
      INFORMACJA    STAROSTY   POWIATU  WYSZKOWSKIEGO  O   

WARUNKACH,  SPOSOBIE,  ZAKRESIE, TERMINIE  UDOSTĘPNIANIA  

DANYCH   Z  REJESTRU  PUBLICZNEGO 

      (art. 3 ust. 3  rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie 

sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  

/Dz. U.  nr 205, poz. 1692/) 

 

 

           Starosta Powiatu   Wyszkowskiego  informuje że   zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo 

podmiotowi niebędącemu  podmiotem  publicznym, realizującym zadania publiczne na 

podstawie  odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot 

publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych  zgromadzonych w prowadzonym 

rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 

     Udostępnienie danych z rejestru następuje na wniosek ww. podmiotów. 

     Treść wniosku określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w 

sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze 

publicznym ( Dz. U. Nr 205, poz. 1692). 

     Wniosek o udostępnienie danych  zgromadzonych w rejestrze publicznym powinien 

zawierać: 

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze 

i adres jego siedziby; 

2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany; 

3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępniane; 

4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot 

ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego 

wykonanie wymaga udostępnienia tych danych; 

5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania; 

6) wskazanie okresu udostępniania danych; 

7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w 

rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym 

mowa w pkt. 4; 

8) oświadczenie o spełnieniu przez podmiot  ubiegający się o udostępnienie danych 

zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych 

niezbędnych do uzyskania dostępu do danych; 

9) własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikat 

bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o 

udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze. 

W przypadku stwierdzenia braków  we wniosku, Starosta Powiatu  Wyszkowskiego  

wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku  bez  

rozpoznania. 

 


