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IP.0133.101.2016

Warszawa, 5 stycznia 2016 r. 
 

Szanowny Pan
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
Prezes Zarządu
Geo-System Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na Pana pytania przesłane w piśmie 22 grudnia 2016 r. w trybie art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 r., 

poz. 1764) przesyłam poniżej odpowiedzi na pytania.

Pyt. 1 Podanie wykazu jednostek (w postaci Lp. teryt, Nazwa Jednostki), które do dnia 

21.12.2016 r. złożyły wypowiedzenie porozumienia w sprawie aplikacji adresowej 

GUGiK_EMUiA?

Pyt. 2. Podanie rzeczywistej liczby gmin korzystających aktualnie z aplikacji 

GUGiK-EMUiA? 

Pyt. 3. Podanie liczby punktów adresowych wprowadzonych w gminach korzystających 

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

Odp. W zakresie pytań 1 - 3 ze względu na konieczność zweryfikowania sugerowanych przez 

Pana niespójności oraz wykonania dedykowanego zestawienia punktów adresowych, zgodnie 

z art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy stosowane informacje zostaną przesłane nie później niż do 

dnia 22 lutego 2017 r. Niezależnie pracownicy urzędu dołożą wszelkich starań aby odpowiedź 

została przesłana przed tym terminem.

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

IP.0133.96.2016 



Pismo podpisane elektronicznie.

(http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/httpauth/rest/services/PZGIK/EMUIA

/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service) wymaga podania hasła dostępu?

Odp. Zgodnie z publicznie dostępną informacją (http://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-

pobierania-wfs?inheritRedirect=true) korzystanie z usługi Web Feature Service (WFS) 

umożliwiającej pobranie danych przestrzennych wymaga autoryzacji. Art. 12.ust. 1. ustawy z 

dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010, Nr 76, poz. 489 

z późn. zmianami) gwarantuje powszechny i nieodpłatny dostęp do usług, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. usług przeglądania i wyszukiwania.

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

WFS? 

Odp. W celu uzyskania hasła dostępu do wymienionej usługi WFS należy skorzystać z jednej 

z dostanych na stronie www.geoportal.gov.pl (tel, fax, mail) form komunikacji i zgłosić taką 

potrzebę  administratorowi systemu. Jednocześnie informuję, że w celu skorzystania z usługi 

Można wykorzystać już funkcjonujące konto zarejestrowane przez Pańską firmę.

Pyt 6. Udostępnienie rejestru wszystkich umów cywilno-prawnych z okresu od 1 stycznia 

2012r. do 31 grudnia 2016 roku, w których stroną był GUGiK? 

Odp. Rejestry umów z okresu wskazanego we wniosku stanowią załączniki do pisma. 

Jednocześnie informuję, że niezależnie urząd zawierał także umowy na przetwarzanie danych 

osobowych, które nie były ujęte w udostępnionych materiałach. 

        Z poważaniem,

p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Grażyna Kierznowska

Załączniki
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