
Warszawa, 4 października 2022 r.

Pani/Pan
Starostowie, Prezydencji miast 
na prawach powiatu 

Dotyczy: zakresu udostępniania danych w ramach usługi WMS i WFS

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznej korespondencji kierowanej do Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii dotyczącej zakresu danych publikowanych w usługach 

sieciowych udostępnianych przez Państwa wyjaśniam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej, organy administracji prowadzące rejestry publiczne (w tym starosta) 

tworzą i obsługują usługi sieciowe w zakresie swojej właściwości. Usługi te powinny 

być powszechnie dostępne. W przypadku usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 

2 przywołanej ustawy czyli usługa wyszukiwania i przeglądania dostęp do 

danych w nich publikowanych jest powszechny i nieodpłatny.  

Mając na uwadze, że ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej jest 

ustawą o charakterze ogólnym, należy w kwestii zakresu udostępnianych danych 

uwzględnić ustawę szczegółową, którą jest ustawa - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali - norma prawna 

mniej ogólna (bardziej szczegółowa) ma pierwszeństwo w zastosowaniu nad 

kolidującą z nią normą prawną bardziej ogólną (mniej szczegółową).

Podsumowując:

1. W usłudze WMS dotyczącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

powinny się znaleźć wszystkie treści, o których mowa w załączniku nr 8 do 

rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków za wyjątkiem 

informacji dotyczących punktów granicznych ponieważ podlegają one 

odpłatnemu udostępnianiu zgodnie z tabelą nr 9 l.p. 2 stanowiącą załącznik do 
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ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto, informacje o numerach 

ksiąg wieczystych, za pośrednictwem których możliwa jest identyfikacja 

podmiotu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków powinny zostać 

udostępnione celem zasilenia ZSIN w sposób niepubliczny dla adresu IP 

wskazanego w piśmie z dnia 13 września 2022 r. nr KN-IRP.82.622.2022 tj. 

91.223.135.18.

2. W usłudze WFS dotyczącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

powinny się znaleźć treści, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. i i j ustawy 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto, w związku z tym, że dane 

dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju są danymi, za które nie pobiera się opłaty oraz wychodząc 

naprzeciw potrzebom użytkowników w usłudze WFS, należy również 

pozostawić atrybuty: numer działki, numer obrębu, numer jednostki, nazwa 

jednostki, nazwa gminy oraz data publikacji.

3. W usłudze WMS dotyczącej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT) należy udostępnić dane zgodnie z załącznikiem nr 

3 do rozporządzenia w sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

4. W usłudze WFS dotyczącej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu (GESUT) należy w sposób niepubliczny1 udostępnić dane, o których 

mowa w §10 rozporządzenia w sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, ponieważ krajową bazę GESUT Główny Geodeta Kraju tworzy i 

aktualizuje na bieżąco, na podstawie danych dostępnych w usługach 

sieciowych z powiatowych baz GESUT. Natomiast o sposobie zabezpieczenia 

usługi zostaną Państwo poinformowanie w osobnej korespondencji.

5. W usłudze WMS dotyczącej bazy danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) należy udostępnić dane 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

6. W usłudze WMS i WFS dotyczącej bazy danych szczegółowych osnów 

geodezyjnych zgodnie z rozdziałem 5 rozporządzenia w sprawie osnów 

1 niepubliczny – dostępny dla określonych użytkowników np. dla wskazanego adresu IP



geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz załącznikiem nr 2 do 

tego rozporządzenia.

podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. wraz z aktami 

wykonawczymi do ustawy dotyczącymi przedmiotowych baz danych, ustawa z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Z poważaniem

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Alicja Kulka
/Pismo podpisane elektronicznie/

Do wiadomości:
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