
Projekt z dnia 03.06.2011r.

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia ............... 201 1 r.

w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

Na podstawie art. 9 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

. U. z 2010 r. Nr 193, póz. 1287) zarządza się, co następuje:(Dz

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych

i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego

Geodety Kraju oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych

organów administracji publicznej przy ich realizacji.

§ 2. Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostępnia następujące kartograficzne

opracowania tematyczne i specjalne:

1) tematyczne opracowania w postaci cyfrowych map:

a) hydrograficznej - przedstawiającej w szczególności stan i warunki obiegu wody

w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów,

głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, rozmieszczenie

wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów

gospodarki wodnej;

b) sozologicznej - przedstawiającej w szczególności stan środowiska przyrodniczego

oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących

w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim

procesów antropogenicznych, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości

środowiska;

c) geomorfologicznej - przedstawiającej w szczególności formy rzeźby powierzchni

ziemi oraz informacje dotyczące skał i osadów, w tym informacje o ich składzie,

strukturze, genezie i wieku;

d) glebowo -rolniczej - przedstawiającej w szczególności informacje dotyczące

przydatności glebowo-rolniczej terenu charakteryzowanej na podstawie



głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego,

kamienistości, erozji gleb i podglebia i zdolności zatrzymywania wody;

e) pokrycia terenu - przedstawiającej w szczególności szatę roślinną, uprawy, wody

powierzchniowe, obiekty antropogeniczne, a także materiał gruntów odsłoniętych;

f) użytkowania ziemi przedstawiającej fizyczne i biologiczne użytkowanie

powierzchni ziemi, włączając w to powierzchnie naturalne i sztuczne, obszary

rolnicze, lasy, tereny podmokłe, akweny;

g) infrastruktury technicznej - przedstawiającej w szczególności informacje

o sieciach uzbrojenia terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej;

h) średnich cen transakcyjnych gruntów;

i) podziałów terytorialnych kraju - przedstawiającej w szczególności granice

państwa oraz granice jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym:

- zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

- podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,

- podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,

- podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,

— podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek

organizacyjnych administracji specjalnej

oraz lokalizację siedzib organów i jednostek organizacyjnych;

2) mapy tyflologiczne, przeznaczone dla niewidomych i słabo widzących;

3) mapy atlasowe obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Główny Geodeta Kraju, przy wykonywaniu zadań związanych z opracowaniami,

0 których mowa w § 2, uwzględnia informacje zgromadzone przez właściwych ministrów

1 kierowników urzędów centralnych, w tym w szczególności:

1) ministra właściwego do spraw środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

oraz Głównego Geologa Kraju w zakresie mapy hydrograficznej, mapy sozologicznej,

mapy pokrycia terenu oraz mapy geomorfologicznej;

2) ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie mapy glebowo-rolniczej;

3) ministra właściwego do spraw łączności, ministra właściwego do spraw transportu

oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie mapy infrastruktury

technicznej;



4) ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej

i mieszkaniowej w zakresie mapy średnich cen transakcyjnych gruntów;

5) ministra właściwego do spraw administracji publicznej w zakresie rnapy podziałów

terytorialnych kraju .

2. Organy, o których mowa w ust. l, współdziałają z Głównym Geodeta Kraju

w realizacji zadań dotyczących opracowań, o których mowa w § 2 poprzez:

1) opiniowanie i uzgadnianie zakresu i rodzajów opracowań kartograficznych

planowanych do realizacji w danym roku, uwzględniając ich szczegółowość i objęty

nimi obszar;

2) udostępnianie na wniosek Głównego Geodety Kraju posiadanych informacji i zbiorów

danych lub zapewnienie dostępu do tych informacji i zbiorów danych przy pomocy

uzgodnionych usług danych przestrzennych;

3) uczestniczenie w organizowanych przez Głównego Geodetę Kraj u naradach

roboczych dotyczących tych opracowań;

4) przekazywanie wniosków i opinii dotyczących treści tych opracowań oraz sposobu

ich udostępniania.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za zgodność pod względem
prawnym i redakcyjnym DYflEKTOff fiEPARTAMENTU

Prawno-JLegislacyjnegg
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie wykonuje delegacje ustawową zawartą w art. 9 a ustawy-

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, póz.

1287) dodaną w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 4 marca 2010 r.

0 infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, póz. 489).

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie rodzajów kartograficznych opracowań

tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków

Głównego Geodety Kraju oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju

innych organów administracji publicznej przy realizacji tych zadań.

Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania infrastruktury jest jej

interoperacyjność, czyli zapewnienie przechowywania, udostępniania oraz utrzymywania

danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, łączenie w jednolity sposób danych

pochodzących z różnych źródeł i wspólne korzystanie.

Jednym z celów projektowanego rozporządzenia jest zdefiniowanie i uregulowanie

w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z opracowaniami tematycznymi

1 specjalnymi o charakterze urzędowym wykonywanymi przez Głównego Geodetę Kraju, na

podstawie art. 7a pkt 14 lit. e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne. Dotyczy tego § 2 projektu, w którym zdefiniowany został szereg opracowań

kartograficznych zarówno tematycznych jak i specjalnych wynikający z potrzeb obywateli,

administracji oraz generalnie gospodarki państwa i dotychczasowych doświadczeń Głównego

Urzędu Geodezji i Kartografii w tym w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej

tego typu opracowań.

Organizacja i tryb współdziałania pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a innymi

organami administracji wynikający z delegacji określonej w art. 9a ustawy, został

szczegółowo określony w § 3 projektu. Współdziałanie jest niezbędne w celu wykorzystania

poszczególnych baz danych i rejestrów prowadzonych przez te organy do przygotowania ww.

opracowań, ale również w celu wspólnego opiniowania i uzgadniania realizacji zadań

dotyczących tematycznych opracowań kartograficznych i specjalnych, wzajemnego

przekazywania danych niezbędnych do wykonania w/w opracowań, uczestnictwa w naradach

roboczych dotyczących w/w opracowań oraz przekazywania wniosków i opinii dotyczących

treści w/w opracowań i sposobu ich udostępniania.

Zakres projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.



OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja

Projekt w zakresie realizacji obowiązków odnosi się głównie do działalności Głównego

Geodety Kraju w mniejszym stopniu może angażować inne organy administracji rządowej

w zakresie współdziałania oraz w zakresie udostępniania danych na zasadach określonych

w innych przepisach.

2. Konsultacje społeczne

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, póz. 1414) projekt

rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na stronie internetowej

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Jednocześnie, rozporządzenie zostanie poddane konsultacjom społecznym z następującymi

podmiotami:

1. Stowarzyszenie Geodetów Polskich;

2. Stowarzyszenie Kartografów Polskich;

3. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich;

4. Stowarzyszenie Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie

(GISPOL);

5. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej;

6. Polskie Towarzystwo Geograficzne;

7. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa;

8. Instytut Geodezji i Kartografii;

9. Polski Związek Niewidomych.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Projektowana regulacja nie wpływa na budżety jednostek samorządu terytorialnego,

natomiast w przypadku budżetu państwa, zakres obszarowy oraz informacyjny



kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych będzie zależał od posiadanych

w dyspozycji Głównego Geodety Kraju środków finansowych.

Szacuje się, że koszty utworzenia cyfrowych opracowań w pełnym zakresie informacyjnym

dla obszaru całego kraju do roku 2020 nie powinno przekroczyć kwoty około 147 min zł, przy

czym:

1) koszty utworzenia cyfrowych opracowań w pełnym zakresie informacyjnym dla

obszaru całego kraju zostaną pokryte z budżetu państwa z części 17 działu 710

rozdziału 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdziału 71021 - Główny

Urząd Geodezji i Kartografii;

2) w przypadku potrzeb na konkretne opracowania, przekraczające możliwości

finansowe Głównego Geodety Kraju, zgłaszanych przez organy administracji, istnieje,

wynikająca żart. 7a pkt 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, póz. 1287) oraz z art. 17 ustawy z dnia 4

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, póz. 489),

możliwość współfmansowania zadań oraz współdziałania podmiotów w ich realizacji

w celu między innymi minimalizacji kosztów i optymalizacji dostępności opracowań

oraz danych;

3) Główny Geodeta Kraju będzie podejmował kroki w celu pozyskania środków

pomocowych (obecnie, planowane jest pozyskanie funduszy na tworzenie

kartograficznych opracowań tematycznych w latach 2012-2014 z Norweskiego

Mechanizmu Finansowego w ramach projektu „Model bazy danych przestrzennych

dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie

kartograficznych opracowań tematycznych ").

Koszt utworzenia pełnych baz danych i opracowań w pełnym zakresie informacyjnym dla

obszaru całego kraju może ulec zmniejszeniu z uwagi na szereg prac realizowanych czy

planowanych do realizacji przez organy wiodące w zakresie prowadzonych baz danych

wynikających między innymi z wyżej cytowanych ustaw.

4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy

Produkcja cyfrowych opracowań kartograficznych w formie cyfrowej wpłynie korzystnie na

wzrost zatrudnienia wysokokwalifikowanych kadr w sektorze usług geodezyjno-

kartograficznych i geoinformacyjnych, ale również przyczyni się do wzrostu aktywności

gospodarczej podmiotów działających w następujących sferach: ochrony środowiska,

planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i obronności, geologii,

f)



geomorfologii, rolnictwa. W przypadku kartograficznych opracowań specjalnych

przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących konieczne będzie zaangażowanie

osób niewidomych i słabo widzących w procesy tworzenia i oceny jakości tych opracowań.

5. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,

w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki

i przedsiębiorczości.

Tematyczne opracowania kartograficzne w formie cyfrowej, jakie będą tworzone na

podstawie przepisów rozporządzenia, będą dla przedsiębiorców ważnym źródłem

wiarygodnej, zharmonizowanej i łatwo dostępnej, przy pomocy usług sieciowych, informacji

o środowisku, jego walorach przyrodniczych i gospodarczych oraz związanych z tym

środowiskiem zjawiskach i zagrożeniach. W konsekwencji uproszczą i skrócą proces

podejmowanie decyzji administracyjnych i biznesowych oraz przyczynią się do ułatwienia

działalności inwestycyjnej przedsiębiorców.

6. Wpryw projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionów

Rozporządzenie wpłynie stymulujące na rozwój regionalny. Tworzone na jego podstawie

tematyczne opracowania kartograficzne w formie cyfrowej będą ważnym narzędziem dla

organów samorządu terytorialnego w ich działaniach planistycznych i realizacyjnych

mających na celu rozwój gospodarczy poszczególnych regionów, poprawę warunków życia

ich mieszkańców, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zwiększanie bezpieczeństwo

obywateli i mienia.

Mapy średnich cen transakcyjnych gruntów oraz mapy glebowo rolnicze, o których mowa

w projekcie rozporządzenia, wpłyną pozytywnie na rozwój rynku nieruchomościami,

uaktywnienie tkwiącego w nieruchomościach kapitału, a także na transparentność tego rynku.

Mapy podziałów terytorialnych kraju będą istotna pomocą dla obywateli i przedsiębiorców

w ustalaniu właściwości miejscowej organów władzy publicznej oraz innych podmiotów

realizujących zadania publiczne. Mapy tyflologiczne będą miały pozytywny wpływ na

aktywność zawodową osób niewidomych oraz poprawę ich komfortu życia.


