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Przykłady obszarów współpracy
Aspekty prawne współpracy

Główni partnerzy współpracy

Aglomeracja Opolska – Stowarzyszenie 20 jednostek samorządu terytorialnego skupionych
w obszarze funkcjonalnym Opola.
1)

2)
3)

Udział w zespołach roboczych ds. opracowania Strategii rozwoju
Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 oraz wsparcie merytoryczne
z zakresu tematyki infrastruktury informacji przestrzennej
Cykl szkoleń i warsztatów dotyczących infrastruktury informacji
przestrzennej
Wsparcie procesu cyfryzacji dokumentów planistycznych

Przetworzenie do postaci rastrowej analogowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
nadanie im georeferencji.

Główni partnerzy współpracy

Aglomeracja Opolska

Założenie bazy zasięgów aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(stan obecny – 100 % mpzp na obszarze Aglomeracji Opolskiej, 85 % wszystkich gmin obszaru województwa opolskiego)

Monitorowanie zmian w zakresie nowych mpzp oraz nadanych numerów w ewidencji zbiorów i usług.
PLAN: 1) dokończenie ww. prac dla obszaru całego województwa
2) utworzenie bazy danych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
(przetworzenie wersji analogowej do postaci rastrowej oraz nadanie rastrom georeferencji)
3) Przetworzenie postaci rastrowej mpzp do postaci bazodanowej

Metadane:
- geoportal
krajowy
- geoportal RIIP

W zależności od decyzji gminy, metadane publikowane są bezpośrednio w centralnym katalogu metadanych
w Geoportalu krajowym lub na serwerze RIIP. Serwer RIIP, jako element krajowej struktury rozproszonych
serwerów katalogowych udostępnia metadane na poziomie regionalnym i centralnym za pośrednictwem
mechanizmu wyszukiwania rozproszonego, tym samym umożliwiając podgląd wszystkich elementów profilu
m.in. unikalnego numeru nadawanego przez Głównego Geodetę Kraju oraz pobieranie metadanych.

miasto Opole

miasto Opole

Wojewoda Opolski

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze - Dz.U. z 2014 r. poz.613 z późn. zm.)
Art. 95. 2. W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar
udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo
wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Art. 96. 1. Po upływie terminu określonego w art. 95 ust. 2 wojewoda wprowadza obszar udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar
udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Sporządzone w tym trybie studium wywołuje skutki prawne takie jak
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Art. 3. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
„opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz
dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury,
które są stosowane i udostępniane przez współtworzące
infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne
organy administracji oraz osoby trzecie”

Aspekty prawne współpracy w regionie
na poziomie węzła wojewódzkiego
w zakresie tematów infrastruktury informacji przestrzennej
będących w gestii różnych organów wiodących
Art. 9. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Art. 17 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

1. Infrastruktura jest tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także
funkcjonuje w wyniku współdziałania współtworzących ją
organów wiodących, innych organów administracji oraz osób
trzecich.
2. Organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi
mogą, w drodze porozumienia, tworzyć i utrzymywać wspólne
elementy infrastruktury, mając na względzie minimalizację kosztów
budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do
zbiorów oraz usług danych przestrzennych, a także harmonizację,
bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług.

1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które
zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy
tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie
swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych
przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1) Wyszukiwania
2) Przeglądania
3) Pobierania
4) Przekształcania
5) Uruchamianie usług danych przestrzennych.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Art. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 20 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
1. Organy wiodące, w zakresie swojej właściwości, organizują,
koordynują i monitorują działania związane z tworzeniem,
utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury, w zakresie
przyporządkowanych im tematów danych przestrzennych, mając
w szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych działań,
w tym wprowadzanych rozwiązań technicznych, z przepisami
dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej.
2. Organy wiodące uzgadniają z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej plany określające zakres i metodykę działań
związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1.

2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze
porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy
infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania
i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b,
mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej
infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich
bezpieczeństwa i jakości.
3. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej współdziałają przy
tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie.

Aspekty prawne współpracy w regionie na poziomie węzła wojewódzkiego
Art. 8 ustawy o samorządzie województwa
1. W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi
podmiotami.
Art. 12 ustawy o samorządzie województwa
1. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym;
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą;
3) innymi województwami;
4) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
Art. 6. ustawy o samorządzie powiatowym
1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Art. 9 ustawy o samorządzie gminnym
1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami
pozarządowymi.
Art. 28a. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1. W celu wspólnej realizacji projektów … w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty
wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim",
na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.
Stowarzyszenia – brak ograniczeń terytorialnych, jednostki samorządowe
różnych szczebli, odrębny od tworzących go jednostek podmiot prawa,
zawężenie celów tworzenie stowarzyszeń dla jednostek gminnych.

Projekt
ustawy „o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie
niektórych ustaw” (Nr druku: 1699)
Art.3
1. Gminy, powiaty i województwa współdziałają ze sobą mając na uwadze konieczny wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, stałe podnoszenie standardów świadczenia usług publicznych, a także racjonalizację wydatków publicznych.
2. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zwłaszcza wspólnych działań mających na celu rozwój lokalny lub
regionalny oraz funkcjonowania tych lokalnych systemów instytucjonalnych, w ramach których stykają się zakresy działania gminy i
powiatu, a także samorządu województwa, w szczególności w sprawach: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, transportu
zbiorowego i dróg publicznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, usuwania odpadów i ochrony środowiska.
Art. 4.
1. Stowarzyszenie aktywności lokalnej jest stowarzyszeniem utworzonym w celu niezarobkowego prowadzenia działań służących
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez realizację inicjatywy lub inicjatyw
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536, z późn. zm.).
Art. 7.
1. Współpraca sąsiadujących jednostek samorządu lokalnego w zakresie zagospodarowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz
wspólnych przedsięwzięć i zadań mających znaczenie dla całego obszaru może być prowadzona w formie zespołu współpracy
terytorialnej, zwanego dalej "zespołem", na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
Art. 8.
1. Zespół wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Zespół ma osobowość prawną.
Art. 11. Do zakresu działania zespołu należy opracowanie i uchwalenie studium ramowego uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego całego obszaru zespołu, zawierającego ustalenia wiążące przy sporządzaniu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Art. 30. 1. Konwent delegatów samorządu lokalnego w województwie, zwany dalej "konwentem wojewódzkim", stanowi formę
współdziałania samorządu województwa z jednostkami samorządu lokalnego z terenu województwa dla realizacji celów wskazanych w
strategii rozwoju województwa w sposób uwzględniający potrzeby wspólnot samorządowych.

Podsumowanie

Struktura obecnych przepisów w zakresie współdziałania organów administracji w większości
oparta jest na zasadzie rozłączności kompetencji poszczególnych poziomów samorządu, szczególnie
w ujęciu wertykalnym

Szczątkowe ujęcie w przepisach prawa organów samorządu szczebla wojewódzkiego jako partnera
we współpracy

Węzły wojewódzkie zapewniają :
- podejmowanie działań dotyczących obszaru całego województwa
- koordynację działań w skali województwa organów różnych szczebli administracji w zakresie
zapewnienia interoperacyjności zbiorów i usług
- optymalizację dostępu do zbiorów i usług oraz minimalizacja kosztów
poprzez
wykorzystanie istniejącej infrastruktury
- integrację i standaryzację działań w skali województwa
- wsparcie realizacji zadań organów administracji związanych z informacją przestrzenną
- wsparcie działań administracji publicznej w przypadku wystąpienia lokalnych zagrożeń
- wspólne działanie poprzez wykorzystanie istniejących zasobów organów administracji

Dziękuję za uwagę!
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