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1. Nazwa usługi: 
 
Udostępnienie podmiotom realizującym zadania publiczne danych zgromadzonych w rejestrach 
publicznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rejestr EGiB, RCiWN, BDOT500, 
GESUT, BDSOG   
 

2. Podstawa prawna:  
 
- art. 2 pkt 10c, art. 4, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 7d pkt. 1, art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 5 
pkt 2, art. 27 ust. 4, art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne  
 
- art. 2, art. 3 pkt 5, art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne  
 
- art. 3 pkt 6 i 9, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  
o infrastrukturze informacji przestrzennej  
 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
 
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
 
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) 
 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu 
udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  
 
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków  
 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych  
 
- rozporządzenie Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 
Dokumentu Obliczenia Opłaty  
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3. Wymagane dokumenty 
 
Dane zgromadzone w rejestrze publicznym udostępnia się 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 na ich 
wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.  
 
Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, 
określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, 
zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Wersja elektroniczna 
tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 
właściwego do spraw informatyzacji. 
 
Legitymację do złożenia wniosku mają następujące podmioty publiczne: 
a) w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, zgodnie z art. 2 tej ustawy z zastrzeżeniem ust. 2-4,  
 

- organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki 
organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy,  
- jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych,  

- fundusze celowe,  
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
- Narodowy Fundusz Zdrowia,  
- państwowe lub samorządowe osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych  
ustaw w celu realizacji zadań publicznych  

 

b) w trybie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  
o infrastrukturze informacji przestrzennej, zgodnie z art. 3 pkt 6 tej ustawy, organy administracji, 
tj.: 
 

- organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego,  
- inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do 
wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;  

 
W przypadku stwierdzenia braków wniosku Starosta Kwidzyński wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków 
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 

4. Opłaty: 
 
Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej „pzgik”) mogą być 
udostępniane nieodpłatnie na podstawie: 
a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej, 
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 
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5. Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
 
W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o udostępnienie danych z rejestru 
publicznego 
 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 

• Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – stanowisko 
ds. ewidencji gruntów i budynków oraz zasób geodezyjny i kartograficzny (PODGiK) 

• Nr pokoju: 5 - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, 3 - zasób geodezyjny  
i kartograficzny (PODGiK) 

• Nr telefonu: 646 50 54 -  stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, 646 50 21 - zasób 
geodezyjny i kartograficzny (PODGiK) 

• Adres e-mail: asidorowicz@powiatkwidzynski.pl; jrakowska@powiatkwidzynski.pl; 
geodezja@powiatkwidzynski.pl 

• Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 16.00 
 

7. Tryb odwoławczy: 
 
Od decyzji o odmowie udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym przysługuje 
odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  
w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 

8. Uwagi: 
 
Opis sprawy/zadania 
Udostępnianie danych podmiotom publicznym, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej odbywa się za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie:  
 
 
a) plików komputerowych w formacie GML, SWDE, MAP, SWG, DGN, DXF  
b) usługi wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w bazie danych pzgik poprzez serwerową 
aplikację internetową WebEWID Portal Mapowy udostępnianej na stronie internetowej: 
https://kwidzynski.webewid.pl/ 
 
Bezpieczeństwo informacji 
W celu zminimalizowania wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji 
dane zgromadzone w rejestrach publicznych pzgik udostępniane osobie reprezentującej podmiot 
ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym zostaną zaszyfrowane 
hasłem, ujawnionym tej osobie drogą telefoniczną – dane do kontaktu należy podać w punkcie 3 
wniosku Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania. 
 

9. Miejsce na notatki: 
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 Imię i nazwisko    Podpis 

1) Autor      Mariusz Lewandowski   ……………………………. 

2) Zatwierdził     Mariusz Lewandowski   ……………………………. 

 

Nr 
wydania 

Przyczyna wydania Data 

1. Pierwsze wydanie 26.07.2019 r. 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5.   

6.   

7.   

 

 

UWAGA:  
Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym Starostwa. Zabrania się kopiowania 
dokumentu bez konsultacji z pracownikami ww. stanowiska.



 

............................................................ 
(nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie 

danych zgromadzonych w rejestrze) 

............................................................ 
(adres siedziby wnioskodawcy) 

............................................................ 
(Nr REGON wnioskodawcy) 

..............................................................            
(nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek) 

WNIOSEK 
o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 

1. .............................................................................................................................. 
(wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych 

zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych) 

.............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 
(określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione) 

3. .............................................................................................................................. 
(zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania) 

.............................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................. 
(wskazanie okresu udostępnienia danych) 

 
 

............................................................................................................... 
 (nazwa podmiotu) 

 
zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do 
realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt 1. 
 

.....................................................................................................................  
(nazwa podmiotu) 

 

oświadcza, że spełnia warunki zabezpieczeń technicznych  
i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych 
zgromadzonych w rejestrze wskazanym w pkt 2. 
 

 
....................................................... 

(data, podpis, pieczęć osoby reprezentującej podmiot) 

 


