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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu za∏o˝enia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Krajowy system informacji o terenie, zwany
dalej „systemem”, zawiera dane obligatoryjne doty-
czàce:

1) paƒstwowego systemu odniesieƒ przestrzennych,

2) rejestru granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz gra-
nic jednostek zasadniczego trójstopniowego po-
dzia∏u terytorialnego paƒstwa,

3) osnów geodezyjnych,

4) ewidencji gruntów i budynków,

5) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

6) obiektów topograficznych.

2. System w cz´Êci fakultatywnej mo˝e byç uzupe∏-
niany o dane pozwalajàce u˝ytkownikom na definio-
wanie w∏asnych baz danych, innych ni˝ wymienione
w ust. 1.

§ 2. 1. System zak∏adajà i prowadzà:

1) G∏ówny Geodeta Kraju — dla obszaru kraju,

2) marsza∏ek województwa — w województwie,

3) starosta lub prezydent miasta — w powiecie lub od-
powiednio w mieÊcie na prawach powiatu.

2. Prowadzenie systemu polega na:

1) tworzeniu zasobu informacyjnego systemu,

2) kontroli danych,

3) analizie danych,



4) integracji danych,

5) aktualizacji danych,

6) administrowaniu zasobem informacyjnym,

7) udost´pnianiu danych.

§ 3. Dla obszaru kraju zak∏ada si´ i prowadzi:

1) baz´ danych podstawowych osnów geodezyjnych,

2) baz´ danych przebiegu granic Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz granic i powierzchni jednostek zasadni-
czego trójstopniowego podzia∏u terytorialnego
paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej województw,

3) baz´ danych obiektów topograficznych z numerycz-
nym modelem rzeêby terenu,

4) baz´ metadanych, obejmujàcych istniejàce bazy
danych i systemy, w odniesieniu do systemów in-
formacji przestrzennej ju˝ funkcjonujàcych i da-
nych o terenie tworzonych na obszarze kraju, za-
wierajàcà informacje dotyczàce: nazwy systemu,
administratora, zakresu tematycznego danych, do-
st´pnego formatu danych, stanu aktualnoÊci, for-
my dost´pu i statusu prawnego systemu.

§ 4. Dla obszaru województwa zak∏ada si´ i prowa-
dzi:

1) baz´ danych obiektów topograficznych z numerycz-
nym modelem rzeêby terenu,

2) baz´ metadanych, obejmujàcych istniejàce bazy
danych i systemy, w odniesieniu do systemów in-
formacji przestrzennej ju˝ funkcjonujàcych i da-
nych o terenie tworzonych na obszarze danego wo-
jewództwa, zawierajàcà informacje dotyczàce: na-
zwy systemu, administratora, zakresu tematyczne-
go danych, dost´pnego formatu danych, stanu ak-
tualnoÊci, formy dost´pu i statusu prawnego sys-
temu.

§ 5. 1. Dla obszaru powiatu zak∏ada si´ i prowadzi:

1) baz´ danych szczegó∏owych osnów geodezyjnych,

2) baz´ danych ewidencji gruntów i budynków,

3) baz´ danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu,

4) baz´ danych obiektów topograficznych obj´tych za-
kresem treÊci mapy zasadniczej,

5) baz´ metadanych, obejmujàcych istniejàce bazy
danych i systemy, w odniesieniu do systemów in-
formacji przestrzennej ju˝ funkcjonujàcych i da-
nych o terenie tworzonych na obszarze powiatu,
zawierajàcà informacje dotyczàce: nazwy systemu,
administratora lub dysponenta, zakresu tematycz-
nego danych, dost´pnego formatu danych, stanu
aktualnoÊci, formy dost´pu i statusu prawnego
systemu.

2. W przypadku powierzenia przez starost´ wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) w trybie art. 6a
ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne — zadaƒ dotyczàcych zak∏adania
i prowadzenia baz danych, o których mowa w ust. 1, or-
ganem prowadzàcym bazy danych jest odpowiednio
wójt (burmistrz lub prezydent miasta).

3. Dane pochodzàce z baz danych, o których mowa
w ust. 2, sà przekazywane staroÊcie celem ich integra-
cji w powiatowej bazie danych.

§ 6. 1. G∏ówny Geodeta Kraju ma prawo dost´pu do
baz danych tworzonych i prowadzonych na poziomie
wojewódzkim i powiatowym, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem danych dotyczàcych przebiegu granic
i powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego
podzia∏u terytorialnego paƒstwa oraz danych topogra-
ficznych województw.

2. Wojewoda ma prawo dost´pu do danych zgro-
madzonych w systemie przez organy administracji sa-
morzàdowej w celu ich wykorzystania przy realizacji
swoich zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, obronnoÊcià i zapobieganiem nadzwy-
czajnym zagro˝eniom, stosownie do art. 15 pkt 4  usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej
w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872).

§ 7. 1. Organy wymienione w § 2 ust. 1 przy tworze-
niu systemu wspó∏pracujà z jednostkami organizacyj-
nymi, zainteresowanymi tworzeniem tego systemu,
dzia∏ajàcymi na danym terenie.

2. Form´ i tryb wspó∏pracy przy zak∏adaniu syste-
mu na danym terenie w cz´Êci fakultatywnej, o której
mowa w § 1 ust. 2, okreÊlajà w∏aÊciwe umowy, zawie-
rajàce równie˝ postanowienia odnoÊnie do preferencji
w korzystaniu z baz danych oraz zasady wspó∏finanso-
wania przez jednostki organizacyjne zainteresowane
tworzeniem tych baz danych.

3. Prawo w∏asnoÊci tworzonych zasobów informa-
cyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, przys∏uguje or-
ganom administracji rzàdowej i samorzàdowej.

4. W zakresie preferencji, o których mowa w ust. 2,
uwzgl´dnia si´ wielkoÊç zaanga˝owanych Êrodków,
proponowane terminy realizacji prac oraz ewentualne
inwestycje w infrastruktur´ informatycznà oÊrodków
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

§ 8. 1. Dane, o których mowa w § 1 ust. 1, opraco-
wuje si´ na podstawie przepisów okreÊlajàcych stan-
dardy techniczne dotyczàce geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie.

2. Przekazywanie danych z paƒstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego na rzecz systemu od-
bywa si´ na zasadach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych rodzajów materia∏ów stanowiàcych paƒstwo-
wy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu
ich gromadzenia i wy∏àczania z zasobu oraz udost´p-
niania zasobu.
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§ 9. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia jednostki organizacyjne zainteresowa-
ne udzia∏em w tworzeniu systemu dzia∏ajàce na terenie
gminy, powiatu, województwa lub na obszarze ca∏ego
kraju przeka˝à odpowiednio do starosty, marsza∏ka
województwa, wojewody lub G∏ównego Geodety Kra-

ju informacje o za∏o˝onych i funkcjonujàcych syste-
mach informacji o terenie wykorzystujàcych dane obli-
gatoryjne, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: 
J. Kropiwnicki


