
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

o infrastrukturze informacji przestrzennej

(druk nr 803)

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz.

U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) pracach geodezyjnych - rozumie się przez to projektowanie i wykonywanie
pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń,
sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i
aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne,
magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie;

2) pracach kartograficznych - rozumie się przez to opracowywanie, merytoryczne i
techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich reprodukowanie;

3) (uchylony);
4) osnowach geodezyjnych - rozumie się przez to usystematyzowany zbiór punktów

geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne położenie i
dokładność usytuowania;

5) znakach geodezyjnych - rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające
położenie punktów osnowy geodezyjnej;

6) mapie topograficznej - rozumie się przez to opracowanie kartograficzne o treści
przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich
przestrzenne związki;

7) mapie zasadniczej - rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,
zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów
ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych;

8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się przez to
jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach,
budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub
prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami;

9) terenach zamkniętych - rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych
ministrów i kierowników urzędów centralnych;
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10) państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to zbiór
map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów,
informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań
powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych;

11) sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne,
naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,
cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń
melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia,
parkingi, zbiorniki itp.;

12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów - rozumie się przez to podział gleb na klasy
bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech
genetycznych gleb;

13) powszechnej taksacji nieruchomości - rozumie się przez to wycenę nieruchomości,
realizowaną według odrębnych przepisów;

14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to uporządkowany
zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje
o podmiotach władających siecią;

15) systemie informacji o terenie - rozumie się przez to bazę danych przestrzennych
dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące
systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych.

<16) harmonizacji zbiorów danych – rozumie się przez to działania o charakterze
prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do
wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i
łącznego wykorzystywania.>

Art. 4.
[1. Dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków,

mapę zasadniczą oraz mapy topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych
rodzajów map.]

<1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym
bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji
przestrzennej, dotyczące:

1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych;

2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych

kraju;
5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w
tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
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9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,
w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;

10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego

modelu terenu.
1b. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę

obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy
danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a.

1c. Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz
dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. Nr ... , poz. ...).

1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi
w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych
i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca  2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej.

1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie
odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust.
1a i 1b, są:

1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.>

2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy
zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i
aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do
właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów
centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu
zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię
terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu
terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.

2b. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego
Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji
dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.

2c. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest
przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz
sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

2d. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego.
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3. Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji
gruntów i budynków oraz map topograficznych, a także systemu informacji o terenie,
pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych,
mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.

[Art. 5.
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne
dane zawarte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stanowią podstawę do
założenia krajowego systemu informacji o terenie.]

<Art. 5.
1. Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b,

stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią
składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, tworzyć
i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej do
przechowywania i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i
1b, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej
infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich bezpieczeństwa i
jakości.

3. Wymiana danych, zawartych w bazach, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, między
organami właściwymi do prowadzenia tych baz odbywa się nieodpłatnie w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań.>

Art. 7a.
Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;

3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

[4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne;
5) opracowuje zasady dotyczące techniczno-organizacyjnego przygotowania katastru

oraz współdziała w jego tworzeniu;
6) prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej oraz

poszczególnych województw;]
<4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i

prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1,
państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych;

5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z
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innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego
systemu;

6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji
publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na
podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz
ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie,
aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących:

a) granic państwa,
b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:

− zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
− podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
− podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
− podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
− podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i

jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności:
archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych,
nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych
zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich,

c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej
linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego
Rzeczypospolitej Polskiej,

d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju
na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,

e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej;>
7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz

współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji
geograficznej;

8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii
organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych
krajów;

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów
organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych,
fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w
krajowym systemie informacji o terenie;

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr
osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi
geodetów i kartografów;

11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności
geodezyjnej i kartograficznej;

[12)opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nadzoruje jej
przebieg;
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13) współdziała z organami administracji geodezyjnej i kartograficznej przy
wykonywaniu:

a) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju,
b) map topograficznych,
c) map tematycznych,
d) opracowań fotogrametrycznych;

14) wykorzystuje mapy topograficzne i tematyczne, o których mowa w art. 7c pkt 2, do
sporządzania map topograficznych i tematycznych kraju;

15) prowadzi sprawy związane z nazewnictwem geograficznym, w tym państwowy rejestr
nazw geograficznych;]

<13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych
podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o
których mowa w art. 4 ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych
porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji;

14) tworzy, prowadzi i udostępnia:
a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9,
b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,
c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy

i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11,
d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000,

1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;

15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa
obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w
art. 4 ust. 1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące:

a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których
mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z
2005 r. Nr 17, poz. 141),

b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;>

16) opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

<17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra
właściwego do spraw administracji publicznej, projekty rządowych programów
realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie:
modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
tworzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych wraz z
numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań tematycznych i
specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i
numerycznego modelu terenu;
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18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami
zawodowymi w realizacji tych szkoleń.>

Art. 7b.
1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu

wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej
i kartograficznej, a w szczególności:

1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami

ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w

zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie

zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji
gruntów i budynków;

[5) prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa;]

6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w
trybie art. 6a ust. 4.

2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego jest organem:

1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i

kartograficznej.

Art. 7c.
Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla

obszarów właściwych województw;
[3) prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu

informacji o terenie;]
<3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie

i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz
standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa
w art. 4 ust. 1e pkt 3;>

4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac
urządzeniowo-rolnych;

5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
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<6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym
prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części
dotyczącej obszaru województwa.>

Art. 7d.
Do zadań starosty należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
[4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;]
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i

prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
[7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu

informacji o terenie.]
<7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4

ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań
kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w
art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.>

Art. 9.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i szczegółowy zakres
przeprowadzania przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej kontroli urzędów,
instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
geodezji i kartografii, uwzględniając podział zadań kontrolnych pomiędzy poszczególne
organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas
wykonywania kontroli, a także obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych.

<Art. 9a.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kartograficznych opracowań
tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do
obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz organizację i tryb współdziałania z
Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy realizacji tych
zadań, mając na względzie potrzeby państwa i obywateli, a także odpowiednie
wykorzystanie informacji zgromadzonych przez organy administracji publicznej.>

Art. 19.
1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń:

1) szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowania systemów
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informacji o terenie, a także szczegółowe zasady przechowywania kopii
zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, ogólne warunki umów
o udostępnianie tych baz oraz rodzaje prac niepodlegających zgłaszaniu i materiałów
niepodlegających przekazywaniu, uwzględniając konieczność zapewnienia
odpowiedniej jakości prac przekazywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz
danych przed zniszczeniem i utratą;

2) sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
oraz rodzaje znaków niepodlegających ochronie, z uwzględnieniem zadań,
obowiązków i praw podmiotów biorących udział w czynnościach związanych z
ochroną tych znaków;

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i
kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
szczegółowe zasady współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z
jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w
sprawach geodezji i kartografii, w zakresie wykonania tych prac, a także
wzajemnego przekazywania materiałów, uwzględniając potrzeby obronności i
bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby administracji publicznej;

[4) standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań
geodezyjnych, kartograficznych i systemu informacji o terenie;]

5) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje map, materiałów
fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny, których rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz tryb
udzielania tych zezwoleń, mając na względzie konieczność ochrony informacji
niejawnych oraz prawa własności Skarbu Państwa do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

<6) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania
podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz
szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji
gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych
szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczące
tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, mając na uwadze ich
referencyjne znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz
harmonizację zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;

7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, oraz w bazie danych
obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b, organizację, tryb
i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a
także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2, mając
na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i mapy zasadniczej dla
infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której
mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także
konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych,
o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;
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8) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw
geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworzenia,
aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych, mając
na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji
przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach
o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji
zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art.
4 ust. 1a i 1b;

9) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz
bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich
aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia standardowych opracowań
kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4, mając na uwadze
podstawowe znaczenie tych baz i opracowań dla infrastruktury informacji
przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach
o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji
zbiorów danych tych baz ze zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a
i 1b;

10) zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań
lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania
tych baz, mając na uwadze ich znaczenie dla infrastruktury informacji
przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach
o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także ich referencyjny charakter
w stosunku do innych zbiorów, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;

11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji
gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów
nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych,
zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi
inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności
opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym
automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa
w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i interoperacyjność zawartych w nich
zbiorów danych.>

<1a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji
gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne
tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, w tym tryb
przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji
publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji
rejestru, a także tryb udostępniania danych z rejestru, mając na uwadze
podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej
oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze
informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego
rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b.>
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2. Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych i
kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów, określają właściwi ministrowie i
kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju.

[Art. 24.
1. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa

się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.
2.  Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2

pkt 3 i 4, są jawne i powszechnie dostępne.
3.  Starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe, o których

mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2, na żądanie:
1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty,

budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;
2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi,

realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek
powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami,
budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;

3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z
gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

3a. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
1) prokuratury;
2) sądów, działających w sprawach publicznych;
3) organów kontroli państwa w związku z wykonywaniem przez te organy ich

ustawowych zadań;
4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w

związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości Skarbu Państwa i
jednostek samorządu terytorialnego.

4. Starosta zapewnia nieodpłatnie bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i
budynków, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim:

1) gminom i marszałkom województw - w celu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń
melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów;

2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w celu utworzenia i
prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3)  Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony
środowiska i dyrektorom parków narodowych - w celu sporządzania planów
ochrony, planów zadań ochronnych, monitoringu i wykonywania kontroli na
obszarach Natura 2000.

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przetwarzać oraz nieodpłatnie
udostępniać producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, dane, o których mowa w ust. 4, dotyczące tych producentów na cele
szkoleniowe związane z utworzeniem lub prowadzeniem ewidencji wniosków o przyznanie
płatności.]

<Art. 24.
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1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1, zawiera operat ewidencyjny, który
składa się z:

1) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą
systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:

a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych

w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy

ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych
rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;

2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu

ewidencyjnego;
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem

wymiany danych ewidencyjnych;
5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze

informacji przestrzennej.
4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w

operacie ewidencyjnym.
5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe

podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z
operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami,
budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub
wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami
administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia
przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami,
budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub
wypis;

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym
zakresie.>

Art. 24a.
1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na

obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych

oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i
budynków.
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3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy
ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu
do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez
wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i
właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia
jej w prasie o zasięgu krajowym.

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych
danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których
mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub
taksacyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o
przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje
zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści
zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego
staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w
dzienniku urzędowym województwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i
budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust.
8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku

do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie
opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę
danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

<Art. 24b.
1. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami

województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu
Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący
systemem teleinformatycznym, umożliwiający w szczególności:

1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji
gruntów i budynków;

2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności
i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
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3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją
gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga
wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju,
krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych
rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów
elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w
poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych
rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji
o nieruchomościach;

4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których
mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi
zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju,
a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby
ewidencji gruntów i budynków;

6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów
danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te
organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań
statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania gospodarczego,
planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości,
kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;

7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i
budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, we współpracy z Głównym Geodetą Kraju
zapewnią rozwiązania techniczne umożliwiające dostęp, za pośrednictwem
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w
prowadzonych przez te organy rejestrach publicznych.

3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art.
15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy
techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu
informacyjnego państwa dotyczącego nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań
umożliwiających zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących
nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach publicznych, automatyzację
procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze wykorzystanie informacji
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zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz uwzględniając stan
informatyzacji tych rejestrów.>

Art. 26.
1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) urzędową tabelę klas gruntów,
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne ze względu
na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb, oraz
zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania i
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy zakres informacji
objętych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i
krajowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje
budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji
objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości, zapewniając informację o gruntach,
budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych,
władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, a także szczegółowe zasady wymiany
danych ewidencyjnych.

[2a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
sposób ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i
powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, mając na uwadze konieczność
zapewnienia aktualnych urzędowych informacji o przebiegu granic i powierzchni tych
jednostek.]

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazywania w ewidencji
gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali,
znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności wskaże dane przekazywane
do ewidencji gruntów i budynków, tryb przekazywania zmian oraz sposób postępowania
z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego
lub utraty przez teren charakteru zamkniętego, uwzględniając potrzeby obronności i
bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji publicznej.

Art. 40.
1.  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności

państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.
2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z zasobu centralnego,

zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest
gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu
zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:

1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego;
2) marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich;
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3) starostów - w zakresie zasobów powiatowych.
3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy

do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkich także
do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

[3b. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o
terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu
ewidencyjnego jest odpłatne.]

<3c. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których
mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem
tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d 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 i art.
15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

3d. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
1) prokuratury;
2) sądów działających w sprawach publicznych;
3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich

ustawowych zadań;
4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w

związku z ich działaniami mającymi na celu:
a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki

samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki

samorządu terytorialnego,
c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na

rzecz Skarbu Państwa.>
4. Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły

przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która
stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów
państwowych.

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń:
1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi:

[a) rodzaje materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny, sposób i tryb ich pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania,
zabezpieczania, wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu, a także wzory
klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i
udostępnianych z zasobu, uwzględniając zapewnienie właściwych warunków
przechowywania i zabezpieczania zasobu, wykazy materiałów gromadzonych w
centralnym, wojewódzkich i powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i
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kartograficznej oraz podział materiałów na grupy asortymentowe i
funkcjonalne,]

b) wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu
informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego, uwzględniając potrzeby różnych
podmiotów oraz konieczność zapewnienia środków na aktualizację i
utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury, szczegółowy sposób
klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączania z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich
porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w
zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną;

3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegółowe zasady i tryb
założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych
zawartych w systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i przetwarzania
danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie,
uwzględniając konieczność systematycznego gromadzenia, aktualizowania i
udostępniania danych systemu oraz zasady współpracy organów administracji
publicznej i innych podmiotów współtworzących system.

[6. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia
nieodpłatnie ortofotomapy, w formie cyfrowej, oraz bazę danych, o której mowa w art. 24
ust. 4, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony
środowiska i dyrektorom parków narodowych - w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia
celów, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 3.

7. Udostępnianie nieodpłatne, o którym mowa w ust. 6, nie obejmuje kosztów sporządzenia
kopii ortofotomapy oraz kopii informacji z bazy danych, o której mowa w art. 24 ust. 4.]

<8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym:

1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej,
wojewódzkiej i powiatowej części zasobu,

2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i
zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,

3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,
4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i

udostępnianych z zasobu,
5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między

bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych,
6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich

przekazywania do właściwych archiwów państwowych
– mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w
państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji
przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji
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geodezyjnej i kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów
i zbiorów danych.>

[Rozdział 8a
Numeracja porządkowa nieruchomości w miejscowościach

Art. 47a.
Do zadań gminy należy:

1) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w
miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy;

2) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości
przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji
porządkowej nieruchomości.

Art. 47b.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod

zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są
obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem
porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

2.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości,
uwzględniając w szczególności, że oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
następuje z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości.]

<Rozdział 8a
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Art. 47a.
1. Do zadań gminy należy:

1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów;

2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i
placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.

2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie:

1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia

29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141);

3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku braku

takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
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7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i
kartograficznych.

4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru

urzędowego podziału terytorialnego kraju;
4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości,

jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157,
poz. 1241);

5) dane adresowe określające:
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków

przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym
w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych
wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze
edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do
działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i
prognozowanych do wybudowania,

b) kody pocztowe,
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie

odniesień przestrzennych.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa

w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych
ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji
gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2) określenie przedmiotu wniosku;
3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych

zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na

nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do
tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie
(burmistrzowie, prezydenci miast).

8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe
ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.

9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o
której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Art. 47b.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione

w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
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tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo
posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić
obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych
ewidencji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji
i udostępniania tych baz, a także wzór wniosku, o którym mowa w art. 47a ust. 6,
mając na uwadze zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych
adresowych, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o
infrastrukturze informacji przestrzennej, potrzebę harmonizacji zbiorów danych tej
ewidencji ze zbiorami innych rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust.
1a i 1b, a także usprawnienie obsługi obywateli.>

Art. 53a.
Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez
użyte w niniejszej ustawie pojęcie "kataster" rozumie się tę ewidencję.

<Art. 53b.
Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu
jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art.
4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.>

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U.

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)

Art. 102.
1. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, do zakresu działania administracji

geologicznej należy wykonywanie zadań określonych ustawą, a w szczególności:
1) podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym

udzielanie koncesji;
2) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę

uprawnień z tytułu koncesji;
3) nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz

prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych;
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4) bilansowanie zasobów kopalin;
4a) prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki

narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalenia zasobów
złóż kopalin, bilansowania i ochrony zasobów wód podziemnych, a także ochrony
środowiska;

5) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych;
6) kartowanie geologiczne;
7) prowadzenie rejestru obszarów górniczych;
8) gromadzenie danych o wykonanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania

ciepła Ziemi.
2. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 6, minister właściwy do spraw

środowiska może powierzyć jednostkom organizacyjnym utworzonym na podstawie
odrębnych przepisów, a także przedsiębiorcom w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z
późn. zm.) - jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych.

<3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, są wykonywane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr
... , poz. ...).>

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. Nr 88,

poz. 439, z późn. zm.)

Art. 47.
1.  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi krajowy rejestr urzędowy podziału

terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym".
2. Rejestr terytorialny obejmuje systemy:

[1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,]
<1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego;>
2) identyfikatorów i nazw miejscowości,
3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.

<2a. Przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w systemach, o których mowa
w ust. 2, dokonuje się na podstawie danych przestrzennych udostępnianych z
rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4–6 i 8 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2b. Rejestr terytorialny, o którym mowa w ust. 1, stanowi część składową
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.>
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3. Urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane do
stosowania oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U.

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 26.
1. Państwowy monitoring środowiska obejmuje, uzyskiwane na podstawie badań

monitoringowych, informacje w zakresie:
1) jakości powietrza;
2) jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz morskich wód

wewnętrznych i wód morza terytorialnego;
3) jakości gleby i ziemi;
4) hałasu;
5) promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych;
6) stanu zasobów środowiska, w tym lasów;
7) rodzajów i ilości substancji lub energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i

ziemi;
8) wytwarzania i gospodarowania odpadami.

2. Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosując ujednolicone
metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.

<2a. Badanie monitoringowe prowadzi się z równoczesnym wykorzystaniem i rejestracją
danych przestrzennych.>

3. W ramach państwowego monitoringu środowiska są gromadzone i sporządzane dane
dotyczące stanu środowiska, do których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest
obowiązana na mocy zobowiązań międzynarodowych.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,

poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664)

Art. 113.
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9.
<1a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
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1) zakres informacji gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony
przyrody,

2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru,
3) sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze

– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia kompletnej i jednolitej informacji
o formach ochrony przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej.>

[2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i w art. 114 ust. 2, zawierają:
1) datę utworzenia lub ustanowienia formy ochrony przyrody;
2) nazwę, jeżeli istnieje, i określenie formy ochrony przyrody, rodzaju, typu i podtypu

rezerwatu przyrody oraz rodzaju użytku ekologicznego;
3) określenie położenia geograficznego i administracyjnego formy ochrony przyrody

(obręb ewidencyjny, gmina, powiat, województwo);
4) wskazanie powierzchni, jeżeli można ją określić, z wyszczególnieniem formy

własności i rodzajów gruntów;
5) powołanie oznaczenia mapy obrazującej przebieg granicy formy ochrony przyrody i

jej otuliny;
6) opis formy ochrony przyrody;
7) oznaczenie dziennika urzędowego, w którym został ogłoszony akt o utworzeniu lub

uznaniu formy ochrony przyrody;
8) informację, czy dany obszar lub obiekt albo ich część podlega ochronie zgodnie z

prawem międzynarodowym;
9) informację o planie ochrony oraz oznaczenie dziennika urzędowego, w którym został

ogłoszony akt o ustanowieniu tego planu.
3. Wyszczególnienie form własności i rodzaju gruntów, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie

dotyczy parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych.]

[4. Organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust.
1 pkt 2-4 i 6-9, przesyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30
dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu
danej formy ochrony przyrody oraz informacje, o których mowa w ust. 2.]

<4. Organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 2–4 i 6–9, przesyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,
w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu
lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, określone w
przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a także, w tym samym terminie,
dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.>

Art. 114.
1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska gromadzi dokumentację dotyczącą zasobów,

tworów i składników przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych
tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także
ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych.
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2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska prowadzi rejestr form ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, położonych w całości lub w części na obszarze
jego działania.

[3. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6-9,
przesyła wojewodzie, w terminie 30 dni od dnia jej ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu
lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, o których mowa w art.
113 ust. 2 pkt 1-8.]

<3. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt
4 i 6–9, przesyła regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w terminie 30 dni
od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu
danej formy ochrony przyrody oraz informacje, określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 113 ust. 1a, a także, w tym samym termilnie, dokonuje wpisu tych
informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.>

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH

Z EKSPLOATACJI (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236,

z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145)

Art. 42.
1. Marszałek województwa prowadzi wykaz:

1) przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu;
2) przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego

stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów;
2) adresy stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów.
<3) współrzędne geograficzne stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów.>

3. Informację o umieszczeniu w wykazie lub usunięciu z wykazu, o którym mowa w ust. 1,
marszałek województwa przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa zamieszcza na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.


