
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze 

informacji przestrzennej 

 

(druk nr 794) 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 888, z późn. zm.) 

 

Art. 9a. 

1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

obejmuje sprawy: 

1)   architektury; 

2)   budownictwa; 

3)   nadzoru architektoniczno-budowlanego; 

4)   planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

5)   geodezji i kartografii; 

6)    rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2; 

7)   wspierania mieszkalnictwa; 

8)   gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa; 

9)   infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków; 

10)  rodzinnych ogrodów działkowych[.] <;> 

<11) infrastruktury informacji przestrzennej.> 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

oraz Głównym Geodetą Kraju. 
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Art. 12a. 

1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy: 

1)   informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania 

publiczne; 

2)   systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej; 

3)   wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji; 

4)   realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie 

informatyzacji i telekomunikacji; 

5)   udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji; 

6)   rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 

7)   rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną; 

8)   kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych; 

9)   telekomunikacji; 

10)  bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 

11)  rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz 

Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych; 

12)  ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart 

parkingowych; 

13)   nadzoru nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu przepisów o usługach 

zaufania; 

[14)   infrastruktury informacji przestrzennej.] 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1382 i 1566)  

 

Art. 6. 

Organy wiodące w zakresie swojej właściwości, w uzgodnieniu z [ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, są obowiązane do tworzenia 
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i wdrożenia systemów szkoleń obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu 

tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych, finansowanych z własnych środków 

budżetowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

Art. 13. 

[1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury 

informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 

ust. 1, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi publicznie dostępną ewidencję 

zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite 

identyfikatory.] 

<1. Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji 

przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1. 

2. Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług 

danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite 

identyfikatory.> 

3. Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz usługi 

danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów 

lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy organ wiodący. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zbiorów zawierających dane niejawne. 

5. [Minister właściwy do spraw informatyzacji] <minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz 

usług danych przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru 

objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania 

identyfikatorów tym zbiorom, mając na uwadze dostosowanie zakresu informacji 

gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia 

metadanych oraz wykorzystanie technologii teleinformatycznej do ujednolicenia i 

automatyzacji procesu zgłaszania zbioru danych. 

 

Art. 18. 

1. Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. 
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2. [Minister właściwy do spraw informatyzacji] <minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>  

przekazuje Komisji Europejskiej informacje i sprawozdania dotyczące tworzenia i 

funkcjonowania infrastruktury. 

[Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, wykonując zadania, o których mowa w art. 18: 

1)   opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i 

funkcjonowaniu infrastruktury; 

2)   monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie 

tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju; 

3)   organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury; 

4)   współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich 

działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury; 

5)   określa w ramach dwustronnych porozumień zakres i warunki wymiany danych o 

obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami 

sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do zapewnienia 

spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. 

2. Główny Geodeta Kraju współpracuje z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w 

wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1. 

3. W ramach współpracy Główny Geodeta Kraju w szczególności: 

1)   sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2, i 

przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji; 

2)   dokonuje z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu 

zapewnienie kompletności infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i 

zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych 

danych przez więcej niż jeden organ administracji i przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji wyniki tych uzgodnień; 

3)   przygotowuje lub opiniuje na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji 

projekty dwustronnych porozumień dotyczące zakresu i warunków wymiany danych o 

obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami 

sąsiednimi oraz przylegających do tych granic. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w 

sprawach określonych ustawą. 
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5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może upoważnić Głównego Geodetę Kraju do 

współpracy z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.] 

 

<Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których mowa w art. 18, 

przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który: 

1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu 

i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi 

niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej 

infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w 

czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych 

przez więcej niż jeden organ administracji; 

2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie 

tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju; 

3) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2; 

4) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój 

infrastruktury; 

5) współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą; 

6) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w 

zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury; 

7) określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany 

danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i 

państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się 

dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej 

infrastruktury informacji przestrzennej. 

2. Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach 

określonych ustawą.> 

Art. 20. 

1. Organy wiodące, w zakresie swojej właściwości, organizują, koordynują i monitorują 

działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury, w 

zakresie przyporządkowanych im tematów danych przestrzennych, mając w szczególności 
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na względzie zapewnienie zgodności tych działań, w tym wprowadzanych rozwiązań 

technicznych, z przepisami dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej. 

2. Organy wiodące uzgadniają z [ministrem właściwym do spraw informatyzacji] <minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa> plany określające zakres i metodykę działań związanych z 

realizacją zadań, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 21. 

1. Przy [ministrze właściwym do spraw informatyzacji] <ministrze właściwym do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego> działa Rada 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwana dalej "Radą". 

2. Do zadań Rady należy: 

1)   opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów 

aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i 

edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących 

koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską; 

2)   występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem 

organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Rada przedstawia w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. 

4. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, w 

terminie do dnia 31 stycznia każdego roku: 

1)   plan pracy Rady na dany rok kalendarzowy; 

2)   sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni. 

5. Plan pracy Rady oraz sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, udostępnia się w Biuletynie 

Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

 

Art. 22. 

1. W skład Rady wchodzą: 

1)   Główny Geodeta Kraju; 

2)   Główny Geolog Kraju; 

3)   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 
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4)   Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

5)  Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

6)   Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; 

7)   Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej; 

8)    przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub 

podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek [ministra 

właściwego do spraw informatyzacji] <ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego>; 

9)   czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

10)  czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych 

powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

2. Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być zgłaszani 

[ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji] <ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego>; przez 

zainteresowane instytucje i organizacje. 

3. [Minister właściwy do spraw informatyzacji] <minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego>; powołuje 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w 

Biuletynie Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady. 

4. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia [minister właściwy do spraw informatyzacji] 

<minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego>. 

5. Członkom Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje wynagrodzenie za udział w 

posiedzeniach Rady. 

6. [Minister właściwy do spraw informatyzacji] <minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego>;określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   organizację i tryb pracy Rady, mając na uwadze zakres realizowanych przez Radę 

zadań, efektywność funkcjonowania Rady oraz jej reprezentatywność; 

2)   wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mając na 

uwadze zakres zadań określonych w art. 21 ust. 2 oraz znaczenie tych zadań dla 

procesu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także przyjmując, że 
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wynagrodzenie członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie może przekroczyć 

50% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. 

 

ZAŁĄCZNIK  

TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Rozdział 1 

Pierwsza grupa tematyczna 

Do pierwszej grupy tematycznej należą następujące tematy: 

1)   systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, rozumiane jako systemy do 

jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za pomocą 

współrzędnych x, y, z lub za pomocą szerokości i długości geograficznej oraz wysokości 

na podstawie geodezyjnego poziomego i pionowego układu odniesienia; 

2)   systemy siatek georeferencyjnych, rozumiane jako systemy tworzone na podstawie 

zharmonizowanej wielorozdzielczej siatki o znormalizowanym położeniu i wielkości 

oczek oraz wspólnym punkcie początkowym; 

3)   nazwy geograficzne, rozumiane jako nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast, 

przedmieść lub osiedli, a także nazwy innych obiektów geograficznych lub 

topograficznych o znaczeniu publicznym lub historycznym; 

4)   jednostki administracyjne, rozumiane jako jednostki zasadniczego trójstopniowego 

podziału terytorialnego państwa; 

5)   adresy, rozumiane jako informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych 

adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu 

pocztowego; 

6)   działki ewidencyjne, rozumiane jako ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach 

jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone z 

otoczenia za pomocą linii granicznych; 

[7)   sieci transportowe, rozumiane jako sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i 

wodnego, w tym morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą, obejmujące również 

połączenia między różnymi sieciami, łącznie z transeuropejską siecią transportową w 

rozumieniu decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 

1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 

sieci transportowej (Dz. Urz. UE L 228 z 1996, str. 1, z późn. zm.);] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.365857&full=1
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<7) sieci transportowe, rozumiane jako sieci transportu drogowego, kolejowego, 

lotniczego i wodnego, w tym morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą, 

obejmujące również połączenia między różnymi sieciami, łącznie z transeuropejską 

siecią transportową w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 

661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.);> 

8)   hydrografia, rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz 

jednolite części wód wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi; 

9)   obszary chronione, rozumiane jako obszary wyznaczone lub zarządzane w ramach prawa 

międzynarodowego, europejskiego prawa wspólnotowego lub prawa państw 

członkowskich Wspólnot Europejskich w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony. 

 

uwaga: 

(rozdział 2 i 3 - pominięto) 


