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Szanowny Panie Prezesie 

Proszę o zaprzestanie wysyłania przez CODGiK do gmin nieprawdziwych informacji 

dotyczących stanu numeracji adresowej, w gminnych bazach prowadzonych przy użyciu 

naszego oprogramowania iMPA. Zgłaszane problemy nie dotyczą baz gminnych, bo w nich 

jest wszystko w porządku, a dotyczą jedynie zasilania rejestru PRG z czym ciągle były jakieś 

kłopoty.  

Przypominam, że Państwo sami tworzycie rejestr PRG z zasileń gminnych i w wielu 

sprawach używacie swojej interpretacji zapisów rozporządzenia dotyczących pliku GML, bez 

konsultacji z nami jako firmą zasilającą PRG danymi z prawie 1500 gmin. Dodatkowo 

w wielu gminach, na skutek ciągłych perturbacji z zasilaniem PRG, były zrobione transfery 

ponowne (tzw. nowe transfery inicjalne), a więc stare dane powinny zostać zastąpione 

nowymi, a jak widać w PRG kolekcjonowane jest wszystko.  

Niezależnie od powyższego proszę o wyjaśnienie jak to było możliwe, że znaleźliście 

Państwo błędy również w zasileniach, których jeszcze nie zrobiliśmy. Przykładem niech 

będzie gmina Krynica Morska (upoważnienie z gminy uzyskane 30.06.2016r, wysłane do 

GUGiK 6.07.2016r., a więc jeszcze nawet bez uprawnień do zasilania, a błędy już są!!!). 

Jeśli są więc jakieś problemy proszę kontaktować się z nami, bo to my (na podstawie 

udzielonych upoważnień) jesteśmy odpowiedzialni za zasilanie PRG, a nie wprowadzać 

w zakłopotanie pracowników gminy. Nie jest bowiem obowiązkiem pracownika gminy 

wiedzieć jak się zasila rejestr PRG. 

Przez prawie dwa lata musiałem osobiście walczyć abyście Państwo w końcu uruchomili 

usługę zasilania PRG. Może przyszedł czas aby na bazie posiadanych doświadczeń ponownie 

usiąść do tematu zasilania PRG i ustalić zasady współpracy korzystne dla funkcjonowania 

rejestru PRG, który ma kluczowe znaczenie dla całej infrastruktury danych przestrzennych 

w Polsce. 
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