
UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH 

PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO 
GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 

Na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 27 września 2005 r., w sprawie sposobu, zakresu, trybu terminu 
i formatu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. 
Dz.U. z 2018 poz. 29) 

w związku z: 

art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. 
zm.) oraz art. 7d pkt 1, art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 10 i ust. 1b oraz 
art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2101 z późn. zm.). 

Starosta jako organ prowadzący rejestry publiczne informuje o sposobie, 
zakresie, trybie i formacie udostępniania danych oraz warunkach 

zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania 
dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach. 

Warunki ogólne: 

Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem 
publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych 
przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny 
ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych 

w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 

Forma wniosku: 

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania 

danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 29). 

Sposób i miejsce złożenia wniosku: 

1) Osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie 
Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska w godzinach 

pracy urzędu. 

2) Wysyłka tradycyjna: na adres Starostwo Powiatowe w Środzie 
Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. 

3) Drogą elektroniczną: 

a)  z wykorzystaniem poczty elektronicznej  na adresy: 
geodezja@powiatsredzki.pl lub starostwo@powiatsredzki.pl – 

wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 



5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2019 poz.162), 

b)  z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) 

na adres: /spsrodawlkp/SkrytkaESP - wniosek musi zostać 
podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2018 
poz. 1472) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. 
z 2019 poz.162). 

Sposób udostępnienia: 

1. z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, 

2. z wykorzystaniem serwera FTP, 
3. z wykorzystaniem innych niż określone w punkcie 1 i 2 środków 
komunikacji elektronicznej,  

4. z wykorzystaniem sieciowych usług udostępniania. 

Zakres udostępniania: 

1) Pełne lub ograniczone zakresowo bazy danych: 

a) ewidencji gruntów i budynków, 
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
c) rejestru cen i wartości nieruchomości,  

d) szczegółowych osnów geodezyjnych, 
e) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-
1:5000, 

2) mapa zasadnicza  

3) mapa ewidencyjna 

4) inne zbiory danych państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

Terminy udostępnienia: 

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku 
o udostępnienie. W przypadku formalnych braków we wniosku 
wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpoznania. 

Odmowa udostępnienia: 

W postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji 

administracyjnej, od której służy odwołanie do Wielkopolskiego 



Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w Poznaniu. 

Format udostępnienia: 

Dane udostępniane są w formacie określonym przepisami, na podstawie 
których prowadzony jest rejestr (aktualnie jest to format GML). 

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych: 

Podmiot ubiegający się o uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych 

w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2017 poz. 570) zobowiązany jest do zabezpieczenia otrzymanych 

danych przed ich utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub 

nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem 

niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane poprzez opracowanie 

i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa oraz Systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji określonych Polską Normą: PN-ISO/IEC 

277002 – „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – 

Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji”. 

Wymagania oraz zasady postępowania określone w powyższych 

standardach odnoszą się w szczególności do systemów 

teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania 

danych  udostępnionych z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

Ponadto: 

 w przypadku realizacji wniosku o udostępnienie zbiorów danych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających 
dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) 
podmiot ubiegający się o udostępnienie tych zbiorów winien spełniać 
wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U. 2004 r. nr 100 poz. 1024), 

 w przypadku realizacji wniosku o udostępnienie zbiorów danych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających 

informacje niejawne podmiot ubiegający się o udostępnienie tych 
zbiorów winien spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 

r. poz. 412 z późn. zm.). 


