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Brak uregulowań prawnych związanych z tworzeniem infrastruktury informacji przestrzennej na 
poziomie przepisów o zabytkach i opiece nad zabytkami (MKiDN) 

Dostosowanie Ustawy Prawo geologiczne i górnicze  do wymagań dyrektywy (definicja zbiorów 
danych i usług  oraz zasad budowy IIP (GGeolK) 

Modyfikacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 

i jednostek samorządu terytorialnego (GUS) 

Nowelizacja ustawy i rozporządzeń w zakresie obszarów morskich (MTBiGM gospodarka morska) 

Zmiana przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie redefinicji 
obowiązujących dokumentów planistycznych, cyfryzacji dokumentów planistycznych, standaryzacji 

tworzenia danych w procesie planowania przestrzennego, opracowania metadanych dla 
poszczególnych typów i faz wykonywania dokumentów planistycznych (MTBiGM) 

Przygotowanie projektu rozporządzenia o Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym 
(GGK) 
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Udostępnienie metadanych , usług przeglądania, wyszukiwania i pobierania dla zbiorów danych 
przestrzennych „rejony  statystyczne” i „obwody spisowe” (GUS) 

Dzięki realizacji projektu ISOK na koniec 2013 r. Prezes KZGW będzie dysponował aktualnym, 
zharmonizowanym i interoperacyjnym zbiorem danych hydrograficznych, który będzie udostępniany 
zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami Dyrektywy INSPIRE (KZGW) 

Planowane zakończenie prac nad opracowaniem katalogu, profilów, hierarchii, a także zasad, aplikacji (programów) komputerowych i 
wytycznych dla sporządzania metadanych planistycznych (dla istniejących i nowych zasobów) i udostępnienie ich jednostkom 
samorządu terytorialnego, wprowadzenie stosownych zmian do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i podjęcie prac nad 
zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w niezbędnym zakresie dla potrzeb zapewnienia interoperacyjności 
zbiorów i usług (MTBiGM zagospodarowanie przestrzenne) 

Zakończenie budowania funkcjonalności infrastruktury w ramach SeaDataNet2,  funkcjonalność infrastruktury baz 
danych oceanograficznych / metadanych w IMGW-PIB OM w Gdyni, zbiory danych przestrzennych tematu 
Hydrografia, powinny być gotowe do publikacji (MTBiGM gospodarka morska);  

Zakończenie testów możliwości transformacji produkcyjnych baz danych PIG-PIB do schematów baz 
INSPIRE oraz rozpoczęcie testowego udostępniania danych według nowych wytycznych (GGeolK) 



• czerwiec 2012 – styczeń 2013 – opracowanie danych przestrzennych, odbiory 
częściowe i odbiór końcowy projektu, zakłada się dotrzymanie terminu dostępności 
danych przestrzennych w terminie określonym mapą drogową wdrożenia 
infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, tj. do dnia 4 lutego 2013, kiedy to 
dane znacząco zmodyfikowane powinny zostać udostępnione w formie usług 
sieciowych (MKiDN –NID); 

• budowa IIP dla tematu urządzenia do monitorowania środowiska (branżowy profil 
metadanych, geoportal GIOŚ), 

• wykonanie bazy danych PRNG; opracowanie i uzgodnienie projektu techniczno-
implementacyjnego ZSIN oraz modernizacja IPE, opracowanie wytycznych 
technicznych określające minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych 
stosowanych do prowadzenia EGiB , zakończenie realizacji projektu GBDOT– budowa 
bazy danych obiektów topograficznych; prace związane z budową systemu zarządzania 
bazą danych K-GESUT -zainicjowanie budowy krajowej bazy danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru całego kraju (GGK), dalsze prace 
związane z krajowym punktem dostępowym – Geoportal.gov.pl, moduł SDI (GGK). 
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