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GSP-1787/2013
List otwarty II w sprawie aplikacji dla PODGiK
W dniu wczorajszym otrzymałem z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odpowiedź na pytania
postawione we wniosku złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:
Wniosek: Pismo GSP-1694/2013 z dn. 14.11.2013r.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198) i w kontekście Państwa odpowiedzi (IP 047/84/2013/jg z dn. 26.10.2013r.) na nasze wcześniejsze
zapytanie (GSP-1531/2013 z dn. 11.10.2013r.) proszę o udostępnienie następujących informacji:
1. Z jakich powodów system teleinformatyczny opracowywany w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie
innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz
modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” nie został dotychczas
wdrożony, skoro termin jego wdrożenia zgodnie z przyjętym harmonogramem upłynął 30.04.2012 roku i zgodnie
z dostępnymi informacjami cały projekt zakończył się sukcesem.
2. Czy wykonawca systemu otrzymał wynagrodzenie za jego wykonanie i w jakiej kwocie?
3. Kopię protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego rozliczenia etapu prac, w ramach którego system był
tworzony.

Uzyskana odpowiedź IP 047/95/2013/jg z dn. 28.11.2013r. podpisana przez Pana Jakuba Gizę brzmi:
Pismo IP 047/95/2013/jg z dn. 28.11.2013r.
W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przekazanego do Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii w dniu 14 listopada drogą elektroniczną oraz 18 listopada pocztą uprzejmie informuję, że organem
realizującym projekt „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy
zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę
geodezyjną i kartogrqficznq” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii
nie posiada informacji pozwalających na udzielenie odpowiedzi na postawione we wniosku pytania.
Mając na uwadze fakt braku podstawy prawnej do przekazania wniosków o udostępnienie informacji publicznej
zgodnie z właściwością (wyrok WSA w Warszawie z 17 marca 2009 r., II SAB/Wa 176/2008) proponuję zwrócenie
się z pytaniami dotyczącymi wskazanymi we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W kontekście przedstawionej odpowiedzi bardzo dziękuję Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii za
wskazanie organu, do którego powinienem się zwrócić w kwestii postawionych pytań. Zanim jednak tego
dokonam, chciałbym poznać treść umowy na mocy której GUGiK przejął prawa do powstałej aplikacji,
o czym jest mowa w dokumencie pt. „Ocena skutków regulacji do rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego”, i w którym obiecał powiatom jej darmowe udostępnienie. Fragment dokumentu cytuje
poniżej.
„Właścicielem wszelkich praw majątkowych związanych z powstałym, w wyniku powyższego projektu,
oprogramowaniem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii na podstawie umowy o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych, zawartej 30 kwietnia 2012 r. z twórcą tego oprogramowania.”

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnioskuję o udostępnienie treści umowy z 30.04.2012r.
zawartej pomiędzy GUGiK, a twórcą oprogramowania. Oczekiwane informacje proszę przekazać pocztą
tradycyjną na adres firmy podany w nagłówku lub elektroniczną na adres: geo-system@geo-system.com.pl.
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