
 

UZASADNIENIE 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy  

o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej  

(Dz. U. poz. 1090) konieczne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów  

i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 

1333 oraz z 2017 r. poz. 835) do zmienionych przepisów ustawowych. W obecnym stanie 

prawnym zadania dotyczące prowadzenia ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych 

oraz nadawanie tym zbiorom identyfikatorów jest za daniem Głównego Geodety Kraju, a nie 

jak dotychczas ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

W związku z powyższym projekt przewiduje zmianę przepisów § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 3, § 6 

oraz § 8 ust. 1 i 3. 

Przedmiotowe zmiany maja charakter dostosowawczy. 

Ponadto, mając na względzie problemy z prawidłowością i kompletnością ewidencji zbiorów  

i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej proponuje się 

wprowadzić zmiany umożliwiające zniwelowanie negatywnych skutków błędnych lub 

niekompletnych danych, m.in. poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających 

weryfikację zgłoszeń do ewidencji oraz weryfikację danych w niej zawartych. 

W związku z powyższym projekt przewiduje zmianę przepisów § 3 ust. 1 pkt 11, dodanie w §  

3 ust. 1 pkt 12, zmianę § 4 ust. 1 i 2, dodanie nowego § 6a oraz aktualizację załącznika nr 2. 

Proponuje się również dodanie przepisu przejściowego w § 2. 

Zmiana dotycząca § 3 ust. 1 pkt 11 polega na wprowadzeniu wymogu przekazywania  

w zgłoszeniu adresów URL usług. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona w związku  

z analizą treści ewidencji dokonaną przez Głównego Geodetę Kraju w wyniku której 

ustalono, że w przypadku niektórych zaewidencjonowanych zbiorów nie zgłoszono żadnych 

usług albo podano wszystkie wymagane przepisami prawa usługi, co jest stanem 

nieprawdziwym. Przedmiotowe znacznie ułatwi również posługiwanie się ewidencją dając 

czytelną i pewną informację. 

Dodanie nowego pkt 12 w § 3 ust. 1 wiąże się z wprowadzeniem weryfikacji zgłoszenia i 

polega na rozszerzeniu zakresu informacji ujawnianych w ewidencji. 

W odniesieniu do § 4 ust. 1 - obecne brzmienie stanowi, że system teleinformatyczny ma być 

zintegrowany z geoportalem, podczas gdy chodzi jedynie o to, aby geoportal korzystał z bazy 

danych ewidencji zbiorów i usług. W obecnej sytuacji sama ewidencja prowadzona jest  

w postaci pliku excela co wydaje się nie być najwydajniejszym mechanizmem. W związku  

z powyższym proponuje się zmianę ww. przepisu i nadanie mu następującego brzmienia:  

„§ 4. 1. Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest 



zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.”. 

Zmiana dotycząca § 4 ust. 2 stanowi, że ujawnienie zbioru w ewidencji nastąpi dopiero po 

weryfikacji zgłoszenia. Zmiana wprowadza mechanizm zabezpieczający, którego stosowanie 

przyczyni się w konsekwencji do zwiększenia jakości danych ewidencyjnych. 

§ 6a odnosi się do weryfikacji zgłoszeń i jest konsekwencją zmiany dokonanej w § 4 ust. 2. 

Główny Geodeta Kraju niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zweryfikuje jego 

prawidłowość w uzgodnieniu z organem administracji, który przekazał to zgłoszenie. 

Nowa wersja załącznika uwzględnia adres URL usługi (ujednolicony format adresowania 

zasobów stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych) i jest konsekwencją zmiany 

dokonanej w § 3 ust. 1 pkt 11.  

§ 2 odnosi się do weryfikacji danych zawartych w ewidencji przed wejściem  

w życie rozporządzenia. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji ma na celu – tak jak  

w przypadku § 6a – poprawę jakości informacji ujawnianych w ewidencji. Przewiduje się, że 

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Główny Geodeta 

Kraju, w uzgodnieniu z organem, na podstawie którego zgłoszenia dokonano wpisu w 

ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zweryfikuje 

prawidłowość tych wpisów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wpisów Główny 

Geodeta Kraju zamieści przy nich stosowną adnotację. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera  przepisów  technicznych  i  w  związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów   

z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w  sprawie  sposobu  funkcjonowania  krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.   

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych  

i średnich przedsiębiorców.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony  

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy 

Proces Legislacyjny”. 


