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Informacja dotycząca realizacji projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim ...". 

Do zadań  starostów wynikających z przepisów art. 7d ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK) 
należy zakładanie oraz prowadzenie w systemie teleinformatycznym geodezyjnych baz danych: 

ewidencji gruntów i budynków (EGIB); 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); 
rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN); 
szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG); 
obiektów topograficznych (BDOT500); 
dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK). 

Wymienione bazy danych stanowią  rejestry publiczne służące gospodarce narodowej, obronności 
państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody 
i potrzebom obywateli (art. 40 ust. 1 ustawy PGiK) . Szczegółowy tryb zakładania oraz prowadzenia ww. 
rejestrów regulują  przepisy ustawy PGiK oraz rozporządzeń  wykonawczych do ustawy. 

Zakładanie oraz prowadzenie ww. geodezyjnych baz danych należy do zadań  z zakresu administracji 
rządowej, zleconych starostom (art. 6a ust. 3 ustawy PGiK). W związku z tym ich finansowanie powinno 
odbywać  się  zarówno z budżetu miasta, co wynika z art. 41b ust. 3 ustawy, jak i z budżetu państwa, 
zgodnie z art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Pomimo ustawowego obowiązku, Wojewoda Łódzki od wielu lat nie przekazuje wystarczających 
środków na realizację  rządowych zadań  zleconych z dziedziny geodezji i kartografii, umożliwiających 
ich pełną  oraz terminową  realizację. Uniemożliwia to wywiązywanie się  starostów z ustawowych, 
terminowych obowiązków nakładanych ustawami i naraża jednocześnie na związane z tym negatywne 
konsekwencje. 

Biorąc pod uwagę  powyższe, w 2015 roku przygotowany został  projekt ,,E-geodezja w Piotrkowie 
Trybunalskim ...", w celu pozyskania środków unijnych na sfinansowanie zadań  geodezyjnych. 
Podobne projekty przygotowane i realizowane są  w całej Polsce, w tym przez Związek Powiatów 
Województwa Łódzkiego a także 5 innych samorządów powiatowych z naszego województwa. 

Zakres rzeczowy projektu zdefiniowany został  w taki sposób, aby zrealizowane zostały ww. geodezyjne 
zadania rządowe, a jednocześnie, aby spełnione zostały warunki dla projektów aplikujących o uzyskanie 
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dofinansowania w ramach działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego (wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych), Zakres ten obejmuje 
następujące produkty: 

Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem — 6 (EGiB, GESUT, RCiWN, BDSOG, 
BDOT500, PZGiK); 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego — 1; 
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych — 1; 
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania 
publiczne — 1; 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 — 
transakcja — 6; 
Liczba pobrań/odtworzeń  dokumentów zawierających informacje sektora publicznego — 1309 
rocznie, począwszy od roku 2019. 

Celem głównym Projektu jest: 

Podniesienie jakości danych sektora publicznego z zakresu informacji przestrzennej a także 
zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania tych danych, poprzez wdrożenie e-usług 
publicznych o wysokim stopniu dojrzałości. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu projekt „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim ..." uzyskał  
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. Umowa z Instytucją  Zarządzającą  podpisana została w dniu 23.09.2016 r. 
Dofinansowaniu/refundacji podlegają  wydatki, które zostały poniesione w ramach projektu lub 
planowane są  do poniesienia w latach 2014-2019. 

Wydatki w ramach projektu zaplanowane zostały w wysokości 5 666 155,51 zł  a dofinansowanie ze 
środków unijnych wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, co stanowi kwotę  3 933 092,02 zł. Według 
zasad przyjętych w programie podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Udział  własny 
w finansowaniu projektu wynosi 1 733 063,49 zł  (85% wydatków kwalifikowalnych oraz wydatki 
niekwalifikowalne stanowiące podatek VAT). W związku z tym, iż  zadania ujęte w projekcie stanowią  
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, pozyskano dodatkowe środki z budżetu państwa na 
finansowanie udziału własnego: w latach 2015-2018 kwota 272 546,38 zł  i plan na rok 2019 120 000,00 
zł. Wartość  projektu wynosząca 5 666 155,51 zł  jest wartością  planowaną  i w związku z powstałymi 
w ramach udzielanych zamówień  publicznych oszczędnościami ulegnie zmniejszeniu, a co za tym idzie 
szacuje się, że zmniejszeniu ulegnie również  udział  finansowy budżetu miasta (około 6-8 %), udział  
środków budżetu państwa pozostanie bez zmian. W związku z karami umownymi naliczonymi jednemu 
z wykonawców, w 2018 roku osiągnięto ponadto dodatkowy dochód w wysokości 148 200,00 zł, w roku 
bieżącym również  naliczane są  kary (na dzień  dzisiejszy 111 150,00 zł). 

W poniższej tabeli przedstawione zostały informacje dotyczące zamówień  publicznych udzielonych w ramach 
projektu. Informuję, że prawidłowość  udzielenia zamówień  publicznych z pozycji I.p. 1 — 8 oraz 11 zweryfikowana 
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została w ramach szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez Instytucję  Zarządzającą, Prawidłowość  wyboru 

wykonawcy w ramach zamówienia z pozycji I.p. 9 podlegała ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. 

Prace zlecane są  w ramach odpowiednich kategorii kosztów projektu, dotyczących: 

- przygotowania projektu, 

- promocji projektu, 

- utworzenia lub modernizacji geodezyjnych baz danych, 

- dostawy i wdrożenia oprogramowania. 

Wiceprezydent Miastail;rkowa 
TryburcOskiego 

Adam Karzewnik 

TABELA NR ł. Zamówienia publiczne zrealizowane w ramach projektu. 
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Przeprowadzone 
postępowania 

Data 
podpisania 

umowy 

Kwota 
uzyskana w 
przetargu 

Wykonawca Uzasadnienie wyboru 

1 

Modernizacja 

szczegółowych osnów 
geodezyjnych na terenie 
m. Piotrkowa Tryb. 
(BDSOG) 

24.07.2014 166 464,51 
Miejskie 

Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne w Łodzi 

Wyboru dokonano zgodnie 
z ustawą  Prawo Zamówień  

Publicznych 

2 
Konwersja baz danych 
BDOT500 oraz GESUT 

13.11.2014 24 600,00 
Systherm Info Sp. z 

o.o. z Poznania 

Wyboru dokonano zgodnie 
z regulaminem udzielania 

zamówień  publicznych 
obowiązującym w Urzędzie 

Miasta 

3 Cyfrowa ortofotomapa 24.04.2015 59 040,00 
MGGP Aero Sp. z 

o.o. z Tarnowa 

Wyboru dokonano zgodnie 
z regulaminem udzielania 

zamówień  publicznych 

obowiązującym w Urzędzie 
Miasta 

4 
Konwersja bazy danych 
EGiB 

18.11.2015 12 300,00 
Systherm Info Sp. z 

o.o. z Poznania 

Wyboru dokonano zgodnie 
z regulaminem udzielania 

zamówień  publicznych 
obowiązującym w Urzędzie 

Miasta 

s Modernizacja bazy 
danych BDOT500 

23.07.2015 143 541,00 
VERTICAL Sp. z o.o. 

z siedzibą  w Żorach 

Wyboru dokonano zgodnie 
z regulaminem udzielania 

zamówień  publicznych 
obowiązującym w Urzędzie 

Miasta 

6 Studium Wykonalności 09.11.2015 33 210,00 

InfoStrategia 
Andrzej Szczerba i 
Wspólnicy Spółka 

Jawna z siedzibą  w . 

Krakowie 

Wyboru dokonano zgodnie 
z regulaminem udzielania 

zamówień  publicznych 
obowiązującym w Urzędzie 

Miasta 
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Warunki techniczne — 
EG1B 

11.08.2016 18450,00 
Firma „MAKOM" z 

siedzibą  
w Palestynie 38H 

Wyboru dokonano zgodnie 
z regulaminem udzielania 

zamówień  publicznych 
obowiązującym w Urzędzie 

Miasta 

Warunki techniczne — 
GESUT 

22.012016 7 380,00 
Firma „MAKOM r z 

siedzibą  
w Palestynie 38H 

Wyboru dokonano zgodnie 
z regulaminem udzielania 

zamówień  publicznych 
obowiązującym w Urzędzie 

Miasta 

Warunki techniczne E-
usługi EZN 

21.10.2016 19 680,00 

Firma „MAKOM" z 

siedzibą  
w Palestynie 38H 

Wyboru dokonano zgodnie 

z regulaminem udzielania 
zamówień  publicznych 

obowiązującym w Urzędzie 
Miasta 

7 
Dostawa bazy danych 
EGiB 

17.02.2017 
ł  875 000,0 

O 

OPG-K Sp. z o.o. z 

siedzibą  w 
Koszalinie 

Wyboru dokonano zgodnie 

z ustawą  Prawo Zamówień  
Publicznych 

8 Dostawa bazy danych 
GESUT 

18.07.2016 538 740,00 

Konsorcjum firm: 
ł) 	OPG-K Sp. z o.o. z 

siedzibą  w 
Koszalinie 

2) 	Fotokart Sp. z 

o.o. z siedzibą  w 
Szczecinie 

Wyboru dokonano zgodnie 
z ustawą  Prawo Zamówień  

Publicznych 

9 
Harmonizacja i 
weryfikacja 
referencyjnych baz 
danych oraz mapy 

zasadniczej 

27.032019 720 780,00 

Konsorcjum firm: 
Fotokart Sp. z 

o.o. z siedzibą  w 
Szczecinie 
VERTICAL Sp. z 
o.o. z siedzibą  w 
&krach 
X-Geo sp. z o.o. z 
siedzibą  w 
Szczecinie 

Wyboru dokonano zgodnie 
z ustawą  Prawo Zamówień  

Publicznych 

10 Utworzenie bazy danych 
PZGiK 

27.08.2018 788 430 
CADExpert Sp. z o.o. 

z siedzibą  w Łodzi  

Wyboru dokonano zgodnie 
z ustawą  Prawo Zamówień  

Publicznych 

11 

Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania dla e- 
usług PZGiK 

11.08.2017 199 998,00 
Systherm Info Sp. z 

o.o. z Poznania 

Wyboru dokonano zgodnie 
z ustawą  Prawo Zamówień  

Publicznych 
Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania dla e- 
usług EZN 

31.08.2017 389 049,00 
Systherm Info Sp. z 

o.o. z Poznania 

Wyboru dokonano zgodnie 
z ustawą  Prawo Zamówień  

Publicznych 
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