
 

 

UCHWAŁA NR 16 

RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

 

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wyników 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), zwaną dalej ustawą, uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

 

 Po zapoznaniu się z wynikami programowania budowy infrastruktury informacji 

przestrzennej (IIP) przedstawionymi na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2014 r., Rada IIP 

stwierdza, że, zgodnie z uchwałą nr 13 z dnia 18 września 2014 roku, wszystkie organy 

wiodące w liczbie 12 sporządziły programy swojego udziału w budowie IIP, stosując się do 

standardu wprowadzonego uchwałą Rady IIP nr 7 z dnia 8 lutego 2012 r. Na podstawie 

programów organów wiodących Główny Geodeta Kraju przygotował program budowy IIP  

w wersji 1.0 o pełnym zakresie tematycznym określonym ustawą. 

 

§ 2 

 

 Rada pozytywnie opiniuje wyniki programowania budowy IIP w etapie obejmującym 

lata 2014-2015, zalecając, aby:   

 1) Główny Geodeta Kraju zapewnił opracowanie i zatwierdzenie w terminie do 15 

maja 2014 r. wersji 2 programu należycie uwzględniającej uwagi i propozycje zgłoszone na 

piśmie w fazie konsultacji, uzgodnień i wyjaśnień w relacjach z organem koordynującym i 

między organami wiodącymi, a także podczas dyskusji na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 

2014  r., 

 2)  organy wiodące dokonały w grudniu 2014 r. aktualizacji swoich programów prac 

na rok 2015, co umożliwi organowi koordynującemu aktualizację programu budowy IIP na 

ten rok w pełnym zakresie tematycznym. 

 

§ 3 

 

 Rada postuluje, aby organy wiodące przy dokonywaniu aktualizacji określonej w § 2 

zwróciły szczególną uwagę na: 

 konkretne, odczuwalne korzyści dla polskiego użytkownika, np. płynące  

z uruchomienia interoperacyjnych usług i zwiększenia dostępności informacji, 

 terminowe wypełnianie wszelkich zobowiązań wynikających z dyrektywy INSPIRE  

i związanych z nią przepisów wykonawczych. 

 
 

Przewodniczący Rady 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
-/- 

Jerzy Gaździcki 


