
 

 

UCHWAŁA NR 13 

RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

 

z dnia 18 września 2013 r. 

w sprawie programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej 

w etapie obejmującym lata 2014-2015 

 

 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 

  

 Doceniając wkład organów wiodących w terminowe i skoordynowane opracowanie 

programu budowy IIP w etapie obejmującym lata 2012-2013 oraz stwierdzając nieodzowność 

dalszej skutecznej współpracy organów wiodących w tym zakresie, Rada opiniuje pozytywnie 

inicjatywę opracowania programu budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie 

obejmującym lata 2014-2015, jako wspólnego przedsięwzięcia 12 organów wiodących, 

organu koordynującego oraz pozostałych interesariuszy. 

 

§ 2 

 

 Rada zaleca, aby przy realizacji inicjatywy określonej powyżej w §1 stosowane były: 

1) tryb i harmonogram programowania budowy IIP, etap 2014-2015 stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) standard  treści programu budowy IIP stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady nr 7  

z dnia 8 lutego 2012 r . 
 

 

Przewodniczący Rady Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej 

-/- 

Jerzy Gaździcki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13 

 Rady IIP  

 z dnia 18 września  2013 r. 

 

 

TRYB I HARMONOGRAM PROGRAMOWANIA BUDOWY 

INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ  

ETAP 2014-2015 

 

 

1. TRYB 

 
1. Przyjęcie przez Radę IIP uchwały  w sprawie programowania budowy IIP w etapie 

obejmującym lata 2014-2015, zwanym dalej etapem 2014-2015. 

2. Opracowanie przez każdy z 12 organów wiodących programu udziału w etapie  

2014-2015 budowy IIP, stosując standard stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 7 

Rady IIP z dnia 8 lutego 2012 r.  

3. Opracowanie programu budowy IIP w etapie 2014-2015 (wersja 1) przez organ 

koordynujący na podstawie programów opracowanych przez organy wiodące. 

4. Proces konsultacji i uzgodnień na podstawie wersji 1. 

5. Zaopiniowanie programu budowy IIP w etapie 2014-2015 przez Radę IIP. 

6. Zatwierdzenie  programu budowy IIP w etapie 2014-2015 (wersja 2, finalna) przez 

organ koordynujący. 

 

 

2. HARMONOGRAM 

 

Zadanie Wykonanie Termin 

1. Przyjęcie uchwały w 

sprawie programowania 

Rada IIP 

 
18.09.2013 

2. Opracowanie 

programów udziału 
Organy wiodące 15.12.2013 

3. Opracowanie programu 

budowy IIP w wersji 1 
Organ koordynujący 15.02.2014 

4. Konsultacje, 

uzgodnienia,  
Wszyscy interesariusze 15.03.2014 

5. Opiniowanie Rada    IIP 15.04. 2014 

6. Zatwierdzenie programu  

budowy IIP w wersji 2 
Organ koordynujący 15.05. 2014 

 

 


