
Projekt z dnia 3 października 2017 r. 

U S T A W A

z dnia ………………. r.

o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej 

Art. 1. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1382) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 1 otrzymują brzmienie: 

„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) w art. 19:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) 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.”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2.

Art. 2. 1. Sprawy wszczęte i prowadzone od dnia 1 stycznia 2017 r. przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, w których właściwy na mocy przepisów niniejszej 

ustawy staje się Główny Geodeta Kraju, od dnia 1 stycznia 2018 r. są prowadzone przez 

Głównego Geodetę Kraju.

2. Wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 1 

stycznia 2018 r., przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zadań wynikających 

z ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, minister właściwy do spraw 

informatyzacji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.

Art. 3. Wszelkie wzajemne zobowiązania związane z tworzeniem i utrzymywaniem 

geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług, 

które powstały po stronie ministra właściwego do spraw informatyzacji lub po stronie 

Głównego Geodety Kraju od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. ulegają 

zniesieniu.
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Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Za zgodność pod względem prawnym,
redakcyjnym i legislacyjnym
Katarzyna Prusak-Górniak
Dyrektor
Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Cyfryzacji
/- podpisano elektronicznie/
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