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W związku z pismem Starosty Powiatu Mieleckiego nr G.272.14.2012 skierowanym do
samorządów gminnych ws. odłączenia procesu automatycznej aktualizacji baz danych
ewidencji gruntów i budynków proszę o udzielenie informacji o przyczynie z jakiej projekt ten
nie może być kontynuowany w dotychczasowej, sprawdzonej formule.
Z informacji jakie otrzymałem, program z którego korzystają obecnie Gminy naszego
Powiatu działał poprawnie i znacznie usprawniał pracę urzędników. Program pozwalał
Gminom na prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości w systemie numerycznym,
co wynika z przepisów art. 47a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i co jest powiązane
z EW-MAPĄ i EW-OPIS, prowadzenie rejestracji decyzji o warunkach zabudowy a efekty tych
czynności były udostępniane Starostwu, gdzie prowadzi się ewidencję gruntów
i budynków oraz mapę zasadniczą. Dane z gmin są w dalszym ciągu transferowane do
Starostwa na starych zasadach, a Starostwo nie udostępnia bazy danych na zasadach
dotychczasowych i obecnie bez specjalnego zamówienia wykonanie tych czynności jest
niemożliwe.
Moje pytanie brzmi dlaczego cofamy się i porzucamy praktyczny i dobry program,
zamiast ustalić ewentualne warunki dalszego korzystania z wypracowanego schematu?
Dlaczego Gminy nie mogą korzystać z działającego i dobrze sprawdzonego programu tylko
dlatego, że nie można ustalić szczegółów dalszego jego działania? Dlaczego Wydział Geodezji
nie może usprawnić działania programu, jeżeli jest taka potrzeba, tylko wprowadza zasady,
które

wydłużą

pracę

urzędnika

i

pogorszą

obsługę

mieszkańców

w poszczególnych Urzędach Gmin naszego Powiatu.
Nasuwa się również pytanie, czy nie chodzi o dodatkowe pieniądze pozyskiwane od
Gmin za udostępniane źródła? Czy może są jakieś inne argumenty?
Zgodnie z najnowszymi przepisami wszystkie pieniądze jakie zostają pozyskane ze
sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych opracowań kupowanych przez strony
i dokumentów, które kupują geodeci do wykonywania prac geodezyjnych wędrują wyłącznie
do Wydziału Geodezji, a płacą za nie tylko mieszkańcy powiatu.
Proszę o przeanalizowanie sprawy i odpowiedź.
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