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Zwracam sie z uprzejma prosba o wyrazenie swojego stanowiska interpretacyjnego

dotyczacego zakresu tresci zawieranej w tzw. "wypisach niepelnych" z: rejestru gruntów,

rejestru budynków i rejestru lokali, o których mowa w § 52 ust. 3 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów

i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, z pózno zm.), zwanym dalej rozporzadzeniem ECiB,

w kontekscie zmiany brzmienia art. 24 ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

zwanej dalej ustawa PCiK, wprowadzonej ustawa z dnia 5 czerwca 2014 L o zmianie ustawy -

Prawo geodezyjne kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym

w administracji (Dz. U. z 2014 L, poz. 897).

Przywolany powyzej art. 24 ust. 5 przed zmiana stanowil:

Art. 20. 5." Starosta udostepnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierajace dane osobowe

podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt l i art. 51, oraz wydaje wypisy Z operatu
ewidencyjnego, zawierajace takie dane osobowe, na zadanie:
l) wlascicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych wladajacych gruntami, budynkami lub

lokalami, których dotyczy udostepniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów nie bedacych organami administracji

publicznej, realizujacych, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji
publicznej, zadania publiczne zwiazane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy
udostepniany zbiór danych lub wypis;

3) innych podmiotów niz wymienione w pkt l i 2, które maja interes prawny w tym zakresie. ",

a przywolane w nim art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51 stanowily:

Art. 20. 2. "W ewidencji gruntów i budynków wykazuje sie takze:
l) wlasciciela, a w odniesieniu do gruntów panstwowych i samorzadowych - inne osoby fizyczne lub

prawne, w których wladaniu znajduja sie grunty i budynki lub ich czesci; "

Art. 51. "W ewidencji gruntów i budynków, zalozonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U Nr 6, poz. 32), oprócz wlasciciela, do czasu uregulowania
tytulu wlasnosci, wykazuje sie takze osobe wladajacego. "
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Po zmianach przepisy te stanowia odpowiednio:

Art. 24. 5." Starosta udostepnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierajace dane

podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt l, oraz wydaje wypisy Z operatu ewidencyjnego,
zawierajace takie dane, na zadanie:
l) wlascicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych wladajacych gruntami, budynkami

lub lokalami, których dotyczy udostepniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebedacych organami administracji

publicznej, realizujacych, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji
publicznej, zadania publiczne zwiazane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy
udostepniany zbiór danych lub wypis;

3) innych podmiotów niz wymienione w pkt l i 2, które maja interes prawny w tym zakresie",

Art. 20. 2. "W ewidencji gruntów i budynków wykazuje sie takze:
l) wlascicieli nieruchommki, a w przypadku:

a) nieruchomosci Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego - oprócz wlascicieli
inne podmioty, w których wladaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów
o gospodarowaniu nieruchomosciami Skarbu Panstwa, znajduja sie te nieruchomosci,

b) gruntów, dla których ze wzgledu na brak ksiegi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych
dokumentów nie mozna ustalic ich wlascicieli - osoby lub inne podmioty, które wladaja tymi
gruntami na zasadach samoistnego posiadania; ".

EGiB
Natomiast przepis § 52 ust. 3 rozporzadzenia który definiuje zakres tresci "wypisu
o niepelnej tresci" stanowi:

§ .52. 3. Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w tresci których

zostana pominiete dane osobowe dotyczace wlascicieli, wladajacych na zasadach samoistnego
posiadania, uzytkowników wieczystych. uzytkowników i dzierzawców, nadaje sie odpowiednio tytul:
"Wypis z rejestru gruntów o niepelnej tresci", "Wypis z rejestru budynków o niepelnej tresci", "Wypis
z rejestru lokali o niepelnej tresci".

Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie definiuje na swój uzytek pojecia 'dane

osobowe'.

W rozumieniu natomiast ustawy z dnia 29 slerpma 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2014 L, poz. 1182) za 'dane osobowe' uwaza sie wszelkie informacje dotyczace

zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba mozliwa do

identyfikowania jest osoba, której tozsamosc mozna okreslic bezposrednio lub posrednio,

w szczególnosci przez powolanie sie na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka

specyficznych czynników okreslajacych jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umyslowe,

ekonomiczne, kulturowe lub spoleczne.

o ile przepis § 52 ust. 3 rozporzadzenia EGiB i przepis art. 24 ust. 5 ustawy PGiK przed

zmiana korespondowaly ze soba, to po zmianie brzmienia art. 24 ust. 5 juz takiej

jednoznacznej synchronizacji nie ma. Rodzi to okreslone watpliwosci organów prowadzacych

ewidencje gruntów i budynków, co ma swoje przelozenie niekorzystne przy realizacji

wniosków o udostepnienienie danych z tejze ewidencji.
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Majac na uwadze aktualnie obowiazujacy stan prawny w zakresie udostepniania

danych z rejestru 'Ewidencja gruntów i budynków', zwracam sie uprzejma prosba

o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:

1. jakie dane, o których mowa wart. 24 ust. 5 ustawy PCiK (dla poszczególnych grup

podmiotów - osoby fizyczne, osoby prawne) nalezy pominac w dokumentach,

o których mowa w § 52 ust. 3 rozporzadzenia EC iB ,

2. czy w wydawanym 'wypisie o niepelnej tresci', o którym mowa w § 52 ust. 3

rozporzadzenia EC iB, nalezy takze pominac numer ksiegi wieczystej.

Kwestia podniesiona w pytaniu nr 2 wynika z faktu prezentowania juz powszechnie przez

sady administracyjne w swoich orzeczeniach stanowiska, ze dana ta w sposób posredni

prowadzi do ustalenia tozsamosci osoby. Skargi skladane na decyzje wojewódzkiego

inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, utrzymujace decyzje organu I instancji

(staroste) o odmowie wydania z operatu ewidencji informacji o KW, kierowane przez osoby

niebedace wlascicielami lub innymi podmiotami nieposiadajacymi interesu prawnego

o wydanie takiej informacji, sa przez sady odrzucane.

Majac na uwadze fakt, iz podnoszony problem budzi watpliwosci interpretacyjne

w obecnym stanie prawnym i rodzi zarzuty utrudniania dostepu do danych

ewidencyjnych, uprzejmie prosze Pana Prezesa o mozliwie szybkie zajecie stanowiska.

Ponadto moze warto byloby rozwazyc uwzglednienia podnoszonej problematyki

w aktualnie trwajacych pracach nad nowelizacja rozporzadzenia ECiB.
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Warszawa, 13 lutego 2015 r.
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Pani

Lidia Danielska

Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego

Województwa Wielkopolskiego

Szanowna Pani Inspektor,

Odpowiadajac na wystapienie z dnia 20.11.2014 r. zawIerajace prosbe o wyrazenie

stanowiska interpretacyjnego dotyczacego zakresu tresci zawieranej w tzw. "wypisach

niepelnych" z: rejestru gruntów, rejestru budynków i rejestru lokali, o których mowa w §52

ust. 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, z pÓzn.

zm.) w kontekscie zmiany brzmienia art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

i o udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie dane, o których mowa wart. 24 ust. 5 ustawy

PGiK (dla poszczególnych grup podmiotów - osoby fizyczne, osoby prawne) nalezy pominac

w dokumentach, o których mowa w §52 ust. 3 rozporzadzenia EGiB, a takze czy w wydanym

'wypisie o niepelnej tresci', o którym mowa w §52 ust. 3 rozporzadzenia EGiB; nalezy takze

pominac numer ksiegi wieczystej, pragne zauwazyc, ze Glówny Geodeta Kraju nie posiada

kompetencji do dokonywania powszechnej wykladni obowiazujacych przepisów prawa.

Glówny Geodeta Kraju, jako centralny organ administracji rzadowej wlasciwy w sprawach

geodezji i kartografii, zajmuje okreslone stanowiska, co do interpretacji przepisów prawa

regulujacych te materie, które maja charakter generalny i o czym nalezy pamietac, nie sa one

wiazace dla organów administracji publicznej Orzekajacych w sprawach indywidualnych, jak

równiez dla innych podmiotów dzialajacych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne.

Odnoszac sie do przedstawionego w wystapieniu zagadnienia, nalezy zauwazyc, ze

art. 24 ust S ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jednoznacznie wskazuje, iz starosta

ul. Wspólna 2. 00-926 Warszawa, tel. +48 22661 80 17, fax. +48 22 629 1867
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udostepnia dane ewidencji gruntów i budynków zaWIerajace dane podmiotów, o których

mowa wart. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierajace takie

dane, na zadanie jedynie okreslonych podmiotów, w tym takich, które maja interes prawny

w tym zakresie.

Z kolei § 52 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków stanowi,

ze wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w tresci których

zostana pominiete dane osobowe dotyczace wlascicieli, wladajacych na zasadach samoistnego

posiadania, uzytkowników wieczystych, uzytkowników dzierzawców, nadaje sie

odpowiednio tytul: "Wypis z rejestru gruntów o niepelnej tresci", "Wypis z rejestru

budynków o niepelnej tresci", "Wypis z rejestru lokali o niepelnej tresci".

Zatem, w wypisach, o których mowa w § 52 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie

ewidencji gruntów i budynków, pominac nalezy dane osobowe dotyczace wlascicieli,

wladajacych na zasadach samoistnego posiadania, uzytkowników wieczystych,

uzytkowników i dzierzawców. W tym miejscu nalezy zauwazyc, ze zgodnie z art. 6 ust. 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,

poz. 926 z pózno zm.) za dane osobowe uwaza sie wszelkie informacje dotyczace

zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym osoba

mozliwa do zidentyfikowania jest osoba, której tozsamosc mozna okreslic bezposrednio lub

posrednio, w szczególnosci przez powolanie sie na numer identyfikacyjny albo jeden lub

kilka specyficznych czynników okreslajacych jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umyslowe,

ekonomiczne, kulturowe lub spoleczne (art. 6 ust. 2). Informacji nie uwaza sie za

umozliwiajaca okreslenie tozsamosci osoby, jezeli wymagaloby to nadmiernych kosztów,

czasu lub dzialan (art. 6 ust. 3).

Jednoczesnie zauwazyc nalezy, ze mozliwosc wydania wypisów o niepelnej tresci

dotyczy jedynie gruntów, budynków lub lokali, w stosunku do których prawa posiadaja

wylacznie osoby fizyczne, bo tylko w odniesieniu do takich osób mamy do czynienia

z danymi osobowymi. Nie ma natomiast mozliwosci wydania wypisu z rejestru gruntów,

budynków, czy lokali z pominieciem danych dotyczacych innych podmiotów niz osoby

fizyczne. W takiej sytuacji wnioskujacy o udostepnienie takiego wypisu, zawierajacego dane

podmiotów, o których mowa wart. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

zawsze musi sie wykazac interesem prawnym do jego uzyskania, o ile nie jest jednym

z podmiotów okreslonych wart. 24 ust 5 pkt 1 lub 2 ustawy.

Informuje równiez, ze obecnie nie jest planowana zmIana przepisu § 52 ust 3

rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Odnoszac sie natomiast do pytania, czy w wydanym wypisie o niepelnej tresci nalezy

takze pominqc numer ksiegi wieczystej przede wszystkim ocenic trzeba, czy numery ksiag



wieczystych stanowia dane osobowe w rozumlemu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 L o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pózno zm.).

Nalezy zwrócic uwage, ze zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych, bedacego organem odpowiedzialnym w zakresie ochrony danych

osobowych, numer ksiegi wieczystej urzadzonej dla okreslonej nieruchomosci pozwala na

identyfikacje osób bedacych jej wlascicielami lub wspólwlascicielami, a zatem miesci sie

w zakresie definicji danych osobowych, wynikajacej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 L, nr 101, poz. 926 z pózno zm.). Tego rodzaju

poglad znajduje równiez potwierdzenie w orzecznictwie sadowoadministracyjnym, w tym

Naczelnego Sadu Administracyjnego (m.in. wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn .. akt

I OSK 1096/09, wyrok NSA z dnia 21 lipca 2010 r., sygn .. akt 1312/09).

Majac powyzsze na wzgledzie Glówny Geodeta Kraju przychyla sie do stanowiska,

jakie w tym zakresie zajmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i stwierdza,

ze wypisy o niepelnej tresci, o których mowa a § 52 ust 3 rozporzadzenia w sprawie

ewidencji gruntów i budynków, nie powinny zawierac numerów ksiag wieczystych, gdyz sa

to dane osobowe.

Jednoczesnie zauwazyc nalezy, ze numery ksiag wieczystych, w przypadku osób

fizycznych posiadajacych tytul do nieruchomosci, jako dane osobowe, mieszcza sie

w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków, o których mowa wart. 24 ust 5 ustawy

Prawo geodezyjne i kaliograficzne, do pozyskania których upowaznione sa jedynie podmioty

okreslone wali. 24 ust 5 pkt 1-3 ustawy. Analogiczna zasade nalezy przyjac w odniesieniu do

pozostalych podmiotów, o których mowa wart. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne, nie bedacych osobami fizycznymi, i uznac, ze numery ksiag wieczystej, jako

pozwalajace na zidentyfikowanie tych podmiotów, stanowia dane tych podmiotów i ich

udostepnienie podlega ograniczeniom wynikajacym ze wspomnianego przepisu art. 24 ust 5

ustawy.

Pismo podpisane elektronicznie.


