
Od: 
Wystano: 
Do: 
Temat: 

kancelariaogolnaGUS<kancelariaogolnaGUS(S)stat.gov.pl> 
24 listopada 2020 16:06 

FW: PET XI/62/2020 - petycja 

Sent: Tuesday, November 24, 2020 9:06 AM 
To: kancelaria(ia)mr.gov.pl; kancelariatSmrpit.gov.pl; kancelariaogolnaGUS <kancelariaogolnaGUS(S)stat.gov.pl> 
Subject: PET XI/62/2020 - petycja 

Dzien dobry. Prosz? uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury podanej nizej. 
Nadawca petycji i dane wytworzenia (nadania) 
adres pocztowy, adres poczty elektronicznej: 

Dane do dor^czen i wymiany informacji: \ 
adres o ktorym mowa w art. 25 kc 

Adresat (odbiorca) petycji: 
Glowny Urz^d Statystyczny, Ministerstwo Rozwoju 
Petycja w interesie publicznym o sygnaturze wlasnej PET XI/62/2020 
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) - Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. 
Dz.U. 2018 poz. 870) w zbiegu z art. 241 - Ustawy kodeksu post^powania administracyjnego z dnia 14 
czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 2020 poz. 256) w zwi^ku z art. 63 w zwi^ku z art. 54 Konstytucji z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) przekladam petycj? udoskonalenia zycia zbiorowego 
oraz zmiany przepisow prawa w postaci: 

w postaci zmiany identyfikacji dziaiek geodezyjnych: 
Lp. Identyfikator Numer identyfikacyjny 

1 Wojewodzki 

TERYT wqjewodztwa, 
wlasciciel, dzialka 
wlasciciel-dzialek 

wlasciciela/dzialka ogoiem 

14.2.2544-5000/1000000 
oznacza dzialka nr 2544 skarbu panstwa w 

wojewodztwie mazowieckim 

2 Powiatowy 1465.2.2544-5000/100000 

TERYT powiatu, wlasciciel, 
dzialka wlasciciel-dzialek 

wlasciciela/dzialek ogoiem 

oznacza dzialka nr 2544 skarbu panstwa w powiecie 
m. St. Warszawa 



3 Gmina (dzielnica) 
TERC gminy/dzielnicy 
/delegatury, wlasciciel, 

dzialka-wlasciciel-dzialek-
wlasciciela/dzialek ogoiem 

1465128/1465011.2.2544-5000/100000 
oznacza dzialka nr 2544 skarbu panstwa w dzielnicy 

Ursus 
1465011 - TERYT/TERC Warszawy 

4 Jednostka 
pomocnicza 

SMC miejscowosci 
podstawowej dla cz^sci 

integralnych 
miej scowosci/SIMC 

miejscowosci, 
w}asciciel,dzialka-
wiasciciel, dziatek-
wlasciciela/dzialek 

ogoiem 

0918784/0918123 .2.2544-5000/100000 
oznacza dzialka nr 2544 skarbu panstwa w Ursus 

(miejscowosci podstawowej, dzielnicy) 
0918123 - Warszawa SIMC 

5 Cz?sc integralna 
miejscowosci 

jednostka 
pomocnicza 
SMC cz?sci 

integralnej/miej scowosc, 
dziaika-wlasciciel, 
dzialek wlasciciela, 

dzialek/ogolem 

0918784.2.2544-5000/100000 
oznacza dzialka nr 2544 skarbu panstwa w Ursus 

(dzielnicy/cz^sc miasta) 

6 Ulice 
BREC-dzialka 

wtasciciel/dziaiek-
wtasciciela/ogcrfem 

11926.2.1000-5000/10000 
oznacza dzialka nr 1000 na ulicy 1-go Maja 

7 

Gmina TERYT + 
wlasciciel + obr?b 

(jednostki 
pomocnicze, 

dzielnice, osiedla, 
solectwa w 
kolejnosci 

alfabetycznej)+numer 
dzialki 

1465011 (TERC/TERYT)+11+545/04 
Czyli 1465011.2.11.545/04 

Warszawa, wlasciciel skarbu panstwa, Ursynow 
(dzielnica nr 11 w kolejnosci alfabetycznej, 545/04 nr 

dzialki) 

8 Identyfikator 
rozbudowany 

1465128-1465011.0918784-0918123.11926.2.11.545/04 
oznacza Warszawa i dzielnic? Ursynow, wlasciciel 

skarbu panstwa - 2,11 - numer chronologiczny 
dzielnicy w kolejnosci alfabetycznej jako obr?b oraz 

545/04 nr dzialki na ulicy 11926 (1-go maja) 



Adnotacje: 
1. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc - prosz^ tylko i wyl^cznie o 
odpowiedz elektroniczna na mail z ktorego zostala wyslana wiadomosc elektroniczna do organu 
rozpatruj^cego. 
2. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc, art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie 
wyrazam zgody na publikacj? danych osobowych na odwzorowanej tresci petycji lub jego odwzorowania 
cyfrowego (zdj^cie, skan) na serwisie intemetowym organu lub stronie intemetowej BIP. 
3. Zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach, 65 kpa wnosz^ o przekazanie pisma organowi wedlug 
wlasciwosci. 
4. Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach wnosz? o publikacj? petycji lub tresci petycji na stronie 
intemetowej. 
5. Prosz? 0 udzielenie odpowiedzi co do: 
1) kwaliflkacji archiwalnej niniejszego pisma wedlug Instrukcji Kancelaryjnej Jednolitego Rzeczowego 
WykazuAkt(JRWA). 
2) daty publikacji petycji na stronie intemetowej oraz prosz? w odpowiedzi o zal^czenie linka do 
niniejszej rozpatrzonej petycji. 
* - Wers (linijka tekstu) podlegaj^ca usuni^ciu danych celem opublikowania tresci pisma na stronie BIP, 
zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwi?kszenia ochrony danych osobowych. 
Za ewentualne bl?dy oraz niewiedz? przepraszam oraz ilosc skladanych pism. Niniejsze pismo nie jest z 
zlosliwosci, swawoli a intencj^ jest dobro publiczne. 

Z powazaniem. 



Prezes Gtdwnego Urzfdu Statystycznego 
dr Dominik Rozkrut 

Warszawa, 2020-12-15 

Znaksprawy: GUS-6P03.0303.15.2020 

Znak pisma: GUS-GP03.0303.15.2020.8 

Zawiadomienie o sposobie zatatwienia petycji 

Dziataj^c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w odpowiedzi 
na petycjf z dnia 24 listopada br. dotycz^c^ zmiany identyfikacji dziatek geodezyjnych uprzejmie przekazuj? 
nast?puj^ce wyjasnienie. 

Zgodnie z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) oraz 
rozporz^dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntow i budynkow (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) zadania w zakresie geodezji i kartografii s^ realizowane przez Stuzbf 
Geodezyjn? i Kartograficzn^ w sktad ktorej wchodz^ Gtowny Geodeta Kraju - ktory wraz z wtasciwym miejscowo 
wojewod^ s^ organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, oraz odpowiedni marszatek wojewodztwa i 
starosta - ktorzy sq organami administracji geodezyjnej i kartograficznej. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne precyzyjnie okresla i rozgranicza zadania pomi?dzy podmioty wchodz^ce w sktad 
Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej. Gtowny Geodeta Kraju, we wspotpracy m. in. ze starostwami, tworzy 
i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomosciach, b^d^cy systemem teleinformatycznym, 
umozliwiajgcym w szczegolnosci prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorow danych ewidencji gruntow 
i budynkow. Z kolei do zadan starosty nalezy prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntow i budynkow, 
w t y m rowniez dziatek ewidencyjnych. W zwi^zku z powyzszym w celu dokonania ewentualnych zmian 
w identyfikatorach dziatek wtasciwym adresatem Pani petycji b?d^ Stuzby Geodezyjne i Kartografiane, t j . Gtowny 
Geodeta Kraju, ktory jest gestorem wspomnianych danych. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
0 petycjach Pani petycj? z dnia 24 listopada br. dotyczqc^ zmiany identyfikacji dziatek geodezyjnych - zgodnie 
z wlasciwosci^ - przekazuj? do Gtownego Geodety Kraju. 

W zakresie identyfikatorow TERYT, pragn? poinformowac, ze krajowy rejestr urz^dowy podzialu terytorialnego kraju 
TERYT, w sktad ktorego wchodz^ wymienione w petycji dane z systemow TERC (identyfikatorow i nazw jednostek 
podziatu terytorialnego), SIMC (identyfikatorow i nazw miejscowosci) i NOBC (identyfikacji adresowej ulic, 
nieruchomosci, budynkow i mieszkaii), jest jawny, a gromadzone w nim identyfikatory mog^ bye wykorzystywane 
w innych rejestrach publicznych w zaleznosci od potrzeb. Aktualizacja identyfikatorow i nazw jednostek podziatu 
terytorialnego nastepuje na biez^co, po kazdej, wprowadzonej rozporz^dzeniem Rady Ministrow zmianie 
w podziale terytorialnym kraju, dotyczacej: tworzenia, t^czenia, podziatu, znoszenia oraz zmiany nazw wojewodztw, 
powiatow, gmin i miast, a takze zmiany rodzaju gmin, zmiany przynaleznosci gmin do powiatow i powiatow do 



wojewodztw. Wszelkie zmiany do systemu identyfikatorow i nazw jednostek podziatu terytorialnego wprowadzane 
s^ w drodze rozporz^dzenia Rady Ministrow zmieniaj^cego rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. 
wsprawie szczegotowych zasad prowadzenia.stosowania i udost?pniania krajowego rejestru urzfdowego podziatu 
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowiazkow organow administracji rzgdowej i jednostek samorzgdu 
terytorialnego i dotycz^ tresci Zat^cznika nr 1 do rozporz^dzenia. 

Maj^c na wzgl?dzie przedstawione wyzej wyjasnienia - dotycz^ce rejestru TERYT - uznaj? Pani petycj? za 
bezprzedmiotow^ w tym zakresie. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuj?, 
ze sposob zatatwienia petycji nie moze bye przedmiotem skargi. 

Prezes 

Gtownego Urz?du Statystycznego 

dr Dominik Rozkrut 

-podpisano podpisem elektronicznym 

Dowiadomosci: 

Gtowny Geodeta Kraju. 



Prezes G46wnego Urz^du Statystycznego 
dr Dominik Rozkrut 

Warszawa, 2020-12-15 

Znaksprawy: GUS-GP03.0303.15.2020 

Znak pisma: GUS-GP03.0303.15.2020.9 

Pan Waldemar Izdebski 

Gtowny Geodeta Kraju 
Gtowny Urz^d Geodezji 
i Kartografii 

Szanowny Panie Ministrze, 

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zat^czeniu - zgodnie 
zwtasciwosci^ w zakresie zmiany identyfikacji dziatek geodezyjnych - uprzejmie przekazuj? petycjf J 

Jz dnia 24 listopada br. 

Z powazaniem, 

Prezes 

Gtownego Urz?du Statystycznego 

dr Dominik Rozkrut 

-podpisano podpisem elektronicznym 


