Zarządzenie Nr 72/11
Starosty Sławieńskiego
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia lokalnego standardu przekazywania danych
kartograficznych do zasobu geodezyjno kartograficznego przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. „b” i art. 7d pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz ust. 9.9
załącznika nr 1 – „Wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne
i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŜe za wykonywanie wyrysów i wypisów z
operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się z na terenie powiatu sławieńskiego lokalny standard
przekazywania danych kartograficznych do zasobu w postaci formatu *.kcd jako
zgodnego i w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Starostwo Powiatowe w
Sławnie systemem prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy
zasadniczej TurboEWID. Format ten pozwala na automatyczne uzupełnianie
posiadanych baz danych mapy zasadniczej na podstawie plików wsadowych
zawierających wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
§ 2. W przypadku przekazywania przez uprawnionych wykonawców prac
geodezyjnych dokumentacji wynikowej opracowanej w formie zbiorów
komputerowych pozwalających na automatyczne usunięcie nieaktualnych
elementów, dodanie nowej treści mapowej i redakcję istniejących danych w formie
obiektowej (elementy obiektowe z relacjami wynikającymi z przypisanych im
atrybutów) w formie *.kcd bez potrzeby angaŜowania podczas tych czynności
pracowników obsługi zasobu geodezyjnego, wysokość opłat podstawowych
wynikających z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19
lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz
udzielanie informacji, a takŜe za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
(Dz. U. Nr 37, poz. 333) ustala się stosując współczynnik 0,5.

§ 3. Format wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje do czasu
ustalenia ogólnie obowiązujących standardów technicznych numerycznego
przekazywania do zasobu wyników wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych pozwalających na automatyczne ładowanie zmian mapy
zasadniczej prowadzonej w powiatowej bazie danych.
§ 4.1. Wykonywanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Wicestarosta
Sławieński.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie.

STAROSTA
(-) Wojciech Wiśniowski

Uzasadnienie

W związku ze zmianą oprogramowania, w jakim wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi bazy danych, zaistniała
moŜliwość przyjmowania do prowadzonych baz opracowań w formie plików, które
automatycznie zasilać będą bazy w zakresie wykonywanej przez geodetę pracy
geodezyjnej. Usprawni proces aktualizacji w zakresie prowadzonych numerycznie
map zasadniczych.
Z uwagi na ogromna ilość zadań

jakie wydział realizuje, oraz informacji

wprowadzanych do systemu przy jednoczesnych brakach kadrowych, oszczędność
czasu wynikająca z automatycznego zasilania baz usprawni pracę.
Zmniejszenie opłaty współczynnikiem 0,5 stanowi zachętę dla wykonawców do
współpracy ze Starostwem Powiatowym w zakresie tworzenia numerycznych baz.

