
 

Geo-System Sp. z o.o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa 

www.geo-system.com.pl, mail: geo-system@geo-system.com.pl 

te l / fax (22)  847 -35-80 ,  843 -41-68 ,  853 -31-15  

 
 

 
Sp. z o.o. 

02-954 Warszawa, ul. Kubickiego 9 lok. 5 
tel./fax (22) 847-35-80, 843-41-68, 853-31-15 

 Warszawa dn. 21.12.2016r. 

Sz.P. 

Aleksandra Jabłonowska 
Główny Geodeta Kraju 

ul. Wspólna 2 

00-926 Warszawa 
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Szanowna Pani 

W związku odpowiedzią IP.0133.96.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. na nasze zapytanie 

GSP-2199/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. wskazujemy, że podali Państwo nieprawdziwe informacje 

o liczbie gmin korzystających z aplikacji GUGiK-EMUiA. Podana informację o 1296 gminach 

korzystających z aplikacji GUGiK-EMUiA należy traktować jedynie jako teoretyczną liczbę 

partnerów projektu Teryt2. Wśród wymienianych gmin jest bowiem: 

1. Kilkadziesiąt gmin, które już dawano wypowiedziały porozumienia z GUGiK (wysyłając 

stosowne pisma), a widnieją dalej na oficjalnym wykazie. Rekordzistą w tym względzie jest 

gmina Pasłęk, która wypowiedziała porozumienie w dniu 4.02.2015r., ale dalej występuje na 

liście. W załączeniu przekazuję kopię tego wypowiedzenia i zachęcam także do zapoznania się 

z zamieszczoną tam opinią o aplikacji GUGiK-EMUiA, bo Pani opinia o doskonałości tej 

aplikacji pochodzi chyba tylko z jednego źródła charakteryzującego się małym obiektywizmem. 

Dla uzupełnienia w załączeniu przekazuję jeszcze kopie dwóch innych wypowiedzeń z miasta 

Kamienna Góra (wypowiedzenie z dnia 1.08.2015r.) oraz Starego Kurowa (wypowiedzenie 

z dnia 3.11.2015r.). Wymieniono tylko te najstarsze, które dawno powinny być uwzględnione. 

2. Kilkadziesiąt gmin, które owszem posiadają porozumienie z GUGiK, ale faktycznie prowadzą 

bazy w systemie iMPA. Dowodem tego jest fakt, że do kontroli PRG, którą obecnie wykonuje 

firma PLAN S.A. na zlecenie GUGiK przedkładają dane z systemu iMPA, czyli de facto nie 

korzystają z aplikacji GUGiK-EMUiA. Jako przykład przedstawiam protokół pobrania danych 

przez firmę PLAN S.A. z systemu iMPA dla gminy Lipusz. 

3. Kilkaset gmin ponad 400, które owszem posiadają porozumienie z GUGiK, ale faktycznie 

prowadzą bazy w systemie iMPA. Dowodem tego jest statystyka wprowadzanych punktów 

adresowych w systemie iMPA. Jako przykłady takich gmin można podać: Żabia Wola (394 

punktów) Krosno Odrzańskie (238), Marki (229). Łącznie gminy posiadające porozumienie 

z GUGiK wprowadziły w systemie iMPA ponad 20.000 nowych punktów adresowych. 

Podsumowując przedstawione informacje, stwierdzam, że w trosce o zgodność z faktami, należy 

podaną liczbę zweryfikować, a dodać należy, że są jeszcze inni dostawcy oprogramowania do 

prowadzenia baz adresowych, w którym część gmin prowadzi swoje rejestry. 

W związku z powyższym prosimy także, w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2016, poz. 1764), o: 

1. Podanie wykazu jednostek (w postaci Lp, Teryt, NazwaJednostki) które do dnia 21.12.2016r. 

złożyły wypowiedzenie porozumienia w sprawie aplikacji adresowej GUGiK-EMUiA? 

2. Podanie rzeczywistej liczby gmin korzystających aktualnie z aplikacji GUGiK-EMUiA? 

3. Podanie liczby punktów adresowych wprowadzonych w gminach korzystających z aplikacji 

GUGiK-EMUiA w roku 2016 (w postaci Lp, Teryt, LiczbaPunktów)? 

4. Informację dlaczego usługa WFS dostępna pod adresem podanym w piśmie IP.0133.96.2016 

(http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/httpauth/rest/services/PZGIK/EMUIA/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service), 

wymaga podania hasła dostępu? 

5. Informację jaka jest procedura uzyskania hasła dostępu do wymienionej w pkt. 4 usługi WFS? 

6. Udostępnienie rejestru wszystkich umów cywilno-prawnych z okresu od 1 stycznia 2012r. do 

31 grudnia 2016 roku, w których stroną był GUGiK? 

Oczekiwane informacje proszę przekazać elektronicznie na adres: geo-system@geo-system.com.pl. 

W załączeniu: 
1. Wypowiedzenia porozumień z gmin: Pasłęk, Kamienna Góra i Starego Kurowa 
2. Protokół przekazania danych dla gminy Lipusz 

Do wiadomości 

1. Pan Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 
2. Do wiadomości publicznej – (bez załączników) 

Z poważaniem 
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