
ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE 
PUBLICZNYM PODMIOTOM REALIZUJĄCYM ZADANIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności podmiotów 
realizujących  zadania  publiczne  (Dz.  U.  Nr  64,  poz.  565)  Starosta  Policki  zapewnia  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,  nieodpłatny  dostęp do  danych  zgromadzonych  w  rejestrze  ewidencji  gruntów 
i budynków z terenu Powiatu Polickiego, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.
Na podstawie § 3 ust.  3 i  § 5 ust.  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.  
w sprawie sposobu,  zakresu i  trybu  udostępniania  danych  zgromadzonych  w rejestrze  publicznym 
(Dz. U. Nr 205, poz. 1692) informuję, że dane z rejestru publicznego ewidencji gruntów i budynków 
z terenu Powiatu Polickiego udostępniane są ww. podmiotom na poniższych zasadach:  

Warunki udostępnienia danych Dane  są  udostępniane  na  podstawie  wniosku 
o udostępnienie  danych,  zgromadzonych  w rejestrze 
publicznym,  którego  wzór  stanowi  załącznik  ww. 
rozporządzenia  oraz  na  warunkach  określonych 
w umowie  na  udostępnianie  danych  z  baz  danych 
ewidencji gruntów i budynków. 

Sposób udostępnienia danych W  formie  plików  komputerowych,  sformatowanych 
zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych 
ewidencyjnych  lub  w  drodze  zdalnego  dostępu  przy 
zabezpieczeniu kluczem sprzętowym (eToken). 

Zakres udostępnienia danych Dane części graficznej lub części graficznej i opisowej 
ewidencji gruntów i budynków

Termin udostępnienia danych Niezwłocznie po otrzymaniu właściwie sporządzonego 
wniosku,  w  terminie  określonym  w  umowie 
z uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  na 
przygotowanie  żądanych  danych  lub  skonfigurowania 
parametrów zdalnego dostępu.

Format udostępnienia danych SWDE, dxf oraz zdalny dostęp
Warunki zabezpieczeń technicznych
niezbędnych  do  uzyskania  dostępu  do 
danych zgromadzonych w rejestrze

Przez  zastosowanie  eToken  zdalnego  dostępu  oraz 
bezpiecznego protokołu ftp.

Podmiot,  któremu  udostępniono  dane  ma  obowiązek 
używać  licencjonowanego  oprogramowania 
komputerowego z poziomem dostępu, umożliwiającym 
przeglądanie  danych,  oraz  generującego  wydruki 
z klauzulą  ,,do  użytku  wewnętrznego”  oraz  zapewnić 
nadzór  ochrony  technicznej  danych  i  urządzeń 
sieciowych.

Warunki  zabezpieczeń  organizacyjnych 
niezbędnych  do  uzyskania  dostępu  do 
danych zgromadzonych w rejestrze

Podmiot  któremu  udostępniono  dane,  ma  obowiązek 
zabezpieczyć  otrzymane  dane  przed  dostępem  osób 
nieupoważnionych  lub  nieuprawnioną  zmianą  ich 
zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym 
z celem, w którym dane zostały udostępnione.
Ponadto ww.  podmiot  ma obowiązek nie udostępniać 
i nie rozpowszechniać tych danych innym osobom lub 
jednostkom,  zapewnić  ochronę  baz  danych  w  trybie 
ustawy  o ochronie  danych  osobowych  i  informacji 
niejawnych, prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Podmiot  któremu  udostępniono  dane  odpowiada  za 
bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.


