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Warszawa, dnia 18 kwietnia 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o 

infrastrukturze informacji przestrzennej 

(druk nr 794) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej zmierza do przeniesienia spraw 

infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i 

zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. 

Jest ona konsekwencją przejęcia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju kierowania 

działem „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, 

na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Zmiana ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 1 

noweli) sprowadza się do przeniesienia spraw „infrastruktury informacji przestrzennej” z 

działu „informatyzacja” do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. 

Z kolei zmiany zaproponowane w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej zakładają, iż za tworzenie i utrzymanie geoportalu infrastruktury 

informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych, oraz za 

prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych 

objętych infrastrukturą i nadawania im jednolitych identyfikatorów, odpowiedzialny będzie 

Główny Geodeta Kraju (art. 2 pkt 2 noweli). 
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W art. 19 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 2 pkt 3 noweli) 

wskazano, że to minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa przy pomocy Głównego Geodety Kraju, a nie jak 

dotychczas minister właściwy do spraw informatyzacji, wykonuje zadania wskazane w art. 18 

(tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej). 

Ponadto w załączniku do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w rozdziale 

1 w pkt 7, zaproponowano zmianę polegającą na odwołaniu się do aktualnie obowiązującego 

aktu prawnego. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 61. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2392, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 5 

kwietnia 2017 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Infrastruktury. Ustawa nie 

była przedmiotem istotnych zmian. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 270 posłów, przy 152 głosach przeciw i 3 głosach 

wstrzymujących się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


