UCHWAŁA NR 8
RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie wstępnych wyników programowania budowy infrastruktury informacji
przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013
Na podstawie art. 20 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 78 poz. 489) uchwala się, co następuje:
§1
Po zapoznaniu się z dotychczasowymi wynikami programowania budowy
infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013 Rada stwierdza,
że, zgodnie z uchwałą nr 7 z dnia 8 lutego 2012 roku, 8 organów wiodących przygotowało
i przedstawiło programy swojego udziału w budowie infrastruktury informacji przestrzennej
(IIP) w zakresie 26 tematów, w tym jednego tematu częściowo.
§2
Postęp dalszych prac określonych uchwałą nr 7 uzależniony jest przede wszystkim
od przygotowania programów udziału w budowie IIP dotyczących:
1) 5 tematów przyporządkowanych Ministrowi Środowiska,
2) 2 tematów przyporządkowanych Głównemu Konserwatorowi Przyrody.
Rada popiera postulaty w sprawie udziału resortu środowiska w budowie IIP zawarte
w piśmie przewodniczącego Rady skierowanym do Ministra Środowiska w dniu 14 lutego
2012 roku (zał. 1).
§3
Rada zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia
z prośbą o możliwie pilne przekazanie programów swojego udziału w budowie IIP w zakresie
określonym wymienioną wyżej ustawą o IIP.
§4
Rada zwraca się do Głównego Geodety Kraju aby po uzupełnieniu przez organy
wiodące, które dotychczas nie dostarczyły programów udziału w budowie IIP, możliwie
pilnie przygotował i przekazał organom wiodącym oraz członkom Rady wersję 1.1 programu
budowy IIP w latach 2012-2013, jako podstawy międzyresortowych konsultacji i uzgodnień,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 7.
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Pan
Marcin Korolec
Minister Srodowiska
Sprawa: udzial resortu srodowiska w budowie infrastruktury infonnacji przestrzennej

Uprzejmie infonnujy Pana Ministra, ze Rada Infrastruktury Infonnacji Przestrzennej,
dzialaj~ca przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010
r. 0 infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 78 poz. 489), w dniu 8 lutego podjyla
zal~czon~ uchwaly w sprawie pilnego opracowania programu budowy tej infrastruktury, kt6ra
- zgodnie z dyrektyw~ INSPIRE i wspomnian~ ustaw~ transponuj~c~ ty dyrektywy do prawa
polskiego - dotyczy polityk i dzialan mog~cych mie6 bezposredni lub posredni wplyw
na srodowisko.
Przepisy ustawowe stanowi~, ze budowa infrastruktury infonnacji przestrzennej
w Polsce jest wsp61nym przedsiywziyciem prowadzonym przez 12 organ6w administracji
rz~dowej na szczeblu centralnym, zwanych organami wiod~cymi, kt6re zgodnie ze swymi
wlasciwosciami s~ odpowiedzialne za przyporz~dkowane im tematy obejmuj~ce zbiory
i uslugi danych przestrzennych. W resorcie srodowiska do organ6w tych nalez~ (art.3, pkt 7
ustawy 0 infrastrukturze infonnacj i przestrzennej):
Organ

wiod~cy

Minister wlasciwy ds. srodowiska

-

GMwny Geolog Kraju

Gfowny Inspektor Ochrony Srodowiska
Glowny Konserwator Przyrody
Prezes Krajowego ZarZ'!du Gospodarki Wodnei

Ternaty

przyporz~dkowane

organowi

Obszary chronione (bez zabytkow)
StrefY zagroienia naturalnego
Warunki atmosferyczne
Warunki meteorologiczno-geograficzne
Rozmieszczenie gatunkow
Geologia
Zasoby energetyczne
Zasoby mineralne
Urz,!dzenia do monitorowania srodowiska
Regiony biogeograficzne
Siedliska i obszary przyrodniczo-jednorodne
H~drografia (bez wod morskich)

Koordynatorem prac nad infrastruktur~, obejmuj~c~ l~cznie 34 tematy, jest Minister
wlasciwy ds. administracji publicznej, kt6ry wykonuje swoje zadania przy pomocy Gl6wnego
Geodety Kraju. Miydzyresortowym organem kolegialnym 0 charakterze opiniodawczym
i doradczym oraz maj~cym uprawnienia inicjatywne jest Rada Infrastruktury Infonnacji
Przestrzennej, kt6rej czlonkami reprezentuj~cymi resort srodowiska s~ obecnie:
1) Gl6wny Geolog Kraju,
ul. Wsp6Jna 2, 00-926 Warszawa, tel. 22 661 80 17,22 661 84 58 fax 22 629 18 67
www.radaiip. gov.pl . mail: radaiip@gugik.gov.pJ

2) Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska,
3) G16wny Inspektor Ochrony Srodowiska,
4) Prezes Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej,
Na podstawie dotychczasowych, bardzo zr6znicowanych wynik6w prac
w poszczeg6lnych ternatach, doswiadczen plynqcych z dzialalnosci Rady Infrastruktury
Informacji PrzestrzeIll1ej, a takZe przy uwzglydnieniu rosnqcych zadan organ6w wiodqcych,
rn. in. wiqZqcych sit( ze wspornnianq na wstypie tego pisrna uchwalq i INSPIRE Roadrnap,
uprzejrnie proszy Pana Ministra 0 blizsze zainteresowanie siy ternatykq infrastruktury
informacji przestrzeIll1ej, zwlaszcza w zakresie dotyczqcyrn niezmiemie istotnej roli resortu
srodowiska. lednoczeSnie pozwalarn sobie zwr6cic uwagy Pana Ministra na nastypujqce
okolicznosci
zaslugujqce
na
uwzglydnienie
przy
podejrnowanych
dzialaniach
koord ynacyj n ych:
1. Uksztahowala sit( juz praktyka zastypowania rninistr6w w ich funkcjach organ6w
wiodqcych przez desygnowanych sekretarzy lub podsekretarzy stanu, kt6rzy jednoczeSnie
Sq czlonkarni Rady Infrastruktury Informacji PrzestrzeIll1ej zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 4 rnarca 201 Or 0 infrastrukturze informacj i przestrzeIll1ej. Przyjycie takiego
rozwiqzania ujednolica struktury koordynacyjnq w zakresie tej infrastruktury.
2. Ze wzglydu na waznosc ternatyki srodowiskowej wskazane jest, aby w Radzie
Infrastruktury Informacji PrzestrzeIll1ej reprezentowane byly wszystkie organy wiodqce
resortu srodowiska, w tyrn G16wny Konserwator Przyrody. Tryb powolywania czlonk6w
Rady okreSlony jest w powyzej przywolanyrn artykule ustawy 0 infrastrukturze inforrnacji
przestrzeIll1ej.
Informacje na ternat Rady Infrastruktury Informacji PrzestrzeIll1ej Sq dostypne rn. in.
w witrynie intemetowej www.radaiip.gov.pl .
Korzystajqc z okazji, wyrazarn wdziycznosc wyrnienionyrn wyzej Czlonkorn Rady
reprezentujqcym dotychczas resort srodowiska za ich znaCZqcy udzial w pracach tej Rady.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczqcy Rady
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Do wiadomosci:
Minister Administracji i Cyfryzacji
G16wny Geodeta Kraju
G16wny Konserwator Przyrody
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