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Warszawa, 17 września 2020 r. 

Pani Jadwiga Emilewicz
Wicepremier, Minister Rozwoju

Szanowna Pani Premier,
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach1, w załączeniu przekazuję petycję z dnia 

4 września 2020 r. Pana Pawła Kaśków, Geodety Powiatowego w Świdnicy, przesłaną do 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w interesie własnym oraz podmiotów trzecich 
(21 osób, tj. geodetów powiatowych i kierowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej z województwa dolnośląskiego), podpisanych pod petycją.

Przedmiotem petycji jest wniosek o zmianę art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne2 w zakresie udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków zawierających 
dane podmiotowe.

Popieram petycję w zakresie wnioskowanej zmiany powyższego przepisu stanowiącego, że 
udostępnienie danych ewidencyjnych zawierających dane podmiotów, o których mowa 
w art. 20 ust. 2 pkt 1 (właścicieli, władających), może nastąpić na żądanie podmiotów wskazanych 
w pkt 1 do pkt 3. Przy procedowaniu ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 897) w nieuzasadniony sposób poszerzony został zakres danych, jako 
zastrzeżonych, dla kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji. 

W brzmieniu pierwotnym reżim prawny dla uzyskania danych ewidencyjnych 
o podmiotach (właścicielach, władających) dotyczył tylko danych osobowych. Oprócz 
argumentów podanych w petycji, wskazać należy, iż poszerzenie reżimu także dla danych 
nieosobowych, dotyczących przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
podmiotów publicznych jest ograniczeniem dostępu do informacji mających znaczenie na rynku 
inwestycyjnym. 

Przekazując załączoną petycję jednocześnie sugerujemy np. rozważenie zapisu art. 24 ust.5 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu sprzed zmiany z 5 czerwca 2014 r.:
- 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.
Z poważaniem

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/pismo podpisane elektronicznie/

Do wiadomości:
Paweł Kaśków, Geodeta Powiatowy–Świdnica, ul. Parkowa 2, 58-100 Świdnica

1 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870),
2 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.),  
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