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W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2017 roku dotycz^ce wydania odpisow aktow urodzenia

akt urodzenia Eugenii Baran znajduje si$ w zasobach tut USC, natomiast po aktu urodzenia 
Eugeniusza Artymiaka nalezy si^ zwrocic do Archiwum Panstwowego w Lublinie, poniewaz ksi^gi 
stanu cywilnego w USC przechowywane sa przez 100 lat.

Oplata za zupetny akt wynosi 33 .00zl. Konto 63 8195 0009 2004 0070 0102 0002.
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Starosta Krasno;
1 3 - 11 -  2017

lostawski
lego 3

Krasnystaw, 2017-11-08

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2017r. (data wplywu do Starostwa 
25.10.2017г.) w sprawie udzielenia informacji, czy _ c.

s. przysluguje prawo wlasnosci nieruchomosci,
dzialek gruntu, wzgl^dnie ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomosci polozonych 
w powiecie krasnostawskim.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U z 2016 r., poz. 1629, z pozn. zm.), informacje zawarte w operacie 

ewidencyjnym, tj. informacje о gruntach (dot. ich polozenia, granic, powierzchni, rodzajow 
uzytkow gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiag wieczystych lub zbiorow 
dokumentow, jezeli zostaly zalozone dla nieruchomosci, w sklad ktorej wchodza grunty), 
budynkach (dot. ich polozenia, przeznaczenia, funkcji uzytkowych i ogolnych danych 
technicznych) i lokalach (dot. ich polozenia, funkcji uzytkowych oraz powierzchni 
uzytkowej), a takze informacje о wpisaniu do rejestru zabytkow; informacje, czy wyrozniony 
w ewidencji gruntow i budynkow obszar gruntu w calosci lub w cz^sci, obj^ty jest form^ 
ochrony przyrody wskazan^ w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
о ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r., poz. 442) oraz 

wartosc katastralna nieruchomosci - sq jawne i powszechnie dost^pne.

Zgodnie zas z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 
1989 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z pozn. zm.) Starosta udostepnia informacje zawarte 
w operacie ewidencvinym w formie:

1) wypisow z rejestrow, kartotek i wykazow tego operatu;
2) wyrysow z тар у  ewidencyjnej;
3) kopii dokumentow uzasadniaiacych wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4) plikow komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiazuj^cym standardem 

wymiany danych ewidencyjnych;
5) uslug, о ktorych mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 г. о infrastrukturze 

informacji przestrzennej.

Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U z 2016 r., poz. 1629, z pozn. zm.), Starosta udostepnia dane ewidencji
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gruntow i budynkow zawieraj^ce dane podmiotow, o ktorych mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1, 
oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego zawieraj^ce takie dane, na z^danie:

1. wlascicieli oraz osob i jednostek organizacyjnych, wladaj^cych gruntami, budynkami 
lub lokalami, ktorych dotyczy udostypniany zbior danych lub wypis;

2. organow administracji publicznej albo podmiotow nieb^d^cych organami 
administracji publicznej, realizujqcych, na skutek powierzenia lub zlecenia przez 
organ administracji publicznej, zadania publiczne zwi^zane z gruntami, budynkami 
lub lokalami, ktorych dotyczy udost^pniany zbior danych lub wypis;

2a. operatorow sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
uslug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880, 1045, 1777 i 2281 
oraz z 2016 r., poz. 903 i 1250);

3. innych podmiotow niz wymienione w pkt 1 i 2a, ktore maj^ interes prawny w tym 
zakresie.

Reasumuj^c, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U z 2016 r„ poz. 1629, z pozn. zm.) na podstawie art. 24 ust. 2 jawne 
i powszechnie dost^pne s^ jedynie informacje tzw. przedmiotowe, dotycz^ce gruntow, 
budynkow, lokali, a takze o wpisaniu do rejestru zabytkow; informacje, czy wyrozniony 
w ewidencji gruntow i budynkow obszar gruntu w calosci lub w cz^sci, obj^ty jest formq. 
ochrony przyrody wskazan^ w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) 
oraz wartosc katastralna nieruchomosci -  okreslone w art. 20 ust. 1 i 20 ust. 2 pkt 3, 4, 5, tejze 
ustawy (skuteczny wniosek winien zawierac numer dzialki ewidencyjnej lub adres 
nieruchomosci).

Natomiast informacje dotyczace wlasciciela lub osob, ktore wladaj^ tymi gruntami 
na zasadach samoistnego posiadania oraz miejsca pobytu lub stalego lub adres siedziby 
podmiotow, mogq bye uzyskane przez inne podmioty niz wymienione w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2
1 2a, jezeli wykaza interes prawny zwi^zany z gruntami, budynkami lub lokalami b^dacymi 
przedmiotem informaeji.

Interes prawny jest kategoriq matarialnoprawna i wykazanie takiego interesu jest 
mozliwe tylko wtedy, gdy istnieje przepis prawa, na podstawie ktorego mozna skuteeznie 
zadac czynnosci organu z zamiarem zaspokojenia danej potrzeby albo z^dac zaniechania 
lub ograniczenia czynnosci organu, sprzecznych z interesami danej osoby. Interes prawny 
w zakresie uzyskania danych osobowych z operatu ewidencji gruntow i budynkow musi 
wynikac z konkretnie oznaezonego przepisu prawa powszechnie obowiazuiacego. 
na podstawie ktorego osoba nie b^d^ca wtascicielem lub wladaj^cym, moze skuteeznie zqdac 
od organu wydania takiego dokumentu. Natomiast interes faktyezny, przejawiaj^cy si$ 
zainteresowaniem pozyskania danych podmiotowych ewidencji gruntow i budynkow, 
nie poparty okreslonym przepisem prawa zobowi^zuj^cym organ do wydania dokumentu 
lub uprawniajcjcym wnioskodawc^ do jego otrzymania, nie uzasadnia wydania informaeji 
zawieraj^cej dane podmiotowe z operatu ewidencyjnego. Wniosek byd^cy przedmiotem 
niniejszego pisma, takiego przepisu nie wskazuje.
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Jawne і powszechnie dostepne informacje zawarte w ewidencji gruntow sa udzielane 
w trybie art. 24 ust. 2 ustawy bez koniecznosci wykazania interesu prawnego przez 
wnioskodawcç. W przypadku informacji о charakterze podmiotowym lub podmiotowo- 
przedmiotowym, rzeczq wnioskodawcy jest udowodnic, ze posiada on interes pravvny 
w uzyskaniu danych z ewidencji gruntow і budynköw.

Zgodnie z art. 63 §2 ustawy z dnia 14czerwca 1960 roku Kodeks postçpowania 
administraöyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z pözn. zm.), podanie wniesione do organu 
administracji publicznej powinno zawierac со najmniej wskazanie osoby, od ktörej pochodzi. 
jej adres і z^danie oraz czynic zadosc innym wymaganiom ustalonym w przepisach 
szczegölnych.

W zwi^zku z powyzszym, maj^c na uwadze fakt, ze do tut. Starostwa zlozony zostal 
wniosek nie zawieraj^cy danych wymaganych przepisami prawa, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postçpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1257, z pözn. zm.), wzywam do usuniçcia brakôw we wniosku w terminie 7 dni od daty 
doreczenia ninieiszego pisma.

Uzupelnienie wniosku, winno polegac na wykazaniu interesu prawnego do uzyskania 
wnioskowanych danych, popartego konkretnym przepisem prawa (wynikajqcym z art. 24 
ust.5).

Nieusuniçcie brakow we wniosku w zakreslonym terminie spowoduje pozostawienie 
podania bez rozpatrzenia.

a/a
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