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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(druk nr 423)

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

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

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 zawarte w operacie ewidencyjnym są

jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie.
3. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący

ewidencję gruntów i budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i
prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i
prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.]

<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;
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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.


