
 
UCHWAŁA NR LV/913/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie 

konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację projektu 

pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 t.j.) oraz §19 ust. 2 Statutu Województwa 

Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000 r., Nr 22, poz. 168 

z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące konieczności zapewnienia dodatkowych 

środków finansowych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej (PSIP)” 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr  LV / 913 / 18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację 

projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. 

 

 

Mając na uwadze zapewnienie skuteczności narzędzi do przygotowania 

i prowadzenia inwestycji gospodarczych oraz dostępu obywateli do informacji 

publicznych, a także umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem 

publicznym przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, jak 

również podniesienie efektywności działania administracji publicznej, Sejmik 

Województwa Podkarpackiego zwraca się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów 

o zapewnienie z budżetu państwa dodatkowych środków w wysokości 20 000 000,00 

zł na realizację projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

(PSIP)”. 

Województwo Podkarpackie wraz z 22 partnerami, tj. samorządami powiatowymi 

regionu, realizuje wspólny projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” 

zwany dalej PSIP. Projekt ten jest zaplanowany i realizowany w ramach osi 

priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu PSIP 

Partnerzy zostali zobowiązani do przeprowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na prace geodezyjne, a tym samym wykonania w jednostkach 

ewidencyjnych swoich powiatów (tj. Gminach – tych, które tego wymagają) 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenia baz GESUT i BDOT500, 

jako elementów niezbędnych do pozyskania informacji, które będą w konsekwencji 

zasilać projekt PSIP i spowodują,  że zakładane w projekcie do zrealizowania usługi 

będą działać, a cały PSIP stanie się w pełni funkcjonalny. 

W kilku powiatach pojawiły się problemy dotyczące rozstrzygnięć postępowań 

przetargowych (niektóre Powiaty są już po kolejnym, drugim postępowaniu), gdyż 

złożone oferty od potencjalnych wykonawców znacząco przewyższają zaplanowane 

kwoty. 

Z tego też względu, Sejmik Województwa Podkarpackiego zwraca się do 

Prezesa Rady Ministrów z gorącą prośbą o zwiększenie dofinansowania Projektu 

PSIP o kwotę 20 000 000,00 zł z budżetu państwa. Przyczyni się to bowiem do 

zdecydowanego usprawnienia procesów inwestycyjnych na terenie województwa 

podkarpackiego oraz do zrealizowania projektu PSIP. Realizacja rzeczonego Projektu 

obejmującego  województwo podkarpackie pozwoli na pełną cyfryzację zasobów 

geodezyjnych i ich doprowadzenie do wyznaczonych standardów ustaw 

i rozporządzeń tj.: 

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, 

- Ustawa z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015 r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, 



- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

 

a przede wszystkim oczekiwań obywateli, inwestorów i podmiotów gospodarczych. 

Dzięki temu zapewnione zostaną skuteczne narzędzia, pozwalające na szybkie i 

sprawne przygotowanie i prowadzenie inwestycji, komunikowanie się obywateli i 

podmiotów gospodarczych z sektorem publicznym a tym samym podniesiona 

zostanie efektywność działania administracji państwowej w naszym regionie. 

 

Projekt PSIP przyczyni się również do wzmocnienia działań organów 

administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego. 

 



 


