
UCHWAŁA NR 9 

RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

 

z dnia 12 września 2012 r. 

w sprawie 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), zwanej dalej ustawą, uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

 

 Po zapoznaniu się z wynikami programowania budowy infrastruktury informacji 

przestrzennej (IIP) przedstawionymi na posiedzeniu w dniu 12 września 2012 r., Rada IIP 

stwierdza, że, zgodnie z uchwałą nr 7 z dnia 8 lutego 2012 roku, wszystkie organy wiodące  

w liczbie 12 sporządziły programy swojego udziału w budowie infrastruktury informacji 

przestrzennej (IIP), stosując się do standardu wprowadzonego tą uchwałą. Na podstawie 

programów organów wiodących Główny Geodeta Kraju przygotował i poddał opiniowaniu 

program budowy IIP w wersji 2.0 o pełnym zakresie tematycznym określonym ustawą. 

 

§ 2 

 

 Rada odnotowuje, że jej inicjatywa wyrażona uchwałą nr 7 przyczyniła się  

do istotnego zwiększenia zaangażowania resortów w budowę IIP, a w szczególności  

do ukształtowania międzyresortowej struktury koordynacyjnej zdolnej do realizacji zadań 

wynikających z ustawy oraz dyrektywy INSPIRE. 

 

§ 3 

 

 Komentarze i poprawki zgłoszone do wersji programu 2.0 na piśmie lub podczas 

dyskusji na posiedzeniu Rady w dniu 12 września br. powinny zostać rozpatrzone przez 

Głównego Geodetę Kraju i odpowiednio uwzględnione przy udziale organów wiodących,  

co doprowadzi do powstania wersji 2.1 programu. Rada postuluje, aby organy wiodące przy 

weryfikacji zadań i stanu do osiągnięcia w końcu roku 2013 zwróciły szczególną uwagę na: 

 konkretne, odczuwalne korzyści dla polskiego użytkownika, np. płynące  

z uruchomienia interoperacyjnych usług i zwiększenia dostępności informacji, 

 terminowe wypełnianie wszystkich zobowiązań wynikających z dyrektywy INSPIRE  

i związanych z nią przepisów wykonawczych. 

 

§ 4 

 

 Rada zwraca się z prośbą do Głównego Geodety Kraju o możliwie pilne 

przygotowanie i udostępnienie wersji 2.1 programu budowy IIP w latach 2012-2013. 
 

 

Przewodniczący Rady 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

-/- 
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