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1.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
§6 ust. 3

Treść uwagi (propozycja zmian)

Proponuje się zrezygnować z
przekazywania Głównemu Geodecie
Kraju informacji i zbiorów danych w
zakresie granic jednostek
ewidencyjnych i obrębów
ewidencyjnych.

Uzasadnienie uwagi

Dane te są do pozyskania
bezpośrednio z systemu ZSIN.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Wyjaśnienie:
Wskazany zapis umożliwia przekazywanie
danych z zakresu granic jednostek
ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych
dwoma sposobami. W związku z
powyższym kiedy jednostki będą
przekazywały dane w systemie ZSIN,
przekazywanie przez starostów nie będzie
miało zastosowania. Zaproponowany
zapis powinien pozostać ze względu na
obecną postać ZSIN, do którego jeszcze
nie wszystkie powiaty przekazują dane.

Literalne brzmienie
przepisu będzie budziło
wątpliwości
interpretacyjne.
Prosimy zatem o
doprecyzowanie §6
poprzez wskazanie, że
ust. 3 nie ma
zastosowania w
przypadku gdy dane są
przekazywane w
systemie ZSIN albo
wskazanie, że
wprowadzenie danych
w systemie ZSIN jest
równoznaczne z
realizacją obowiązku o
którym mowa w §6
ust. 3.

Załącznik 1 tabela 1 ,
pkt 14 i 15,pkt 38 i
39, pkt 42-44, pkt
46-51
2.

Należy zróżnicować w zakresie
koloru i grubości linii (kolumny 4 i 5).

Wyjaśnienie:
Ze względu na dużą liczbę warstw z
załącznika zostały usunięte zapisy
dotyczące prezentowanej szaty graficznej.
Dzięki temu prezentacja będzie mogła być
wypracowana w procesie publikacji aby
najlepiej prezentować dane PRG.

Przyjmujemy
wyjaśnienie. Przed
ostatecznym
opiniowaniem projektu
prosimy o przekazanie
projektu w wersji po
opiniowaniu i
konsultacjach.
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