
 
UCHWAŁA NR XXIX/204/2013 

RADY POWIATU W NOWYM DWORZE  GDA ŃSKIM 
z dnia 19 czerwca 2013 r.  

 
o wyrażeniu zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego z innymi powiatami 
województwa pomorskiego w celu wspólnego działania na rzecz modernizacji  
Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych poprzez pozyskiwanie 
środków finansowych z różnych źródeł, a w szczególności w ramach krajowych 
programów operacyjnych dotyczących rozwoju cyfrowego, regionalnego programu 
operacyjnego oraz środków będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju. 
 
Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r.  poz.595 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), 
 
Rada Powiatu w Nowym Dworze  Gdańskim uchwala, co następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Nowodworski z powiatami i miastami na prawach 
powiatu z terenu województwa pomorskiego  Porozumienia Partnerskiego w celu wspólnego działania 
na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych poprzez 
pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a w szczególności w ramach krajowych 
programów operacyjnych dotyczących rozwoju cyfrowego, regionalnego programu operacyjnego oraz 
środków będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju. Modernizacja PZGiK dotyczy w 
szczególności tworzenia baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 oraz przekształcania istniejących 
lokalnych systemów informatycznych  (teleinformatycznych) w zintegrowane systemy 
teleinformatyczne przeznaczone do prowadzenia tych baz lub przyjęcia systemu teleinformatycznego 
zaproponowanego przez Głównego Geodetę Kraju, a także modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków. 

§ 2 
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dołoży wszelkich starań, aby środki pochodzące z 
wpływów z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały 
zarezerwowane w projektach budżetu przedkładanego Radzie Powiatu na prowadzenie tego zasobu. 
 

§ 3 
Powiat Nowodworski zobowiązuje się do współpracy przy tworzeniu baz danych EGiB, GESUT i 
BDOT500 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez przekształcenie istniejących 
lokalnych systemów informatycznych (teleinformatycznych) lub przyjęcie systemu zaproponowanego 
przez Głównego Geodetę Kraju. 
 

§ 4 
1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 
2.Do zawarcia porozumienia oraz ewentualnych jego zmian upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym 
Dworze Gdańskim. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 



 
U z a s a d n i e n i e 

 
                       Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie 

Porozumienia Partnerskiego z innymi powiatami województwa pomorskiego w celu 

wspólnego działania na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i 

Kartograficznych poprzez pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a w 

szczególności w ramach krajowych programów operacyjnych dotyczących rozwoju 

cyfrowego, regionalnego programu operacyjnego oraz środków będących w dyspozycji 

Głównego Geodety Kraju. 

Dnia 20 maja 2013 roku pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą Pomorskim  i 

Powiatami województwa pomorskiego został podpisany list intencyjny wyrażający wolę 

współdziałania i współpracy w przedmiocie wspólnego pozyskiwania środków finansowych 

na zadania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności 

konieczności tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) oraz 

budowy baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i obiektów 

topograficznych (BDOT500). Wspólne działania w tym zakresie poprzez utworzenie 

Porozumienia Partnerskiego winny ułatwić i pomóc w uzyskiwaniu większych środków 

finansowych na założone cele. 

 


