
UCIIWAŁA NRxv/l10120

RADY GMII\iYBARTMCZKA
z dnia 30 marca Z0Z0 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickimo
a Gminą Bartniczka w sprawie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych

przesttzennych.

Na podstawie art. 7 ust. I pkt l, art. 10 ust. I oraz art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z2OI9 r. poz.506 zpóźn.zm.|),w związku
z art. 9 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2OlOr. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. IJ. z2020r. poz. I77 zpoźn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia

utworzen ia i utr zymani a sy stemu informacj i danych

z Powiatem Brodnickim w sprawie

przestrzennych.

s 2. Na podstawie porozumienia określonego w $ l Powiat Brodnicki będzie

zobowiązany do utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych na

zasadach, trybie orazwarunkach określonych w załącznikudo niniejszej uchwĄ.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

$ 4. Uchwała wchodziw Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczącst' Rady Gm i ny

/!-..,(U
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D Zmiany tekstu j ednolitego wymienionej
poz.157l.
') Zmiany tekstu jednolitego wymienionej

ustawy zostały ogłoszone w Zm.:

ustawy zostaĘ ogłoszone w zm.:

Dz.U.22019 r.po2.1309,po2.1696, poz. 1815 i

Dz.U.22020 r.po2.284.



Uzasadnienie

Podstawowym celem tworzenia infrastruktur informacji przestrzennej jest

optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzewtych przezjednostki administracji

publicznej oraz ułatwienie dostępu do informacji przestrzennej gromadzonej przęZ

administrację na rożnych szczeblach organów publicznych i w rózrych sekIorach

gospodarc zy eh wsrystkim zainteresowanym podmiotom.

Zawarcie porozumienia z Powiatem pozwoli narealizację zadań własnych gminy zgodnie

z obowiąnĄącą ustawą z dnia 4 marca 20I0r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

(Dz. U. z Ż020r., poz. I77 z poź. zm.), która zaHada m.in. tworzenie infrastruktury w postaci

zbiorówdanychprzestrzenrtychorazusługdanychprzesfr zennych.

Porozumienie w sprawie utworzenia i :utrrymania systemu informacji danych

przestrzennych przyczyni się w szczególności do stworzenia warunków dla rozrvoju

społeczeństwa informacyjnego Powiatu Brodnickiego' usprawnienia praay urzędników otaz

sposobu załatwiania spraw w urzędachprzez klientów, zapewnieniaudziału społeczeństwa

w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przesf:zewtej orazpromocji regionu.
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Załącznlk do Uchwały Nr XV / n0 / 20
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 30 marca 2020 r.

POROZUMIENIE
ł'sprłwie utworzenia i utrzymywaniasystemu informncji danych przestrzennych

Zl$'afic rvdlriu ..'.....'....''20:0r' ponriędz1' Porriat*m Brodnickfutt rcprczcntolv{ull' przer,Żarąd Porqiatu
B rodn ick icgo. rt, iltricni u którego d ziilai ą:'

l. Pan Piotr Boińnki- Stnrosta Brodnicki

2' lłan Stuisl arr' Kosakorr ski - Wicc sBrosta Brodn ick i.

uit'iln)'m dal cj ..Po* iat".

przv kontrasvgnacic skarbniln Pon iatu - pmi h{araannl'Frrtke .

l llostę puj ącr.nr i j cd nostk am i samorądu te ry.tori a l nc go :

l . Cminą Miasto Brodnica z sicdzibą rr, Brodnic5,. ul. Karnion*a 23.

rep rc Że t?to$'an ą p rŻe z : B u rm i strza Jaro sl atv a s.rdacar.
2. GminąJablottorvo Pomorskie z sicdzibąn'Jablonorr'ic Pomorskinrt uI. olÓunł 28'

rsprcueft r0$ mł pru c z : B u rm i strza Przc m1'slalr'a oorsk i cgo'

3. Gminą Oóruno z sicdzibąrr oónnic. ul. Runek I,
repmui}nto\t fi ] ł preez : B unn i stęa Tomasz Ki nickicgo.

4. ominąBrodnicaz sicdzibąrv Brodnic1., ul. Zanrkorra l3 A'
repn:zcntorr.ln ł p rzez : WÓj ta Adiunn Za lcrr'sk icgo.

5' cmirrą Bobrorr'o z sicdzibą w Botlrorr'ie '
ruprcłcntorl'iilĘ pnez: WÓjta Parvla Klonorvskir:go.

6. cminą Bartnicz{<a z sicdzibq tv BarBriczcę ul' Brodnicka 8.

rcprcecl}t0$"rną pruoz: WÓjta Wie slarva Biegariskicgo"

7. fimirq Zbicrno z sicdzibą rs Zbiczrric

rspre zł*[o\Yan{ p rŻcz : Wój ta Mrgdal cnę oolu bsk ą.

8. Gminą Brzozie z sicdziĘrv Bruoziu.

rqprcucnto$anł przo Z : WÓj ta Dnnutę Kę deior*Łą _ C i es4 ńsk ą'

9. ominą Śrvicdziebnia z sicdzibą lł, Śu"icdzicbni

rfprczłtltol\'iulł przcz: WÓjta Sz1'lrronaZalrttskicgo

l 0. Gnrina osick z siedzibą rv osicku
rcprceg*to$ eną prue z: WÓj ta Parr'ła Chud1

ztl'snr'm i dal ej',Cnrin ą' o rrasĘpuj ąccj trc śc i :

' $l. l' Niniłjsec poroeumicnic okrcśla zasad1'. try'b oraz rrarunki uczcstnichra Gmin prn budorr'ic
i u{mr nt r rr łn iu przgz Pou iat s1 stcnlu informncj i danr]ch $rzcstrilcnnr,ch '

2. Głólr nc cclt porozunlicnia obtjmują;

il} strr'orucnic rrarunkÓrvdta rozrvoju spolccecńxtw'ainf'trrntrc1-jrrcgo Porviatu Brodnickicgo.
b) tlspmrr'nicnic praą' urzqdnikÓrv orae sposobu ealłtlr iania sprarv rt' urzgdach pr:e e klir;nrórr.



c) zapcwnicltic udzigtlu spolcczcństlta tv ksztaltotraniu i prorr'łd;łctlirr pcllit3'kiprecstrinnncj.

d} udostępniarric przez Porv iat tt'orzonr'ch i utrn'nlrrr'an1'ch tr znkrcsic srr ojcj rr lłścirr'ości. e takzir przckłzanr'ch
przczCnlinr drrzanticszczcnilnagcÓportłlrrinłł:rnl*1i.zbiorrlrr iuslugt*an1chprrcslrzol}ll!chzzlcltorr,nlicm
obori'iązrr|ącr ch przłpisÓrv prłtt a.

c) pronlocia rcgiorru.

$ 2. l' finrinr zelbotr,ii;eują się dtl:

n} udostgpnicnia plrurórt eagospoclarotrania prz*$tru$nnĆgo- strrdiólr' utt'łrunkotl'ui i kicnlrlkórr'zagospł:darorraniil
przcstrzcnncgo.

b} udostępnicnin inn5'clr drrkuntcntorł. rnatr;rialóu plrurist1czn1clr. zbiorłlll dłn1ch przcstncnn!'ch oraz infonrlłcji.
któn'ch fonnat i tr'*śc pozrrolą na ich rt r'korzr'stłnic i przcdstalr icnic na stronic gr;oportalu prze z Portiaf .

2. Porriat no rrniosck Cnrinr'złborri:lrtrjc się do udzi*lania infonloeji dot1człc1'clr postępu prłc. nrozlirvości
i zakrusu n1'korn'stanin nrłtcrislÓrv i infonrracji pr:ckuanr'ch do przcds[rlr'icnia na gcopońillil.

J' Port'iłrt zobot"ipuir: się eltl zakupu niłzĘdncgcl 0pr0grłmCI\\'anił do prorrłdzcnia zatlali rr'1''micnionr'ch
tt' $ l ust.2 poroł.umicnia ze szczcgÓlnr'nr uu'rględni*nient zakrcsu i nrożlirvości jakit g\łilftmtujc Porviatorvi
aktualnic tr'r korzr'sh'\\ anc 0progralttort nnie obslugujqcc gcł:portirl.

"l. Porriat zobor,l iązujc się do przckazt'urutia infbrnratji finansorr'vch i spralvozdalrczt'ch
dory'czqcl'ch rełlizacji potticnrrnr'ch zadali oraz rozlicz*nił roczncgo rrrdat},orrancj krrę{1'dotacji cclon'łlj
rl t$rminio do 15 st1,cznił roku następnugo.

$3. l Cntina lll'Iznaczs osobq, która jcst odporricdzialnir Za' koore{t,necję zadan polcgajEcych na
prłcka-a1"lraniu dokurncntacji. infclmłcjioraz bicĘcqrrsplprłcę z Porr'iatcnr.

2. cmina odporr'i;rda za przcdlożonc Porr'iatotr'i danc i infł:mracjc do rcirlizaqi zadania \ryszczcgólniołcgo
tt $Ż- ponadto omina tcnninorr'o dos{uczn Poniatorr'i niczbgdnc dokuntcut\'. infonrrłcjc. rt'ntożliw'r'nr do
uzvskania fornracic danvch.uzgodnionr m z Pouiatcm.

3' Gnrirra każclorazotro poelcars prackar1'rr'ruria Polr{łtolłi dm1'ch. infornrrcji cr:lcm ich przedslarvienił na
scopo*alu ustala zPorriłtem termin rcalizacji poszczegÓl'r1'ch eadan oraz ocz*kirvan co do ostalccencj fonrrr'
prczcntncji olrzvnrłnego matcrialu.

4.ornina posiodł pratt'o rr1'korer'st1'rvania nanr'r' stronr intcrnctortcj gcoponłlu Porriłtu Brodnickiego
tr cclach rr:alizacj i rvlłsn1'ch zadali' prornocji oraz z*mi*szczania linku do stron!' gcoportalu na tv}asnr,ch strongch
intcmctorvr ch.

$ 4' l' Do oborr'iąakórv Porviału nalcż1,:

a) administrorvanic systcnlcln.

b} inpcwnicnic usunięciłarrarii i ustcrłk aplikncjipCI\\stał} ch po stroni0 Poll'iatu.

c) inperr'niclric stalego rozrro.jtt łplikacji. doskonalcnia jcj ccch uźr'tkcllr'r'ch orfiz popra\Tr, funkcjonłlności.

d) złpcrr'nicnic uż1tltortnikonr gcoportnlu stnlego lrsparcił tcchnicnrogo i nrcrytoryczncgo rv za}ircsic doĘ'caąc1''nr
obslugi oprogmnro\vania"

e ) arch in,izorłarric rvprou'adzonvch d*nr ch do u lasnr;j bazr'.

f} archirr'izorr'ani c dłn 1'ch źrÓd lorr 1ch p rzek azanr'ch przcz C nt i nł; .

s5'l.Na realizację złdalr objęt1ch porozut*ienienr Gnrin1 będł kazd*go roku przekłz1-'rvac Porvintorri
dotacjęcclorrąu rv1'sokości3600zl(slorr'rric:trł1 t1siącusałśćsrltzlot.1'ch).

2' Gminn zoborr'iaemajcst rr,tcrnrinic tnr"aniap*rrraunltcllia do przckur'rrania środkórr,finansorrl'ch lv fomric
dotłcji rocznej. na tltrrorzonr' itlrodrgbnion1'dla tcgo cł:lrr rucltunck butkorr'r'Polrialu Brodniekicgo onr
95948-l l l50Ż200000l5979000 l Bgnk Spoldziclczr' rr" Brodnic1 Staroshva Poir iatotr,cgo.

3. Plłtnośc rr' piunrszr'nt roku oborr iązr'rr Allił umorr.r' lllozc odbr'rrać się rt r,:r'klu ntir"rsiqcr.ttr'ltl" pl;:tnr: zgÓry'
za danr' nriłsiąc u, tcmtinic do t 0 dnia nricsiąca następu_iaccgo po d;rcic podpisania poronrnticnin lub z góry" za
liczbe nlicsięc1'dałrcgo rokrr plłtll1'ch rvtemrinie dł l0dni nricsiąca nrstępujncc*o ps dacic ptldpisalrin
p0rozilnrcnlit.



4. Plafuość rr"tlruginl i kolujnr"ch latach po pedpisłniu umoltr"zgÓry zarlmr'rok. rr'tcrnrinic do l0 lutcgtl.
5'Forriat corocenic do dnia 15sh'calia P#'i.. przekaztri'ac Gntinom sprarvozdzulic zrcalizacji złdanrt1nikłjąc1ch z poroxumił':nia. Sprłrrozdruric będzic obcj;ńi;;i{i 

"};l-.i't 1o'iilo'i"'
rl'Śr':oli ltii:rr'r'danc rr''d&n}'m roktl lub.rvr'danc'łiczgolnic zpracnrae'clrir:nr podlr:gają prztkaeaniu nazasadzicokrcśloncjrvuslatricoi'n'''a.i'publicent'ch(Dz U 20l9's;9t'.|')--*-'"_-]

$6' t' Po zakoliczeniu tnrania poreleumicnia Porviatzastrzcga sobic rrlozlitvośc dalszł:go rr3,horz1'sĘrr'ania
ptlz!'skiur1'ch dall'eh" cgll:nt ich udoslęplti*niarr,rońricińruńlacif-

2.Po znkończłniu tnt.ania^porozumicnia Gnlinic prz_r'slugr{c pilllt0 do uz1'skanił kopii rt.proltndr-on1'ch
i rr 1 korzl'styrr'*n,r'ch dnnl'ch r' lo nnac i c * znj cmn ic Jigoan l*i,ut .

$7. |'Porozumieniczostajcantlartr;nąokrcsdo3lgrudnia2024rokuirr.chodzirr.żr,ciczdnicmzatrarcia.

J. Zmiłnr' i łlzrrpe lni*rlin lrinicjszcgo porozumił:nia rvr mąajq formv pis*nrncj pod ry-gorcnr nierł.łrnosci.
3..s sprarrłch nicuregulorrcn1ch niniejsąnr porozumicnicn nrajł eastogotr.anir: precpis1' KodeksuCt'u'ilnego.

4' Porozunticnic sporądzono rr jcdcnrstu jcłlnobrznriqc1'ch cgzclttplarrnch po jcdn1'nl cgzelrrplanu dla kłźdcj
zc stron.

$s' Porozlnricnic rvclrodei rvĄvcic zdnicm '...' ..'".."...3020r. ipłldlcga opublikolvaniu rvDeicnniku
Llraędorr 1-nl Woj*n Ództrr'ł Kujnrt.sko _ Ponorskiłgo.

Stronl.uno\\'\':

l' omilra lvlinsto Brodnica fi]prcucnto$'irnaprzee:Burnristrza Jaroslarva Rłrlacza.

t!{li!t'łlYĆ!łnrłfiłjrdł.r{r$tŁi *rnLlr'łirju tcrr torirrln*g,l

l. GminaJablonorło Pomorskic rcprczcntorriuaprreu; Burmistrza lrzcm1.slarva Córckicgo.

prJpr* lcpr*lłłnlłrrtajłdrxrttlil rłrnlrrąłlu lrn tilnalncgr:l

2. Gmina CÓrzno mprer*ntorf &nn pnce; Bunn i strza Tonrasza Ki n i ck i cgo.

pltpis tcpnrrłntłnl li jcdnrxl}i rrmorądu teł'tnna]nt:.$lr

3. Gnrina Brodnica rgprczcntorr'ana prrcz: Wójtł Adama Zalervskicgo.

prrdpis rr1rcrntłn1x jcdĘostłij sant,Tądu iwvtłriłlncgn

4. Gmina Bobrorr'o rcprcucRto\r'ana preez: Wójt* Parvla Klonorlskicgo

ptd1is rtprezrntłn1* jrdł:osrli *amrur4du tea.lorialltg,r

5. onrina Bartniczka rcpreecntot\'ana prz*z: 1ł ojta Wicslarrł Bicguiskicgo.

p'\'p l$ rśprc7'mt_'lnlł jcdlrrN*i .rłmłrądil l{ryt ]n0l nś'8fl

6. Gnrirra Zbiczno rcprezcn(CI$ alu pfte z: Wojta lvtądalcn3' co l ubsk ic.i .

Pi Jl'!_5 rĆpklśa1t{ntłJćrl']05tlij 53ł'!l )r?'łJ! 1{s{ tilalilln*'8{1

7' 6nrirr* Brzozic rcprczłntorrans przez: Woltł D*nutr'Kr:rjzionkicj - Cicszr,ńskict.



podpn rcpreemlłntłjcłilłm*łi *mr:rądu tcłytonnlłął:

8. Gmina śrł iedziebnia rcprzc'rtstłanepr'eu : Wójła Srymo*a Zalsw$kiogo.

p''dpir rcpnxl{łntl jcdno*}i sarnrr:4du t*q.bodalaęn

9. orrłinł osiek reprezcn*orvan&pnsz: Wójt*Pawł* Chudy,

podpu rłpnrłnłlrrtł jelarx*i e*rnorądu tt*ylodrlaryo

I 0. Powiat Brndnicki nBrczenlolveny pnez:

}ma Fiotra Boińshiego * Starostę Bnodnickicgo

padpir r*pr*nnłrłtł1*&rrn*i *arrorądu talytońrl*ęo

Pana Stanislarva Kosakowskiego - Wicestarnstę Brodniclłiego

p*lpb raplerenxntł"}*bx{łi *ameądu teryt*rillnęa

pnry k0ntra$}_gnaci9 - Płtti lv{arzanny Fettke - Skarbnik Powiafu Brodniekiego

podpił mprcemtu{ł jnhmlti łrmmądu twylarialnąn

vazzn/r,nrczAcy
R^Fv GMtłft',"(dffi


