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Szanowny Panie Ministrze,
W nawiązaniu do pisma DPPiGN.3.6230.12.2018.KK.1 z dnia 24.04.2018r., które zostało skierowanego do
gmin, wyrażamy zadowolenie, że tematyka włączenia zagospodarowania przestrzennego do IIP jest
przedmiotem intensywnych działań Ministerstwa. Termin opracowania i opublikowania metadanych
wynikający z ustawy o IIP upłynął 3 grudnia 2013r. i z jednej strony dobrze, że podjęto działania
w Ministerstwie, ale z drugiej należy zaznaczyć, że znaczna część samorządów wywiązała się już z tego
obowiązku w terminie, opracowując metadane na bazie (zgodnego z INSPIRE) profilu zaproponowanego
w ramach projektu PlanForAll w 2010.
Jesteśmy firmą, która zinformatyzowała mpzp w ponad 800 gminach, a na ogólną liczbę ok. 50.000
funkcjonujących w Polsce mpzp, w naszym oprogramowaniu funkcjonuje ponad 15.500, czyli niemal
1/3 wszystkich planów. Dla wszystkich planów opublikowano też metadane, bo jest to jeden z elementów
procesu informatyzacji.
Wszystkie opublikowane przez nas metadane są włączone do IIP poprzez serwer katalogowy:
http://metadane.podgik.pl, który jest również powiązany z serwisem geoportal.gov.pl. Ponadto matadane są
także widoczne w europejskim geoportalu INSPIRE: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu

Nie ma więc konieczności ręcznego wprowadzania metadanych do edytora GUGIK, jak sugeruje pismo, bo
publikacja metadanych bez informatyzacji planów zwyczajnie nie ma większego sensu. W nawiązaniu do
pisma, zwracam się do Pana Ministra z dwoma kwestiami:
1. Proszę o informację, czy przedstawiony profil metadanych jest ostatecznym i obowiązującym polskim
profilem metadanych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” i czy w związku z tym powinniśmy
przekonwertować dotychczas opracowane metadane do tego profilu?
2. W temacie ewentualnego szybkiego i skutecznego dostosowania/konwersji dotychczas opracowanych
metadanych, prosimy o rozważenie zorganizowania spotkania z wiodącymi dostawcami oprogramowania
informatyzującego MPZP w gminach z przedstawicielami Pana Ministerstwa oraz GUGiK.
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