruderów. Tym bardziej może szybciej się dostosują jeśli będą widzieć, że już wszystko funkcjonuje. Dla
zachęty w dniu dzisiejszym przesyłam Panu w oddzielnej korespondencji upoważnienia od 70 kolejnych
gmin, na podstawie których mamy zasilać PRG zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie EMUiA.

Ad. 3. Oczywiście, że usługa WMS nie działała i tylko dzięki prowizorycznemu rozwiązaniu,
zastosowanemu pod naciskiem moich listów, coś tam się pojawia. Najprawdopodobniej jest to kopia danych
z BDOT, bo zawiera te same błędy co w BDOT. Fragment poniżej przedstawiający punkty z numerem
„brak_nr”. Zmieniona jest jedynie nieznacznie pozycja punktów adresowych. Przyznam, że jak pisze Pan
(w odpowiedzi na poprzedni list) „o trosce dotyczącej jakości danych w PRG”, to przedstawiona sytuacja
wykazuje, że Państwo jednak wcale takiej troski nie wykazujecie, skoro w PRG znalazły się takie błędy.

Ad. 4. W takim razie ze smutkiem stwierdzam, że zbyt optymistycznie składał Pan te obietnice. Dodam do tego
także, że tego systemu nie było i nie będzie, więc może warto zamknąć sprawę ostatecznie i nie rozbudzać niepotrzebnie
nadziei.

Z poważaniem
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Warszawa, 13 maja 2014 r.

Pan
Waldemar Izdebski
Geo-System Sp. z o.o.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2014r., zatytułowane „List otwarty IV-

2014 w sprawie aplikacji EMUiA i systemu do prowadzenia PZGiK”, poniżej przedstawiamy

odpowiedzi na postawione w piśmie pytania.

 Ad 1. Aplikacja EMUiA posiada możliwość integracji z gminnymi systemami poprzez

opracowaną usługę sieciową umożliwiającą wyszukiwanie, dodawanie, edycję i usuwanie

obiektów w bazie danych takich jak miejscowości, ulice oraz punkty adresowe. Usługa jest

udostępniana zainteresowanym gminom, które podpisały z Głównym Geodetą Kraju

porozumienie w zakresie korzystania z aplikacji EMUiA.

Ad 2.  Mechanizm zasilania działa, co potwierdziły przeprowadzone już około roku

temu testy, natomiast problemem były i wciąż są uzgodnienia i dostosowanie pliku GML do

oczekiwanego schematu. W przypadku firmy Geo-System uzgodnienie nastąpiło we wrześniu

ubiegłego roku, w przypadku firmy Geobid w styczniu tego roku, natomiast wciąż trwają

uzgodnienia z pozostałymi dostawcami rozwiązań do prowadzenia EMUiA. Dodatkową

kwestią pozostaje jakość danych, która w części przypadków jest gorsza niż jakość danych

inicjalnych. W GUGiK opracowywane są stosowne procedury mające na celu zapewnienie

jak najwyższej jakości danych adresowych w PRG i o możliwości rozpoczęcia produkcyjnego

zasilania zostanie Pan niezwłocznie powiadomiony.

Ad 3. Wbrew twierdzeniu zawartemu w pytaniu, usługa WMS z punktami

adresowymi z bazy PRG działa poprawnie i udostępnia dane (poniżej zrzut ekranowy). Jeśli
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występowała jej czasowa niedostępność to związane to było z modyfikacjami infrastruktury

lub usług geoportalu, o których staramy się informować w komunikatach.

Ad. 4. W dalszym ciągu trwają prace związane z dostosowaniem narzędzi do

aktualnych przepisów. Zadanie dostosowania ZSDGiMZ do nowych regulacji prawnych

realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na podstawie zapisów umowy

licencyjnej zawartej w dniu 21 maja 2013 r. Informacje na ten temat zostały przekazane do

Pana w piśmie nr GW-1.1431.1.2014.ID nr kanc: 4186/147 z dnia 10 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym nie przeprowadzono do tej pory wdrożeń oprogramowania.

Z poważaniem,

Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym1

Jakub Giza
Starszy Specjalista

                                                
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.


