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Krzysztof Lichończak
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Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na Pana pismo nr L.dz. 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., w sprawie uwag
dotyczących realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej przedstawiam następujące
stanowiska w poszczególnych sprawach:
1. Należy doprowadzić do szybkiego ogłaszania przetargów.
2. Opracować dla zamawiających szablon szacowania wartości zamówienia.
7. Przewidzieć płatności częściowe oraz zaliczkowanie robót
W przedstawionym w punktach 1,2,7 stanowisku uwzględniono jedynie interes i potrzeby
wykonawców prac geodezyjnych, skupiając się na potrzebie sprawnego pozyskania zlecenia,
a pomijając fakt, że nadrzędnym celem zarówno dla wykonawców jak i dla organów administracji
powinno być dążenia do rzetelnej realizacji prac mając na uwadze przede wszystkim interes obywateli.
Jak wynika z doświadczeń wykonawców prac geodezyjnych jak i organów administracji
geodezyjnej, przyjęta w ramach projektu ZSIN I i ZSIN II, formuła obejmująca szeroki zakres prac
w powiązaniu z wielostronnymi porozumieniami zawieranymi w ramach związków powiatów okazała
się wielokrotnie nieskuteczna. Mając na względzie powyższe oraz fakt, że GGK w uzgodnieniu
z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej będzie na bieżąco monitorował i nadzorował sprawy
dotyczące realizacji projektów tzw. e-geodezji, zostaną opracowane wytyczne z zakresu cyfryzacji
powiatowych i wojewódzkich zasobów geodezyjnych, jako wsparcie przy realizacji przedsięwzięć
w projektach dofinansowanych ze środków UE.
3. Opracowanie jednolitych ramowych warunków technicznych oraz projektów umów wykonywania
modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Taką potrzebę widzieliśmy już wcześniej i podjęto odpowiednie prace nad opracowaniem
warunków technicznych, o czym wspominałem na posiedzeniu PRGiK. Obecnie prace już się
zakończyły i dokumenty zostały opublikowane (http://www.gugik.gov.pl/urzad/archiwum-instrukcji-iwytycznych/sprawozdania), a także wysłane do konsultacji m.in. do Geodezyjnej Izby Gospodarczej.
Aktualnie oczekujemy na Państwa uwagi.
4. Ujednolicić reprezentację geometryczną obiektów w baza danych i w oprogramowaniach
funkcjonujących w starostwach powiatowych zgodnie z rozporządzeniem (typów linia, koło, łuk,
powierzchnia, punkt itd.)

Obecnie żadne łuki w modelach danych nie występują, więc opisane sytuacje nie znajdują
uzasadnienia w przepisach prawa i są nieuprawnionymi implementacjami w wymienionych
systemach. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń wykonawczych do ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne i niejasności w tym zakresie zostaną ostatecznie
wyeliminowane.

5. Uporządkować atrybuty obiektów występujących bazach danych PZGIK do atrybutów zgodnych z
rozporządzeniami poprzez wyeliminowanie atrybutów nadmiarowych niewymaganych
rozporządzeniami.
Proces ten został rozpoczęty nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która daje
podstawy do usunięcia wielu nadmiarowych atrybutów i ich uporządkowania. Mam nadzieję, że
spotkamy się w tych działaniach z bardziej życzliwym podejściem GIG niż miało to miejsce w pracach
nad nowelizacją ustawy.
6. Doprowadzić do wymiany danych miedzy PZGIK a Wykonawcą i Wykonawcą a PZGIK za pomocą
zgodnych ze schematem plików GML.
Aby taka wymiana była możliwa, to modele danych muszą przenosić całą niezbędną w tej
wymianie informacje, a obecnie są z tym problemy. Po nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne, przygotowujemy przepisy wykonawcze, które to skutecznie umożliwią.
8. Należy przewidzieć środki finansowe na dostosowanie zasobów geodezyjnych do zmieniających się
przepisów.
Znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ograniczyła zakres danych
przechowywanych w ewidencji gruntów i budynków (dalej jako EGiB) oraz otworzyła możliwość do
wprowadzenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
ewidencji gruntów i budynków, kolejnych ograniczeń w zakresie liczby przechowywanych atrybutów
w EGiB, co znacznie usprawniło funkcjonowanie tego rejestru oraz obniżyło koszty jego
funkcjonowania. Ponadto wprowadzane regulacje zaprojektowano tak, aby nie generowały
dodatkowych kosztów, a jedynie ograniczały gromadzenie namiaru informacji w rejestrach
publicznych.
9. Narzucić gminom i powiatom obowiązek sporządzania ucyfrowionych dokumentów i zasobów, które
będą mogły posłużyć do tworzenia kolejnych warstw i funkcjonalności geoportali.
Zwracam uwagę, że ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, znacząco rozwiązała problem wielu dotychczasowych
ograniczeń w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Znowelizowana ustawa Pgik, która uwolniła znaczną część danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przyczyniła się do przyspieszenia procesu inwestycyjnego.
Dopełnieniem zmian w ustawie Pgik są wprowadzane sukcesywnie zmiany w rozporządzeniach
wykonawczych. Nie sposób nie zauważyć, że procedowane aktualnie rozporządzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego wprowadza wiele usprawnień wynikających z ogólnego rozwoju technologicznego
jak i z postępującego procesu informatyzacji geodezji i kartografii. W związku z tym materiały zasobu
będą udostępniane przede wszystkim w postaci elektronicznej, przy czym znaczna część danych będzie
udostępniana bez konieczności składania wniosku.
Nie bez znaczenia są również regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz.1429), które wprowadziło
obowiązek przekazywania operatów technicznych wyłącznie w postaci elektronicznej, podpisanych
elektronicznie przez kierownika prac geodezyjnych.
Z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/pismo podpisane elektronicznie/

