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Podstawa Prawna

Starostwo Powiatowe, powołując się na Ustawę z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r., poz. 700 art. 2 ust. 3),
odmówiło nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, ponieważ
w świetle obowiązujących przepisów, MEC Piła nie jest podmiotem upoważnionym do nieodpłatnego
pozyskania danych.

„Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb
specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dn. 24 maja 2002r. O Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018r. Poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019r. Poz. 53
i 125), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań
przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących
organami administracji rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d”
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Podstawa Prawna 

W 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem o 
udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Naliczanie opłat nastąpiło zgodnie z tabelą nr 13 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725, 730, 1309)
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Rastry

8



Podkłady wektorowe Skala 1:1000
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Podkłady wektorowe Skala 1:500
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Okno Menadżera Obiektów 
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Widok uzbrojenia terenu
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Zalety wczytania map wektorowych 

1. Uaktualniona mapa podkładowa.

2. Lepsza czytelność danych podkładowych.

3. W związku z tym, że każda warstwa jest warstwą niezależną od pozostałych, samemu można 
decydować o widoczności obiektów na mapie podkładowej. 

4. Dla każdego zakresu skali można określić obiekty, które mają być widoczne.

5. Możliwość włączania i wyłączania poszczególnych warstw powoduje, że każdy użytkownik ma 
możliwość dostosowania treści mapy do własnych potrzeb. 

6. Dobrze widoczne uzbrojenie terenu ułatwia obsłudze technicznej prowadzenie prac na sieci

(m in. usuwania ewentualnych awarii minimalizując przy tym możliwość uszkodzenia obcego           
uzbrojenia).

7. Pomocne projektantom przy wyznaczaniu nowych tras sieci ciepłowniczych 

8. Nie ma problemów z przechowywaniem map papierowych 
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Dziękuję za uwagę !
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