
 

  
  

 

 

   Projekt przygotowany przez  

Województwo Dolnośląskie 

 

Stanowisko Nr 19 Konwentu Marszałków Województw RP 
z dnia ……………………… 2020 roku 

 

w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz współpracy z Głównym Geodetą Kraju  

 

Od 31 lipca 2020 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Według nowego brzmienia przepisów 

nie pobiera się opłat za niektóre materiały państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, w tym: bazę danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz 

ortofotomapę. Brak wpływów z tytułu udostępniania tych materiałów uszczuplił dochody 

budżetów województw. Jednocześnie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

nałożyła na Marszałków Województw nowe uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia 

BDOT10k. 

Konwent Marszałków Województw RP z aprobatą przyjmuje ostatnio uchwalone zmiany 

prawne powodujące szerszy, szybszy i łatwiejszy dostęp do urzędowych danych przestrzennych, 

rozumiejąc rolę informacji przestrzennej w społeczeństwie informacyjnym, którego jesteśmy 

elementem. Nieodpłatne udostępnienie bazy BDOT10k czy ortofotomapy to zmiany, które są 

spełnieniem postulatów wielu środowisk, z którymi się w pełni zgadzamy. Z satysfakcją 

stwierdzamy, że nowe uprawnienia i obowiązki nałożone na wojewódzką administrację 

geodezyjną w zakresie prowadzenia BDOT10k, które wcześniej były wielokrotnie podnoszone, 

również znalazły swoje odzwierciedlenie w znowelizowanych przepisach. 

Samorządy województw poprzez Geodetów Województw wielokrotnie podnosiły kwestie 

związane z finansowaniem administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego 

na prowadzenie zadań ustawowych, w szczególności na zakup i utrzymanie oprogramowania 

specjalistycznego do prowadzenia i aktualizacji BDOT10k oraz prace geodezyjne 

i kartograficzne. Konwent Marszałków Województw RP dostrzega jednocześnie zaangażowanie 

finansowe Głównego Geodety Kraju w utrzymanie BDOT10k w aktualności, poprzez coroczne 

zamówienia publiczne w tym zakresie. Natomiast nowo nałożone zadanie, tj. samodzielna 

aktualizacja BDOT10k przez administrację wojewódzką, aby było prowadzone w skali kraju 



 

  
  

 

 

jednolicie z zachowaniem wysokiej jakości i aktualności danych, wymaga nakładów 

finansowych i standaryzacji. Zauważamy brak procedur w zakresie prowadzenia i aktualizacji 

danych, za których prowadzenie odpowiadają Marszałkowie Województw, a których 

zintegrowane kopie tworzy, prowadzi i udostępnia Główny Geodeta Kraju.  

Opracowanie dobrych standardów wymaga czasu, ale również dialogu. Oczekiwaną 

formą współpracy Marszałków jako organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 

z Głównym Geodetą Kraju byłoby wznowienie działalności zespołu eksperckiego ds. BDOT10k, 

którego prace kilka lat temu zostały przerwane. Zespół taki powinien zweryfikować obecne 

zapisy rozporządzeń dotyczących baz danych obiektów topograficznych, ogólnogeograficznych 

oraz opracowań kartograficznych, sformułować wnioski i postulaty dotyczące zmiany przepisów 

w tym zakresie oraz wypracować procedury prowadzenia samodzielnej aktualizacji przez 

Marszałków Województw bazy BDOT10k, w tym sposobów kontroli i weryfikacji danych, jakie 

musi spełniać system do obsługi BDOT10k. Wyniki prac zespołu pozwolą na jednolity i wysoki 

standard prac związanych z prowadzeniem BDOT10k na poziomie całego kraju. Warto 

zaznaczyć, że województwa wypracowały propozycje standaryzacji, jednak na wnioski z narad 

roboczych administracji wojewódzkiej przekazane Głównemu Geodecie Kraju nie otrzymano 

odpowiedzi.  

Kierując się troską o rozwój kraju Konwent Marszałków Województw RP wnosi o jak 

najszybsze podjęcie działań mających na celu zwiększenie wsparcia finansowego 

dla województw w zakresie geodezji i kartografii z budżetu państwa, do wysokości 

zapewniającej realizację tych zadań. Apeluje również o intensyfikację dialogu i współpracy 

Głównego Geodety Kraju z organami służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla 

wojewódzkiego, poprzez wznowienie prac zespołu eksperckiego, w celu wypracowania 

zunifikowanych procedur i standardów dla prowadzenia przez Marszałków Województw 

urzędowych danych przestrzennych, wynikających z zapisów Prawa geodezyjnego 

i kartograficznego.  

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

1. Pani Jadwigi Emilewicz – Ministra Rozwoju, 

2. Pana Waldemara Izdebskiego – Głównego Geodety Kraju 


