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„Ustawa o IIP” 





Lp. Nazwa projektowanego rozporządzenia 

1. w sprawie ewidencji baz danych infrastruktury informacji przestrzennej 

2. w sprawie zasad organizacji pracy oraz  wynagradzania członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

3. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. 

4. w sprawie standardów technicznych zakładania i utrzymywania podstawowych osnów  geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych. 

5. w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu 

6. w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw 

geograficznych. 

7. w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych obiektów  topograficznych oraz w bazie 

danych obiektów ogólnogeograficznych. 

8. w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazach danych zobrazowań lotniczych  i satelitarnych 

oraz ortofotomapy z numerycznym modelem terenu. 

9. w sprawie standardów technicznych dotyczących wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

10. w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic 

11. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i prowadzenia systemu ZSIN 

12. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  i  kartograficznego. 

13. w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie MSWiA w 
sprawie standardów 

technicznych wykonywania 
prac geodezyjnych i 

kartograficznych, 
geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych  
i wysokościowych oraz 

opracowywania  
i przekazywania wyników 
tych pomiarów do PZGiK 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 11 
ustawy – Pgik 

    
 
Zmiana wynikająca z Ustawy IIP. Istotą projektu rozporządzenia jest ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnieo 
związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na potrzeby wyszczególnione w delegacji ustawowej, 
uregulowanych dotychczas w kilku standardach technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii i różnych przepisach niższej rangi. 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Rada Ministrów 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów  

w sprawie rodzajów 
kartograficznych opracowao 
tematycznych i specjalnych   
Podstawa prawna: art. 9a ustawy – Pgik 

 ND ND 3.10 

R I p. 4 – jednostki administracyjne 
R I p. 7 – sieci transportowe 
R II p. 2 – użytkowanie ziemi 
R III p. 3 – gleba 
R III p. 6 – usługi użyteczności publicznej 
R III p. 8 – obiekty produkcyjne i przemysłowe 
R III p. 11 – gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze 

 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie Ministra 
SWiA  

w sprawie baz danych 
dotyczących zobrazowao 
lotniczych i satelitarnych 

oraz ortofotomapy i 
numerycznego modelu 

terenu 
Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 10 

ustawy – Pgik 

    

R II p.1  - ukształtowanie terenu, rozumiane jako cyfrowe modele wysokościowe  powierzchni terenu; 
R II p. 3  - ortoobrazy, rozumiane jako dane obrazowe powierzchni ziemi mające odniesienie przestrzenne, 
pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej; 

 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie MSWiA w 
sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i 

adresów 
Podstawa prawna: art. 47 b ust. 5 

ustawy – Pgik 

    

 
 
R I p 5: adresy, rozumiane jako informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych 
adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu pocztowego; 
 



Procedowani
e poza GUGiK 

Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie Ministra 
SWiA w sprawie osnów 

geodezyjnych, 
grawimetrycznych i 

magnetycznych 
Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pgik 

    

R I p 1: systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, rozumiane jako systemy do 
jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za pomocą 
współrzędnych x, y, z lub za pomocą szerokości i długości geograficznej oraz wysokości 
na podstawie geodezyjnego poziomego i pionowego układu odniesienia; 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie MSWiA w 
sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych 
oraz bazy danych ogólno - 

geograficznych 
Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 9 

ustawy – Pgik 

  ND  
 

 
R I p. 7: sieci transportowe,  
R II p. 2: użytkowanie ziemi,  
R III p.2: budynki, usługi użyteczności publicznej i służby paostwowe, obiekty 
produkcyjne i przemysłowe 
 
Oprócz powyższych tematów (za które odpowiada zgodnie z ustawą o IIP GGK) zakres informacji gromadzonych 
w bazach opisanych w rozporządzeniu odnosi się do tematów : hydrografia, obszary chronione.  
 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie Ministra 
SWiA w sprawie 

paostwowego rejestru 
nazw geograficznych 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 8 
ustawy – Pgik 

 

 ND 
 

3.10 
 

R I p. 3: nazwy geograficzne, rozumiane jako nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast, 
przedmieśd lub osiedli, a także nazwy innych obiektów geograficznych lub topograficznych o 
znaczeniu publicznym lub historycznym 

 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie 

paostwowego rejestru 
granic i powierzchni 
jednostek podziałów 
terytorialnych kraju 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1a ustawy 
– Pgik 

 

    
 

 
R I p. 4: jednostki administracyjne, rozumiane jako jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego paostwa 
 
R III p. 1: jednostki statystyczne, rozumiane jako jednostki służące do rozpowszechniania lub wykorzystywania 
informacji statystycznych 
 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Komisja Prawnicza 

Rozporządzenie MSWiA w 
sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz mapy 

zasadniczej 
Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 7 

ustawy – Pgik 

  
RI p.4: jednostki administracyjne 
RI p.5: adresy 
RI p.6: działki ewidencyjne 
RI p.7: sieci transportowe 
RII p.1: ukształtowanie terenu 
RII p.2: użytkowanie ziemi 
RIII p.2: budynki 
RIII p.4: zagospodarowanie przestrzenne 
RIII p.6: usługi użyteczności publicznej i służby paostwowe 
RIII p.8: obiekty produkcyjne i przemysłowe 
RIII p.9: obiekty rolnicze oraz akwakultury 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Rada Ministrów 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie 

zintegrowanego systemu 
informacji o 

nieruchomościach 
Podstawa prawna: art. 24b ust. 4 ustawy 

– Pgik 

  

 
R I p. 6: działki ewidencyjne, rozumiane jako ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach 
jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone z otoczenia za 
pomocą linii granicznych. 

 
 



Projekt aktu prawnego 
Uzgodnienia  

międzyresortowe 
KWRiST KRMiŁ Rada Ministrów 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie 

paostwowego systemu 
odniesieo przestrzennych 
Podstawa prawna: art. 3 ust. 5 ustawy 

pgik 

Trwają uzgodnienia wewnątrzresortowe oraz konsultacji 
społeczne. 

Trwa rozpatrywanie zgłoszonych uwag. 

 
R I p 1: systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, rozumiane jako systemy do jednoznacznego 
przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za pomocą współrzędnych x, y, z lub za pomocą szerokości i 
długości geograficznej oraz wysokości na podstawie geodezyjnego poziomego i pionowego układu odniesienia; 
 
R I p. 2: systemy siatek georeferencyjnych, rozumiane jako systemy tworzone na podstawie zharmonizowanej 
wielorozdzielczej siatki o znormalizowanym położeniu i wielkości oczek oraz wspólnym punkcie początkowym.  
 




