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Szanowny Panie Prezesie

W nawiązaniu do pisma KN-5012-21/2014 z dnia 27 stycznia 2015r. (chyba błędny numer, bo
dwa pisma o tym numerze już otrzymaliśmy), proszę nie obarczać nas winą za powolne
aktualizowanie PRG, lecz krytycznie spojrzeć na własne działania. Przypominam, że działania
GUGiK nabrały tempa dopiero po naszej zdecydowanej interwencji do Ministra Administracji
i Cyfryzacji i podaniu tego do publicznej wiadomości (nasze pismo GSP-1686/2014 z dnia
30.10.2014r.).
Trzymając się jednak ostatnich faktów należy zauważyć, że dane 3 gmin (Sawin, Międzyzdroje
i Dobiegniew), którymi zasilono rejestr PRG w dniu 20.01.2015r. o godzinie 10:50 pojawiły się
w usłudze WMS geoportalu dopiero ok. 12:00 w dniu 29.01.2015r. czyli po 9 dniach. Natomiast do
wyszukiwania są ciągle jeszcze niedostępne. Czy uważacie Państwo, że 9 dni to jest szybko? Jak
mamy pokazać wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi, że zasililiśmy rejestr PRG, skoro nie można
zobaczyć wprowadzonych danych?
Wykazując jednak dobrą wolę przyspieszenia procesu aktualizacji, po pojawieniu się danych
z gmin: Sawin, Miedzyzdroje i Dobiegniew w dniu 30.01.2015r. zwiększyliśmy aktualizację
o 100%, czyli do 6 gmin jednorazowo i obecnie oczekujemy na ich publikację. Aktualizowanymi
gminami są:
1. Leśniowice - 2015-01-30 godz. 8:45
2. Wołomin - 2015-01-30 godz. 9:19
3. Kleszczewo - 2015-01-30 godz. 9:22

4. Tyczyn - 2015-01-30 godz. 12:35
5. Andrzejewo - 2015-01-30 godz. 13:17
6. m. Wałcz - 2015-01-30 godz. 13:17

Mamy nadzieję, że skoro zależy Państwu na szybkim zasileniu PRG, to tym razem nie będziemy
czekać 9 dni, lecz dane pojawią się znacznie szybciej i będziemy mogli zasilić PRG danymi
z kolejnych gmin. Jeśli natomiast nie da się przyspieszyć procesu aktualizacji, to proponujemy jednak
rozważenie wykorzystania usługi, którą zaproponowaliśmy Państwu w piśmie GSP-1686/2014 z dnia
30.10.2014r.
Z poważaniem
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Dotyczy: Aktualizacja bazy danych PRG;

Odpowiadając na pismo znak GSP-0385/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz pismo znak
GSP-0240/2015 z dnia 19.01.2015 jeszcze raz pragnę poinformować Pana, że obowiązkiem
gmin realizowanym za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia
ewidencji miejscowości, ulic i adresów na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic
i adresów (Dz.U.2012 poz. 125) i § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju (Dz.U.2012 poz.199) jest przekazywanie danych dotyczących adresów do
aktualizacji bazy państwowego rejestru granic (PRG).
Do przeprowadzenia aktualizacji bazy PRG została przygotowana usługa sieciowa,
do której mają Państwo dostęp. Usługa została tak skonstruowana, aby obsłużyła wiele
wywołań w danej jednostce czasu. Proces przekazywania inicjalnych plików GML, które
Państwo przesyłają, nie przekracza kilkunastu minut dla jednego pliku, nie ma więc podstaw
do stwierdzenia, że system działa wolno. Po zakończonym procesie przekazania danych
adresowych mogą Państwo pobrać raport informujący, czy proces ten przebiegł pomyślnie.
Na tym kończy się Państwa udział w procesie aktualizacji bazy PRG, do którego zostali
Państwo upoważnieni przez gminy. Przypominam również, że poprawność procesu
przekazania danych adresowych celem aktualizacji bazy PRG mogą Państwo zweryfikować
zgodnie ze sposobem opisanym w wytycznych dot. aktualizacji PRG, o których
informowaliśmy we wcześniejszej korespondencji.
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W związku z powyższym, nawiązując do Państwa upoważnień, stwierdzam, że nie
znajduję przepisu prawa, na podstawie którego wstrzymujecie Państwo proces przekazywania
danych adresowych celem aktualizacji bazy danych PRG, a tym samym przedłużacie
wykonania prac, do których zostaliście upoważnieni przez właściwe organy gmin.
Pragnę podkreślić, że procedury przekazywania danych adresowych działają w Głównym
Urzędzie Geodezji i Kartografii poprawnie, natomiast wolne tempo Państwa prac
uniemożliwia sprawną aktualizację PRG. W związku z powyższym wzywam Państwa do
kompletnego przekazania danych adresowych dla wszystkich gmin, które Państwa firmę
upoważniły do jego realizacji. W przypadku niewykonania aktualizacji informację o braku
wykonania prac w zakresie niniejszych upoważnień zostaną przekazane do właściwych
organów gmin.
Odnośnie problemu związanego z działaniem Ewidencji Zbiorów i Usług mimo prób,
również z udziałem Pana pracowników, nie udało się odtworzyć błędu, o którym Pan
wspomina w piśmie z dnia 19.01.2015r. Jeżeli nadal pojawiają się u Pana problemy
z wyświetlaniem wpisów w ww. ewidencji proszę to niezwłocznie zgłosić korzystając z
odpowiedniego formularza na stronie geoportal.gov.pl: http://geoportal.gov.pl/kontakt/zglosblad.
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