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GSP-0582/2015
Szanowny Panie Prezesie

W nawiązaniu do pisma KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 5 lutego 2015r., które jest praktycznie
powieleniem poprzedniej korespondencji, ponownie proszę nie obarczać nas winą za powolne
aktualizowanie PRG, lecz krytycznie potrzeć na własne działania.

Mimo, że publicznie deklaruje Pan sprawność mechanizmów aktualizacji, fakty są zupełnie inne.
Aktualizacja nie dość, że jest powolna to sprawia również problemy techniczne, o których jest Pan na
bieżąco informowany.

Jako przykład problem poruszony w piśmie GSP-0489/2015 z 4.02.2015 roku dotyczący gminy
Świdnica (mimo poprawnego raportu walidacji):

I jako dopełnienie „działającego sprawnie” systemu aktualizacji, dzisiejszy komunikat z gminy
Skołyszyn (mimo poprawnego raportu walidacji):

Podając tę informację do publicznej wiadomości liczymy, że w końcu podejmie Pan skuteczne
działania w sprawie prowadzonej aktualizacji PRG. Niewątpliwie pierwsze oznaki poprawy już są,
gdyż na pojawienie się danych z ostatnich 6 gmin (Leśniowice, Wołomin, Kleszczewo, Tyczyn,
Andrzejewo i miasto Wałcz), których danymi udało się zasilić PRG w dniu 30.01.2015r., czekaliśmy
już tylko 6 dni. Szkoda tylko, że w dalszym ciągu nowe dane nie są na dostępne do wyszukiwania
w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Liczę, że poruszone problemy uda się szybko rozwiązać i zostaniemy o tym niezwłocznie
poinformowani.

Z poważaniem

W załączeniu:
1. Pismo KN-PRG-5012-21/2014

Do wiadomości:
1. Minister Administracji i Cyfryzacji
2. Do wiadomości publicznej

<dataWpisuRMDHMS>2015-02-03 15:52:06</dataWpisuRMDHMS>
<wpis>

Błąd bazy danych: ORA-20001:-20000 ORA-20000: Aktualizacja dla gminy 0809072 przez
użytkownika GEO-SYSTEM nie jest możliwa. Gmina aktualizuje PRG przy pomocy aplikacji
EMUiA opracowanej przez GUGiK. ORA-06512: at "GML.GMLP_SZPRG_MIG", line 1885
ORA-06512: at line 1

</wpis>

<dataWpisuRMDHMS>2015-02-11 08:55:02</dataWpisuRMDHMS>
<wpis>

java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-02055: distributed update operation failed; rollback
required ORA-02290: check constraint (EMUIA.EMC_CK_PAD_WAZNOSC) violated ORA-
06512: at "APP1.BUFOR", line 2077 ORA-06512: at line 1

</wpis>
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KN-PRG-5012-21/2014
Pan

Waldemar Izdebski

Prezes Zarządu Geo-System Sp.  z o.o.

ul. Kubickiego 9 lok. 5

02-954 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Odpowiadając na pisma znak GSP-0472/2015 z dnia 2 lutego 2015 pragnę raz jeszcze 

przypomnieć, że obowiązkiem gmin realizowanym za pomocą systemu teleinformatycznego 

służącego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów na podstawie § 8 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012 poz. 125) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U.2012 poz.199) jest 

przekazywanie danych dotyczących adresów do aktualizacji bazy państwowego rejestru 

granic (PRG).

Do przekazania danych adresowych do bazy PRG została przygotowana usługa sieciowa, 

do której mają Państwo dostęp. Po zakończonym procesie przekazania danych adresowych 

mogą Państwo pobrać raport informujący, czy proces ten przebiegł pomyślnie. Na tym 

kończy się Państwa udział w procesie aktualizacji bazy PRG, do którego zostali Państwo 

upoważnieni przez gminy. Ww. raport może Państwu posłużyć do poinformowania gminy, że 

proces przekazywania danych adresowych do bazy PRG przebiegł pomyślnie. 

Sposób pobrania raportu z przebiegu przekazania danych jest również opisany w 

wytycznych do dot. aktualizacji PRG, o których informowaliśmy we wcześniejszej 

korespondencji. Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne jak taki raport pobrać proszę 

kontaktować z obsługą techniczną dostępną pod adresem e-mail emuia@codgik.gov.pl lub 

dzwoniąc pod numer telefonu 22 532 25 36. 

mailto:emuia@codgik.gov.pl


2

Zwracam ponownie uwagę, że nie znajduję przepisu prawa, na podstawie którego 

warunkujecie Państwo częstotliwość przekazywania danych adresowych celem aktualizacji 

bazy danych PRG, a tym samym przedłużacie wykonanie prac, do których zostaliście 

upoważnieni przez właściwe organy gmin. 

Ponownie proszę o zintensyfikowanie prac ponieważ nieuzasadniony brak aktywności z 

Państwa strony a w konsekwencji brak danych adresowych w PRG odbija się negatywnie na 

ocenie realizacji tego zadania przez gminy. 

        Z poważaniem,

   Kazimierz Bujakowski

Do wiadomości:

Departament Administracji Publicznej

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
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Pismo podpisane elektronicznie.
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