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Szanowny Panie Prezesie
W nawiązaniu do wcześniejszych kilku korespondencji związanych z przesyłaniem
kolejnych upoważnień do aktualizacji bazy danych PRG informujemy, że w związku
z brakiem postępu w rozwiązaniu problemu aktualizacji PRG nie będziemy dłużej zbierać
od gmin upoważnień do zasilania rejestru PRG.
Mimo uzgodnień dokonanych w dniu 1 marca 2012r. (20 miesięcy temu) i przekazaniu
350 upoważnień z gmin, nie uruchomił Pan dotychczas skutecznej usługi zasilania PRG.
Przeprowadzona analiza prawna jednoznacznie stwierdza, że na bazie zapisu
Rozporządzenia w sprawie EMUiA obowiązek zasilania PRG spoczywa na oprogramowaniu
służącym do prowadzenia bazy adresowej (cytat poniżej) :
§ 8.1. Podstawą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy, stosowanego do
prowadzenia ewidencji jest baza danych, której logiczny model jest zgodny ze specyfikacją modelu
pojęciowego danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów zawartą w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. System teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ewidencji musi być wyposażony w mechanizmy
umożliwiające tworzenie, zapisywanie i bezpieczne utrzymywanie jej zbiorów danych, a ponadto:
.....

7) przekazywanie do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
nowych lub zmienionych danych ewidencji dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej,
również z wykorzystaniem usług sieciowych.

W związku z tym informuję Pana Prezesa, że nasze oprogramowanie iMPA
funkcjonujące już w prawie 50% polskich gmin (aktualnie 1200 wdrożeń) udostępnia
stosowną usługę wykaz_nowych_adresow dostępną pod adresem:
http://prg.punktyadresowe.pl?akcja=wykaz_nowych_adresow&teryt=...&login=...&haslo=....

Od ustalonej daty (obecnie 30.10.2014r., ale data może też być parametrem wywołania
usługi &data=rrrr-mm-dd) usługa generuje wykaz nowych punktów adresowych. Login
i hasło do usługi przekażemy telefonicznie.
Jednocześnie istnieje druga usługa zatwierdz_punkt, która wywołana po przetworzeniu
punktu usuwa go z kolejki generowanej przez usługę: wykaz_nowych_adresow:
http://prg.punktyadresowe.pl/?akcja=zatwierdz_punkt&login=...&haslo=...&idiip=...

Stwierdzam więc, że wypełniamy ciążące na nas zobowiązania i proces zasilania PRG
zależy już tylko od Pana. Mam jednocześnie nadzieje, że przedstawione rozwiązanie pomoże
Panu w skutecznej realizacji procesu zasilania PRG danymi adresowymi.
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