
Uzasadnienie
Proponowany projekt zmiany ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej zakłada, iż za 
tworzenie i utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego 
punktu dostępu do usług przestrzennych, ze względu na występujące uwarunkowania natury 
technicznej i technologicznej, odpowiedzialny będzie Główny Geodeta Kraju. Proponowana 
zmiana pozwoli na zachowanie spójności funkcjonalnej rozwiązań informatycznych 
dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej. Minister właściwy do spraw 
informatyzacji będzie natomiast organem, który w dalszym ciągu odpowiadać będzie za sprawy 
związane z infrastrukturą informacji przestrzennej, ponieważ mają one charakter 
interdyscyplinarny i ponadsektorowy, wpisując się tym samym w zagadnienia, jakimi zajmuje 
się Minister Cyfryzacji.
Projekt zakłada również, że podmiotem odpowiedzialny za dokonywanie 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 
(obecnie Główny Geodeta Kraju – art. 19 ust. 3 pkt 2), odpowiedzialny będzie, podobnie jak w 
przypadku innych zadań merytorycznych (art. 19 ust. 1), minister właściwy do spraw 
informatyzacji. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 2 Główny Geodeta Kraju współpracując 
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji będzie mógł współpracować 
w przedmiotowym procesie.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny prawem Unii Europejskiej.
Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie 
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).
Projekt nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia 
konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy 
Proces Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Ministerstwa Cyfryzacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
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