
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 23/2022  

Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 17 listopada 2022 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU PZGIK 

CZĘŚĆ A  

INFORMACJE OGÓLNE  

1. Serwis WebEWID jest Portalem internetowym Powiatowego Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego (dalej: Portal PZGIK), utworzonym i utrzymywanym przez 

Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego. Portal dostępny jest pod nazwą sbl.webewid.pl  

( https://www.sbl.webewid.pl:9443 ), a korzystanie z tego portalu odbywa się na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.  

2. Każdy, kto w dowolny sposób zamierza skorzystać z serwisu, winien zapoznać się 

wcześniej z niniejszym Regulaminem, a korzystanie z serwisu oznacza zrozumienie  

i pełną akceptację niniejszego Regulaminu, łącznie z jego ewentualnymi zmianami.  

3. Portal PZGIK stanowi punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy  

z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie baz danych 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poziomu powiatu z terenu 

Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.  

4. W części publicznej Portalu PZGIK dostępne są usługi informacje dla Użytkowników 

niezarejestrowanych, czyli wszystkich zainteresowanych, bez obowiązku rejestracji 

użytkownika.  

5. W części publicznej istnieje jedynie możliwość przeglądania treści udostępnionych  

w Portalu Mapowym i drukowania informacji dostępnych publicznie, przy czym 

wszelkie wykonane samodzielnie kopie lub wydruki, nie stanowią dokumentów 

urzędowych w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą być wykorzystywane, jako 

dokumenty we wszelkich postępowaniach administracyjnych, sądowych i innych.  

6. W części niepublicznej Portalu PZGIK dostępne są usługi i informacje dla 

Użytkowników autoryzowanych, czyli użytkowników, którym po złożeniu 

odpowiedniego wniosku i jego pozytywnej weryfikacji, zostało przez Administratora 

serwisu założone konto użytkownika, lub autoryzacja użytkownika nastąpiła w trybie 

uwierzytelnienia przez Profil Zaufany (Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej).  

7. Użytkownikiem autoryzowanym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. W przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu.  

8. W części niepublicznej dostępne są usługi i informacje nieodpłatne lub odpłatne,  

w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa  

i określonych w niniejszym Regulaminie.  

9. Zawartość Portalu PZGIK chroniona jest prawem autorskim z uwzględnieniem treści 

art. 4 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.  

10. Dane przestrzenne dostępne w Portalu PZGIK - dane odnoszące się bezpośrednio lub 

pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego, które stanowią 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony przez Starostę Bieruńsko-

Lędzińskiego w ramach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Bieruniu.  

11. Usługi danych przestrzennych - usługi będące operacjami, które mogą być 

wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych  

w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.  

12. Zbiór danych przestrzennych - rozpoznawalny, ze względu na wspólne cechy, zestaw 

danych przestrzennych.  

https://www.sbl.webewid.pl:9443/


13. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej - informacje, które opisują zbiory 

danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, umożliwiające odnalezienie, 

inwentaryzację i używanie tych danych i usług.  

14. E-usługa – usługa polegająca na dostępie do zbiorów i usług danych przestrzennych 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez Portal PZGIK.  

15. Usługodawca – Starosta Bieruńsko-Lędziński, świadczący usługi w zakresie 

infrastruktury informacji przestrzennej poprzez Portal PZGIK. Adres:  

Starostwo Powiatowe w Bieruniu 

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń  

Adres e-mail: starosta@powiatbl.pl 

16. Administrator Danych Osobowych – Starosta Bieruńsko-Lędzińskiego z siedzibą  

w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Bożena Caban. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  

Adres e-mail: iod@powiatbl.pl,  

tel. (32)226 91 00.  

17. Treść klauzuli informacyjnej, w tym sposoby przetwarzania danych osobowych 

Użytkowników niezarejestrowanych oraz Użytkowników autoryzowanych, dostępne są 

w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiatbl.pl/bezpieczenstwo-danych-

osobowych/index.  

18. Kontakt do Administratora serwisu:  

adres e-mail: podgik@powiatbl.pl  

Adres pocztowy:  

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwo Powiatowe w Bieruniu  

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń  

CZĘŚĆ B  

ZASADY KORZYSTANIA  

1. Użytkownik niezarejestrowany oraz Użytkownik autoryzowany zobowiązuje się do 

korzystania z Portalu PZGIK w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami 

społecznymi i niniejszym Regulaminem.  

2. Użytkownik niezarejestrowany oraz Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do 

zapoznania się z instrukcjami producenta dotyczącymi korzystania z poszczególnych 

usług Portalu PZGIK. Instrukcje dostępne są w Portalu PZGIK, w zakładce 

„Instrukcje”.  

3. Wszelka aktywność Użytkownika niezarejestrowanego i Użytkownika autoryzowanego 

jest rejestrowana.  

4. Portal PZGIK umożliwia świadczenie usług publicznych na odległość z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej. Do korzystania z danych i usług Portalu PZGIK 

wymagane jest urządzenie połączone z siecią Internet wraz z aktualnymi wersjami 

oprogramowania służącymi do przeglądania zasobów sieci, akceptującymi pliki cookies 

i JavaScript oraz konto e-mail w przypadku Użytkowników autoryzowanych.  

5. Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz zasady korzystania określają  

w szczególności przepisy:  

a. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;  

b. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;  

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

realizujących zadania publiczne;  

d. Ustawa z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;  

e. rozporządzenie 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.  

6. Usługi danych przestrzennych udostępnione w Portalu PZGIK polegają na:  

f. usłudze wyszukiwania - umożliwiającej wyszukiwanie zbiorów oraz usług 

danych przestrzennych, na podstawie zawartości odpowiadających im 

metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych;  

g. usłudze przeglądania - umożliwiającej wyświetlanie, nawigowanie, 

powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie 

zobrazowanych zbiorów;  

h. usłudze pobierania - umożliwiającej pobieranie kopii zbiorów lub ich części 

oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.  

7. Dostęp do usługi wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.  

8. Użytkownik niezarejestrowany ma możliwość nieodpłatnego przeglądania Portalu 

Mapowego i sporządzania wydruków, przy czym sporządzone wydruki nie stanowią 

dokumentu urzędowego w rozumieniu przepisów prawa.  

9. Prezentowane w Portalu Mapowym informacje mają charakter poglądowy i mogą być 

wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji 

przestrzennej obiektów.  

10. Za wyjątkiem postanowień wynikających z otrzymanej w trybie przepisów ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne licencji, Użytkownik 

niezarejestrowany oraz Użytkownik autoryzowany nie mają prawa zwielokrotniać, 

sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do publicznego obrotu treści 

materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostępnych w Portalu PZGIK,  

w całości lub we fragmentach.  

11. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego stosuje się wyłącznie w zakresie nie 

uregulowanym przepisami ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

12. Korzystanie z części niepublicznej Portalu PZGIK wymaga autoryzacji Użytkownika. 

Użytkownik autoryzowany posiada w serwisie własne konto, a do zalogowania się 

niezbędny jest login i hasło.  

13. Założenie konta w Portalu PZGIK jest bezpłatne. Formularze wniosków o założenie 

konta dostępne są w Portalu PZGIK, w zakładce „Wnioski”.  

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta  

w serwisie WebEwid dla Użytkownika autoryzowanego i korzystania z części 

niepublicznej Portalu PZGIK, a niepodanie tych danych może skutkować brakiem 

możliwości założenia konta. W razie zmiany danych osobowych Użytkownik 

autoryzowany zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu, 

wysyłając podpisany odręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym aneks 

w tej sprawie na adres Administratora serwisu. Wzór aneksu dostępny jest w Portalu 

PZGIK, w zakładce „Wnioski”. 

15. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

16. Login i hasło do konta nadaje Użytkownikowi autoryzowanemu Administrator serwisu 

w momencie rejestracji Użytkownika autoryzowanego.  

17. Użytkownik autoryzowany jest informowany o nadanym loginie i haśle w sposób 

wskazany we wniosku o założenie konta.  

18. Użytkownik autoryzowany, któremu przekazano login i hasło jest obowiązany 

zachowywać je w tajemnicy. Zabronione jest udostępnianie innym osobom danych do 

logowania w Portalu PZGIK.  



19. Użytkownik autoryzowany jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne  

i organizacyjne, gwarantujące ochronę dostępu do zbiorów danych przestrzennych 

przez nieuprawnionych oraz gwarantujące ochronę przed wykorzystaniem niezgodnym 

z celem, dla jakiego dostęp został udzielony.  

20. W razie wystąpienia jakichkolwiek naruszeń bezpieczeństwa związanych z dostępem 

do zbiorów danych przestrzennych w Portalu PZGIK, każdy, kto posiada informacje  

o takich naruszeniach jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Inspektora Ochrony 

Danych.  

21. Użytkownik autoryzowany ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przetwarzanie 

udostępnionych przez Portal PZGIK danych osobowych oraz za wszelkie wyrządzone 

osobom trzecim szkody z tytułu nienależytego przetwarzania, a także za powstałe  

w związku z nienależyty przetwarzaniem danych osobowych.  

22. Chęć usunięcia konta należy zgłosić Administratorowi serwisu, wysyłając podpisany 

odręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek w tej sprawie na 

adres Administratora serwisu.  

23. Wnioski oraz korespondencja dotycząca korzystania z Portalu PZGIK powinny być 

uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ustawy z dnia  

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Brak prawidłowego podpisu stanowi brak formalny.  

24. Usługodawca zastrzega, że dokumenty elektroniczne zainfekowane lub zawierające 

treści niebezpieczne będą blokowane przez mechanizmy bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych, bądź odrzucane.  

25. Użytkownik autoryzowany po złożeniu wniosku o założenie konta w serwisie i po 

otrzymaniu loginu i hasła ma możliwość korzystania z Portalu PZGIK w przypisanym 

mu zakresie, tj. Portal Geodety, Portal Rzeczoznawcy, Portal Komornika, Portal 

Interesanta, Portal Projektanta, Portal Narada Koordynacyjna.  

26. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez 

Portal PZGIK jest odpłatne, na zasadach regulowanych przepisami ustawy z dnia  

17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a opłata pobierana jest przed 

udostępnieniem materiałów. Uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania 

materiałów zasobu określa licencja. Podstawa prawna: art. 40a, art. 40b, art. 40c,  

art. 40d, art. 40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

27. Zamówione za pośrednictwem Portalu PZGIK materiały zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego oraz dokumenty mogą być pobierane automatycznie przez Portal 

PZGIK, bądź odbierane inny sposób wskazany na wniosku o ich udostępnienie.  

28. W przypadku, gdy realizacja usługi jest uzależniona od wniesienia opłaty, możliwe jest 

wybranie opcji wniesienia opłaty drogą elektroniczną. Użytkownik korzystający  

z możliwości wniesienia opłaty drogą elektroniczną, wyraża zgodę na doliczenie do 

należnej opłaty prowizji dla operatora obsługi płatności elektronicznych.  

29. Operatorem obsługi płatności Portalu PZGIK są: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 

(PayU) oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa z siedzibą w Warszawie (Paybynet). Obsługa 

płatności realizowana jest zgodnie z regulaminami wymienionych operatorów 

płatności.  

30. Sposób obsługi płatności Portalu PZGIK definiują i gwarantują operatorzy płatności 

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa z siedzibą  

w Warszawie.  

31. Wybrana płatność za wskazaną usługę jest obciążana prowizją dla płatności przelewem. 

Zapłata kwoty "razem" dokonywana jest w wybranym z listy banku użytkownika.  

32. W przypadku wyboru zapłaty kartą płatniczą doliczana jest prowizja i łączna kwota 

„razem” przekazywana jest do systemu operatora kart płatniczych.  



33. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych w ramach Portalu PZGIK 

należy składać pisemnie: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 

adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy. W przypadku 

przesyłania reklamacji mailem, należy zastosować kwalifikowany podpis 

elektroniczny.  

34. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje 

o wyniku rozpatrzenia. W przypadku, gdy niezbędne będzie zastosowanie procedury 

administracyjnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, termin realizacji tej procedury jest niezależny od terminu 

rozpatrzenia reklamacji w trybie niniejszego Regulaminu.  

35. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania usługi wynikające z faktu nieznajomości 

bądź nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.  

36. Dane osobowe Użytkownika niezarejestrowanego składającego reklamację są 

chronione zgodnie z obowiązującym prawem. Dla Użytkowników niezarejestrowanych 

konieczne stanie się podanie jego danych osobowych, które przetwarzane będą 

wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Użytkownikiem 

niezarejestrowanym, celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia 

reklamacji lub poinformowania o wynikach reklamacji (lub innym piśmie powstałym 

w przedmiotowej sprawie).  

 

CZĘŚĆ C  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego 

pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

o infrastrukturze informacji przestrzennej, o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

Kodeks cywilny.  

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu PZGIK  

z przyczyn niezależnych od niego.  

4. Usługodawca ze względów technicznych, bezpieczeństwa, oraz z powodu 

jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić 

dostęp do Portalu PZGIK na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.  

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem  

z Portalu PZGIK, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, 

błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, 

wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy też nie 

przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników niezarejestrowanych oraz przez 

Użytkowników autoryzowanych.  

6. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany,  

w szczególności na skutek zmian prawa powszechnie obowiązującego. Zmiany do 

Regulaminu zostaną opublikowane w sposób właściwy dla publikacji niniejszego 

Regulaminu i obowiązują od dnia publikacji, bądź od daty wskazanej w tej zmianie 

Regulaminu.  

7. Z dostępnych w Portalu PZGIK lub za pośrednictwem Portalu PZGIK zewnętrznych 

serwisów mapowych Użytkownik niezarejestrowany oraz Użytkownik autoryzowany 

korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 



zawartość oraz za rzetelność, aktualność i kompletność danych zawartych na stronach, 

do których można uzyskać dostęp poprzez Portal PZGIK.  

8. Portal PZGIK rozbudowany został w ramach projektu pn. „Zwiększenie zdolności 

instytucjonalnej i  skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę  

i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, 

dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie.  

 

 

 

Bieruń, dnia 17.11.2022 r. 
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