
Karta sprawy 

I. Tytuł sprawy: 

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. 

II. Podstawy prawne: 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 534) 

III. Wymagane dokumenty: 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. 

IV. Wymagane opłaty: 

Nieodpłatnie, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2019 

r. poz. 60, 534) oraz art. 40a ust. 2 pkt 4 litera b), ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 

284, 782 i 1086).  

V. Sposób i miejsce składania dokumentów: 

Wniosek w formie pisemnej: 

osobiście - Kancelaria Ogólna, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), godziny przyjęć 

interesantów: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30 

za pośrednictwem poczty - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

Wniosek w postaci elektronicznej: 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umwlwl 

pocztą elektroniczną na adres - info@lubelskie.pl 

VI. Termin załatwienia sprawy: 

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach,  

w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest 

prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony 

rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. 
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VII. Tryb odwoławczy: 

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 

prowadzonych przez Marszałka jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej  

przysługuje odwołanie do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie za pośrednictwem Departamentu Geodezji i 

Kartografii UM, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

VIII. Informacje dodatkowe: 

Dane udostępnia się w formacie określonym przepisami, na podstawie których 

prowadzony jest rejestr. 

IX. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego z 

siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, (więcej informacji na stronie 

www.lubelskie.pl). 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym 

można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: 

iod@lubelskie.pl).  

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z: 

- art. 40a, 40g ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne; 

- § 1 pkt 2, 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów 

wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i  kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania 

licencji; 

- § 10 i § 20 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego.  

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku  

i udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

5. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w 

szczególności art. 5a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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7. Przysługują Pani/Panu prawa:  dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem art. 5a ust. 1 i art. 5b Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w  przepisach. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania. 


