
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lipca 2014 r.

Poz. 917

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji 
oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik 
nr 1 do rozporządzenia;

2)  wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)  wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącz-
nik nr 3 do rozporządzenia;

4)  wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, stanowiący załącznik nr 4 do rozporzą-
dzenia;

5)  wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”, stanowiący załącznik nr 5 do 
rozporządzenia;

6)  sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień:

a)  licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi 
zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b)  wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzy-
stywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

c)  licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7)  wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Licencja może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub innego materiału państwowego zasobu 
geodezyjnego  i  kartograficznego,  zwanych  dalej  „materiałami  zasobu”,  lub  wielu  materiałów  zasobu  objętych  jednym 
wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest 
jednakowy albo też są one udostępniane na zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

1)  Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897. 
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2. Każda wydana licencja otrzymuje numer, który składa się z 3 członów, oddzielonych podkreślnikiem, z których:

1)  pierwszy jest ciągiem znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu lub 
identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2)  drugi jest identyfikatorem TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju, która należy do właściwości miejscowej 
organu udzielającego  licencji; w przypadku  licencji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju  treścią drugiego 
członu numeru licencji zamiast identyfikatora TERYT są litery PL;

3)  trzeci jest ciągiem znaków określającym zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu:

a)  N – dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej na cele i pod-
miotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne, zwanej dalej „ustawą”,

b)  P – dla  licencji  udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w  trybie przepisów wymienionych 
w art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy,

c)  K05 – dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania:
–  materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi 

zgłoszenia,
–  danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wy-

ceny nieruchomości,
–  materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 

ustawy,

d)  K08 – w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 
pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 674, z późn. zm.3)),

e)  T – w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą okresowych usług sieciowych,

f)  CL0 – w przypadku, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet,

g)  CL1 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 1 załącznika do ustawy,

h)  CL2 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 2 załącznika do ustawy,

i)  CL3 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 3 załącznika do ustawy,

j)  CL4 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 4 załącznika do ustawy,

k)  CL5 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 5 załącznika do ustawy,

l)  CL6 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 6 załącznika do ustawy,

m)  CL7 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 7 załącznika do ustawy,

n)  CL8 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 8 załącznika do ustawy,

o)  ASG – dla licencji upoważniającej do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS.

§ 3. 1. Licencje w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci papierowej wydaje organ udostępniający materiały 
zasobu.

2. Licencję w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli nie jest wystawiana i generowana w sposób określony w art. 40c 
ust.  4  ustawy,  uwierzytelnia  się  bezpiecznym podpisem  elektronicznym,  o  którym mowa w  art.  3  pkt  2  ustawy  z  dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 r.

Minister Administracji i Cyfryzacji: wz. S. Huskowski

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz 
z 2014 r. poz. 567 i 598. 
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, dnia

 3. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę*

 8. Przedmiot wniosku

1. Określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku

Zbiór danych zintegrowanych kopii BDOT10K 2 q Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze8

Standardowe opracowania kartograficzne: Mapa topograficzna3 q Ortofotomapa9

Mapa ogólnogeograficzna4 q Fotopunkty10

Kartograficzne opracowania tematyczne, specjalne q Numeryczny model terenu11

lub niestandardowe opracowania topograficzne 5

Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych 6 q Inne materiały12:

Zbiór danych bazy K-GESUT 7

 9. Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu 13

q

1,2

1,3

1,4

1,7

2,0

2,5

3,0

Imię, nazwisko: e-mail: telefon:

 11. Forma przekazania i sposób odbioru materiałów

q postać nieelektroniczna Sposób udostępnienia:

q postać elektroniczna q odbiór osobisty

q serwer FTP/e-mail wysyłka na adres:

q płyta CD/DVD q jak w nagłówku 

q nośnik zewnętrzny wnioskodawcy q inny

q usługa sieciowa udostępniania

q usługa15, o której mowa w ust. 20 załącznika do ustawy14: q e-mail:
1 rok q 6 miesięcy q 3 miesiące q serwer FTP:

 12. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy16

WZÓR

q Bez ograniczeńBez ograniczeń

q
q

q

dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji opracowań kartograficznych - 
pochodnych materiałów zasobu w sieci Internet zgodnie z poniższą tabelą

q

  lub opracowania  kartograficzne – pochodne

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO1

W
ar

toś
ć 

ws
pó

łcz
yn

nik
a C

L

Pole wypełnia adresat wniosku

C

q dla potrzeb własnych niezwiązanych  
z działalnością gospodarczą, bez 
prawa publikacji w sieci Internet;

q

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

q

Łączny maksymalny nakład drukowanych lub

Sposób publikacji
w sieci Internet

Formularz 5. Miejscowość i data 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

6.

200 000

500 000

50 000

10

 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej*

q

10 000

q 1,1

publikacji w sieci Internet
 pkt 2 załącznika do ustawy14, z wyłączeniem

2 000

5 000

Pojedynczy obraz statyczny 

Pojedynczy obraz statyczny 
o rozmiarze maksimum do 

2 100 000 pikseli

200 000

60 000

o rozmiarze maksimum do
1 000 000 pikseli

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia….  (poz..…)
Załącznik nr 1

q

 10. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy*

q

Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 
w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

 na arkusze formatu A4

q

na cele i podmiotom, o których mowa 
w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy14

q 100

1 000

10 000

q
q

500

Maksymalna liczba urządzeń, na których 
mogą być przetwarzane materiały zasobu

 pkt 2 załącznika do ustawy14, w przeliczeniu
 materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4

 kopii elektronicznych materiałów zasobu lub
 opracowań kartograficznych – pochodnych
materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4

500

q

Bez ograniczeń

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. (poz. 917)

Załącznik nr 1
WZÓR
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Informacja nieobowiązkowa.

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można 

było zamieścić w formularzu.   

9.

12.

15.

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie map topograficznych zawiera formularz C2.
4.

Wyjaśnienia:

Przypisy:

3.
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie map ogólnogeograficznych zawiera formularz C2.

1. Informacje o aktualnie dostępnych materiałach centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia organ prowadzący ten zasób.
2.

5. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie kartograficznych opracowań tematycznych, specjalnych lub niestandardowych opracowań topograficznych zawiera formularz C3.
6. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych PRPOG zawiera formularz C4.

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT10k zawiera formularz C1.

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie ortofotomapy zawiera formularz C7.
10. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie fotopunktów zawiera formularz C6.
11. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie numerycznego modelu terenu zawiera formularz C8.

7. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych K-GESUT zawiera formularz C5.
8. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych zawiera formularz C6.

Udostępnienie w formie okresowej usługi sieciowej ma zastosowanie w przypadku udostępniania ortofotomapy lub opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

16. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w 
art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.), lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

*  

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów zawiera formularz C9.
13. Dopuszczalne jest wskazanie tylko jednego celu.
14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych zintegrowanych kopii BDOT10k

q Pełny zbiór danych Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów), w formacie: q GML q innym:………
w formacie: GML q sieć wodna q pokrycie terenu tereny chronione

innym:...…. q sieć komunikacyjna q budynki, budowle i urządzenia jednostki podziału terytorialnego
q sieć uzbrojenia terenu q kompleksy użytkowania terenu obiekty inne

Dodatkowe informacje:

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-1992 q PL-2000

q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

Formularz

C1

 2. Dane identyfikujące obszar objety wnioskiem

q
q
q

q
q

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Wyjaśnienia:

Przypisy:

Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

1.
2.

1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych

Postać mapy
Mapa topograficzna w układzie współ. PL-UTM wektorowa (w formacie GML)
w skali: q 1:25 000 rastrowa w formacie:

q 1:50 000 q TIFF
q 1:100 000 q GeoTIFF

q inny:
Mapa ogólnogeograficzna w skali: drukowana

q 1:250 000 w układzie współ. PL-UTM q ploterowy wydruk kolorowy
q 1:500 000 w układzie współ. PL-LCC q ploterowy wydruk czarno-biały
q 1:1 000 000 w układzie współ. PL-LCC q druk poligraficzny

Dodatkowe wyjaśnienia 

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-1992 q PL-2000

q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

  WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Formularz

C2

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem

q

Przypisy:
1.

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 

zamieścić w formularzu.   

Wyjaśnienia:

Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie map tematycznych, specjalnych i niestandardowych opracowań topograficznych

mapa sozologiczna, PL-1942 Postać mapy: w skali 1:10 000, PL-1942 Postać mapy:
mapa sozologiczna, PL-1992 wektorowa w skali 1:10 000, PL-1992 rastrowa w formacie:
mapa hydrograficzna, PL-1942 rastrowa w formacie: w skali 1:10 000, 1965 q TIFF
mapa hydrograficzna, 1965 TIFF w skali 1:25 000, 1965 q GeoTIFF, PL-1992
mapa hydrograficzna, PL-1992 GeoTIFF, PL-1992 w skali 1:50 000, 1965 q inny:
mapa glebowo-rolnicza inny: w skali 1:50 000, PL-1942 drukowana:
V-Map drukowana: w skali 1:50 000, PL-1992 q ploterowy wydruk kolorowy
inne ploterowy wydruk kolorowy w skali 1:50 000, UTM q ploterowy wydruk czarno-biały

ploterowy wydruk czarno-biały w skali 1:100 000, GUGiK80 q druk poligraficzny
druk poligraficzny TBD (raster), PL-1992

inne:

Dodatkowe wyjaśnienia

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-1992 q PL-2000

q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

q
q q

q
q

q

q
q

q

Formularz

C3
NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNEMAPY TEMATYCZNE I SPECJALNE

q

q

q

q

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem

q
q
q

q
q

q

q

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

q

q
q

q

q

q

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych PRPOG

q Pełny zbiór danych Rodzaj osnowy: Układ odniesienia: Układ współrzędnych:
q Zbiór danych bez obserwacji q Pozioma 1 klasy q PL-ETRF89 q XYZ
q Wykazy danych charakterystycznych q Pozioma 2 klasy q PL-ETRF2000 q GRS80h
q Mapa lub szkic przeglądowy q Wysokościowa 1 klasy q GRS80H
q Opisy topograficzne q Wysokościowa 2 klasy Układ wysokościowy: q PL-1992
q Inne niż satelitarne dane obserwacyjne q Grawimetryczna q PL-KRON86-NH q PL-2000
q Satelitarne dane obserwacyjne zawierające q Magnetyczna q PL-EVRF2007-NH q 1965.

obserwacje zgromadzone przez okres: q Inne
q od (dd-mm-yyyy) Dodatkowe wyjaśnienia:
q do (dd-mm-yyyy)

Opracowane satelitarne dane obserwacyjne
q opracowane dane użytkownika
q opracowane dane stacji wirtualnej

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q wykaz godeł arkuszy mapy q PL-1992 q PL-2000
q wykaz identyfikatorów punktów q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
q obszar określony na załączniku graficznym Współrzędne poligonu w układzie współ.:
q q PL-1992 q PL-2000

q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

Formularz

C4

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

 2. Przestrzenna lokalizacja punktów osnowy objętych wnioskiem 

wykaz współrzędnych stacji wirtualnych wraz z przedziałem 
czasowym (hh:mm dd-mm-yyyy - hh:mm dd-mm-yyyy)

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 

zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych K-GESUT

q Pełny zbiór danych Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów): 
q przewód benzynowy q przewód niezidentyfikowany
q przewód ciepłowniczy q przewód inny
q przewód elektroenergetyczny q obudowa przewodu
q przewód gazowy q budowla podziemna
q przewód kanalizacyjny q urządzenie techniczne związane z siecią
q przewód naftowy q punkt o określonej wysokości
q przewód telekomunikacyjny q słup i maszt
q przewód wodociągowy q korytarz przesyłowy

Dodatkowe wyjaśnienia:

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-1992 q PL-2000

q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

 2. Przestrzenna lokalizacja obszaru objętego wnioskiem 

Formularz

C5

 3.Uwagi wnioskodawcy

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych (postać elektroniczna w formacie TIFF)

Kompozycja barwna: q aerotriangulacja Wybór zdjęć w pokryciu: Aktualność materiałów
q RGB / BW q pojedynczym q ostatnio wykonane
q RGB + CIR q dane dotyczące fotopunktów q stereoskopowym q wykonane w latach:

Dodatkowe wyjaśnienia:

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q jednostki podziału terytorialnego q PL-1992 q PL-2000
q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
q wykaz identyfikatorów zdjęć Współrzędne poligonu w układzie współ.:
q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000

q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

 2. Przestrzenna lokalizacja zdjęć lotniczych objętych wnioskiem 

Formularz

C6

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie ortofotomapy (w formacie GeoTIFF) 

Kompozycja barwna: q RGB / BW Aktualność ortofotomapy: q ostatnio wykonana
q RGB + CIR q wykonana w latach:

Dodatkowe wyjaśnienia:

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-1992 q PL-2000

q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 

Formularz

C7

Przypisy:

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie NMT lub NMPT

Wartość błędu średniego wysokości oraz format danych:
q Zbiór danych pomiarowych NMT q nie większa niż 0,20 m w formacie 

q większa od 0,20 m i nie większa niż 0,80 m w formacie
q wieksza od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m w formacie 
q większa niż 2,00 w formacie 
Wartość błędu średniego wysokości oraz format danych:

q Numeryczny model pokrycia terenu q nie większa niż 0,20 m w formacie 
q większa od 0,20 m i nie większa niż 0,80 m w formacie
q wieksza od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m w formacie 
q większa niż 2,00 w formacie 
Wartość błędu średniego wysokości oraz format danych:

q Numeryczny model rzeźby terenu q nie większa niż 0,20 m w formacie 
q większa od 0,20 m i nie większa niż 0,80 m w formacie
q wieksza od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m w formacie 
q większa niż 2,00 w formacie 

Aktualność materiałów q ostatnio wykonane
q wykonane w latach:

Dodatkowe wyjaśnienia

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-1992 q PL-2000

q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Formularz

C8

Przypisy:

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów

q Dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych q Inne materiały

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-1992 q PL-2000

q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 

Formularz

C9

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
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, dnia

 3. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę*

 8. Przedmiot wniosku

q Pełny zbiór danych BDOT10k Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów), w formacie:  GML innym:………
w formacie: GML q sieć wodna q pokrycie terenu q tereny chronione

innym:...…. q sieć komunikacyjna q budynki, budowle i urządzenia q jednostki podziału terytorialnego
q sieć uzbrojenia terenu q kompleksy użytkowania terenu q obiekty inne

Postać mapy: Układ współrzędnych 
q Mapa topograficzna w skali 1:10 000 wektorowa rastrowa drukowana q PL-1942
q q TIFF q ploterowy wydruk kolorowy q 1965.

q GeoTIFF, PL-1992 q ploterowy wydruk czarno-biały q PL-1992
q q inny:………. q druk poligraficzny q PL-2000

q inny: ………….

Drukowana mapa topograficzna w skali: q 1:25 000 Drukowana mapa ogólnogeograficzna w skali: q 1:250 000
q 1:50 000 q 1:500 000
q 1:100 000 q 1:1 000 000

q Ortofortomapa
Kompozycja barwna: q RGB / BW q Dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych

q RGB + CIR
Aktualność ortofotomapy: q Zestawienie zbiorcze danych objętych EGiB dla województwa
q ostatnio wykonana
q wykonana w latach: q Inne materiały 

Dodatkowe wyjaśnienia

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q jednostki podziału terytorialnego q PL-1992 q PL-2000
q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
q identyfikatory operatów technicznych Współrzędne poligonu w układzie współ.:
q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000

q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 10. Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu3

1,2

1,3

1,4

1,7

2,0

2,5

3,0

Imię, nazwisko: e-mail: telefon:

WZÓR

q

 9. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 

 na arkusze formatu A4

 materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4 materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4

 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: nr telefonu/adres poczty elektronicznej*

Formularz 5. Miejscowość i data 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

W
Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 
w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

na cele i podmiotom, o których 
mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy4

 11. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy*

q 10 000 50 000

Pojedynczy obraz statyczny 

q 100

Załącznik nr 2

q

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO1

publikacji w sieci Internet

6. 

 kopii elektronicznych materiałów zasobu lub
  lub opracowania  kartograficzne – pochodne  opracowań kartograficznych – pochodnych

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

q dla potrzeb własnych niezwiązanych  
z działalnością gospodarczą, bez 
prawa publikacji w sieci Internet;

q dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji opracowań kartograficznych - 
pochodnych materiałów zasobu w sieci Internet zgodnie z poniższą tabelą

qq

Mapa tematyczna lub niestandardowe 
opracowanie topograficzne2

Inne mapy sytuacyjne lub sytuacyjno-
-wysokościowe

q

Pole wypełnia adresat zgłoszenia

q 1,1 10 500 o rozmiarze maksimum do
1 000 000 pikseli

q

1 000 10 000

W
ar

toś
ć 

ws
pó

łcz
yn

nik
a C

L Maksymalna liczba urządzeń, na których Łączny maksymalny nakład drukowanych lub

Sposób publikacji
w sieci Internet

mogą być przetwarzane materiały zasobu

 pkt 2 załącznika do ustawy4, w przeliczeniu pkt 2 załącznika do ustawy4, z wyłączeniem

2 000

Pojedynczy obraz statyczny 
o rozmiarze maksimum do 

2 100 000 pikseli

q 500 5 000

q

q 60 000 200 000

q 200 000 500 000

q Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Załącznik nr 2

WZÓR
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 12. Forma przekazania i sposób odbioru materiałów

q postać nieelektroniczna Sposób udostępnienia:

q postać elektroniczna q odbiór osobisty

q serwer FTP/e-mail wysyłka na adres:

q płyta CD/DVD q jak w nagłówku 

q nośnik zewnętrzny wnioskodawcy q inny

q usługa sieciowa udostępniania

q usługa5, o której mowa w ust. 20 załącznika do ustawy4: q e-mail:
1 rok q 6 miesięcy q 3 miesiące q serwer FTP:

WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 6

Informacja nieobowiązkowa.

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można 

było zamieścić w formularzu.   

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).
Udostępnienie w formie okresowej usługi sieciowej ma zastosowanie w przypadku udostępniania ortofotomapy lub opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa           
w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przypisy:

4.
5.

q

6.

1.

3.

Informacje o aktualnie dostępnych materiałach wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia organ prowadzący ten zasób.

Dopuszczalne jest wskazanie tylko jednego celu.

 13. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

2.

Wyjaśnienia:

Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 
3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.), lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

*

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie map specjalnych lub niestandardowych opracowań topograficznych zawiera formularz W1.



Dziennik Ustaw – 16 –  Poz. 917

 

 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie map tematycznych i niestandardowych opracowań topograficznych

mapa sozologiczna, PL-1942 Postać mapy: w skali 1:10 000, PL-1942 Postać mapy:
mapa sozologiczna, PL-1992 q wektorowa w skali 1:10 000, PL-1992 rastrowa w formacie:
mapa hydrograficzna, PL-1942 rastrowa w formacie: w skali 1:10 000, 1965 q TIFF
mapa hydrograficzna, 1965 q TIFF w skali 1:25 000, 1965 q GeoTIFF, PL-1992
mapa hydrograficzna, PL-1992 q GeoTIFF, PL-1992 w skali 1:50 000, 1965 q inny:
mapa glebowo-rolnicza q inny: w skali 1:50 000, PL-1942 drukowana:
inne drukowana: w skali 1:50 000, PL-1992 q ploterowy wydruk kolorowy

q ploterowy wydruk kolorowy w skali 1:50 000, UTM q ploterowy wydruk czarno-biały

q ploterowy wydruk czarno-biały w skali 1:100 000, GUGiK80 q druk poligraficzny

q druk poligraficzny TBD (raster), PL-1992
inne:

Dodatkowe wyjaśnienia

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:

q PL-1992 q PL-2000
q wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….

Współrzędne poligonu w układzie współ.:

q obszar określony na załączniku graficznym q PL-1992 q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 

zamieścić w formularzu.   

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Przypisy:

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem

q

q

q

q

q
q

q
q

q

q

Formularz

W1
NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNEMAPY TEMATYCZNE

q
q
q
q
q

q

q

q
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, dnia

 3. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę*

 8. Przedmiot wniosku

1. Określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku q Baza danych geodezyjnej ewidencji siecii uzbrojenia terenu (GESUT)6

Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków2 q Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)7

q

Mapa ewidencji gruntów i budynków4 q Mapa zasadnicza9

Rejestr cen i wartości nieruchomości5 q Inne materiały10:

 9. Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu11

1,2

1,3

1,4

1,7

2,0

2,5

3,0

Imię, nazwisko: e-mail: telefon:

 11. Forma przekazania i sposób odbioru materiałów

q postać nieelektroniczna Sposób udostępnienia:

q postać elektroniczna q odbiór osobisty

q serwer FTP/e-mail wysyłka na adres:

q płyta CD/DVD q jak w nagłówku 

q nośnik zewnętrzny wnioskodawcy q inny

q usługa sieciowa udostępniania

q usługa13, o której mowa w ust. 20 załącznika do ustawy12: q e-mail:

1 rok q 6 miesięcy q 3 miesiące q serwer FTP:

WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy14

Łączny maksymalny nakład drukowanych lub

WZÓR

q Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń

o rozmiarze maksimum do
1 000 000 pikseli

q 1,1 10
Pojedynczy obraz statyczny 

500

60 000 200 000

q 200 000 500 000

q dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji opracowań kartograficznych - pochodnych 
materiałów zasobu w sieci Internet zgodnie z poniższą tabelą

Maksymalna liczba urządzeń, na których 

W
ar

toś
ć 

ws
pó

łcz
yn

nik
a 

CL

q 1 000 10 000

q 10 000 50 000

q dla potrzeb własnych niezwiązanych  
z działalnością gospodarczą, bez 
prawa publikacji w sieci Internet;

mogą być przetwarzane materiały zasobu  kopii elektronicznych materiałów zasobu lub
  lub opracowania  kartograficzne – pochodne  opracowań kartograficznych – pochodnych
 materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4 materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4

publikacji w sieci Internet  na arkusze formatu A4

q

 10. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy*

Sposób publikacji
w sieci Internet

 pkt 2 załącznika do ustawy12, z wyłączeniem  pkt 2 załącznika do ustawy12, w przeliczeniu

 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej*

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO1

q

Pole wypełnia adresat wniosku

 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

q

q

q

Załącznik nr 3

Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na 
podstawie bazy danych EGiB3

Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b 
ustawy12 (BDOT500)8

P
Formularz 5. Miejscowość i data 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

q na cele i podmiotom, o których mowa 
w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy12

q 100 2 000

q 500 5 000

 12. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Pojedynczy obraz statyczny 
o rozmiarze maksimum do 

2 100 000 pikseli
q

6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 
w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Załącznik nr 3

WZÓR
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Informacja nieobowiązkowa.

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można 
było zamieścić w formularzu.   

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

Dopuszczalne jest wskazanie tylko jednego celu.
Uszczegółowienie wniosku o o udostępnienie innych materiałów zawiera formularz P8.

Wyjaśnienia:

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Uszczegółowienie wniosku o zbiorów danych BDSOG zawiera formularz P6.

5.

1.
Przypisy:

13.

Informacje o aktualnie dostępnych materiałach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia organ prowadzący ten zasób.
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych EGiB zawiera formularz P1.
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB zawiera formularz P2.
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków zawiera formularz P3.
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera formularz P4.
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT zawiera formularz P5.

2.
3.
4.

*

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).
Udostępnienie w formie okresowej usługi sieciowej ma zastosowanie w przypadku udostępniania ortofotomapy lub opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

14. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w 
art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.), lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 zawiera formularz P7.
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej zawiera formularz P3.

12.



Dziennik Ustaw – 19 –  Poz. 917

 

 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

q Pełny zbiór danych EGiB
Zbiór przedmiotowych danych: q Zbiór danych EGiB dotyczących punktów granicznych

q pełny q Zbiór danych dotyczacych lokali
q opisowych q
q geometrycznych

Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: q
q pełny
q dane opisowe q Zbiór danych dotyczacy podmiotów wykazanych w EGiB
q dane geometryczne Zbiór danych EGiB dotyczący obiektów:

Zbiór dotyczący budynków: q jednostek ewidencyjnych
q pełny q obrębów ewidencyjnych 
q dane opisowe q innych, niewymienionych wcześniej
q dane geometryczne

Dodatkowe wyjaśnienia:

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q jednostki podziału terytorialnego q PL-2000
q jednostki podziału kraju stosowane w EGiB q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….

(jednostki ewid., obręby ewid., działki ewid.) Współrzędne poligonu w układzie współ.:
q identyfikatory punktów granicznych q PL-2000
q obszar określony na załączniku graficznym q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy2

2.

 3. Przestrzenna lokalizacja zbiorów danych bazy danych EGiB objętych wnioskiem 

Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
Wyjaśnienia:

1.

Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

2.

Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem. W takim przypadku, w polu tym, wnioskodawca musi 
wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

1.
Przypisy:

 4. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Formularz

P1

Zbiór danych EGiB opisowych i geometrycznych dotyczacych konturów 
użytków gruntowych
Zbiór danych EGiB opisowych i geometrycznych dotyczących konturów 
klasyfikacyjnych

 2. Wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek obejmuje dostęp do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością1
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

Kopia rejestru gruntów: w pełnym zakresie Wykaz (skorowidz): q działek ewid.
bez danych osobowych q podmiotów

Kopia rejestru: budynków 
lokali q Zestawienie zbiorcze danych objętych EGiB dla: q gminy

Kopia kartoteki: budynków q powiatu
lokali

Dodatkowe wyjaśnienia:

jednostki podziału terytorialnego jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki ewid., obręby ewid., działki ewid.)

  WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy2

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

 2. Wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek obejmuje dostęp do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością1

Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem. W takim przypadku, w polu tym, wnioskodawca musi 
wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

2.

Przypisy:
1.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

q
q

q

 4. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

 3. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 

q

q

q

Formularz

P2

q

q
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej 

wektorowa
Mapa: Skala: rastrowa w formacie: TIFF GeoTIFF inny: .....................

q ewidencji gruntów i budynków q 1:500 drukowana, w formacie:  q A4 q A3 q A2 q A1 q A0
q 1:1000 q kolorowa

q zasadnicza q 1:2000 q czarno-biała
q 1:5000 1 egzemplarz każdego arkusza mapy 

…… egzemplarze/y każdego arkusza mapy

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
jednostki podziału terytorialnego q PL-2000
jednostki podziału kraju stosowane w EGiB q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
(jednostki ewid., obręby ewid., działki ewid.) Współrzędne poligonu w układzie współ.:
wykaz godeł arkuszy mapy q PL-2000
obszar określony na załączniku graficznym q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 

Dodatkowe wyjaśnienia:

q
q

q
q

Formularz

P3

q q

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

q
q

q
q
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

q Okres, w którym zostały zawarte transakcje 
ujawnione w rejestrze: od ………………... do …………..…….

q Rodzaje nieruchomości: 
q niezabudowana jednoużytkowa rolna
q niezabudowana rolna wieloużytkowa
q niezabudowana leśna
q zabudowana rolna
q niezabudowana przeznaczona pod zabudowę inną niż zagrodowa
q zabudowana budynkiem lub budynkami mieszkalnymi
q zabudowana budynkami pełniącymi inne funkcje
q budynkowa
q lokalowa
q zabudowana leśna 
q inna nieruchomość

Dodatkowe kryteria wyboru nieruchomości1:

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
jednostki podziału terytorialnego q PL-2000
jednostki podziału kraju stosowane w EGiB q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
(jednostki ewid., obręby ewid., działki ewid.) Współrzędne poligonu w układzie współ.:
obszar określony na załączniku graficznym q PL-2000

q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy3

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

W polu można wskazać dodatkowe kryteria, takie jak: przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, rodzaj transakcji, rodzaj rynku (w odniesieniu do nieruchomości lokalowych), nr 
kondygnacji (w odniesieniu do nieruchomości lokalowych), główna funkcja budynku, rodzaj lokalu, powierzchnia nieruchomości od ..... do ......, powierzchnia użytkowa budynku od ...... do ......, powierzchnia użytkowa 
lokalu od ..... do .........

Informacja wymagana, jeżeli udostępniane dane RCiWN wykorzystywane będą do wykonania wyceny nieruchomości. 
3. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

 3. Nr uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego2

q

q

Wyjaśnienia:

Przypisy:

 4. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy 

1.

2.

Wyciąg z RCiWN w postaci dokumentu drukowanego 
zawierający ceny transakcyjne 

Dodatkowe wyjaśnienia:

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem  

q

q

q

q

q

Formularz

P4

Zbiór danych dotyczących cen transakcyjnych 
nieruchomości w postaci elektronicznej

Wyciąg z RCiWN w postaci dokumentu drukowanego 
zawierający wartości nieruchomości 

Zbiór danych dotyczących wartości nieruchomości 
w postaci elektronicznej
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT

q Pełny zbiór danych Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów): 
q przewód benzynowy q przewód niezidentyfikowany
q przewód ciepłowniczy q przewód inny
q przewód elektroenergetyczny q obudowa przewodu
q przewód gazowy q budowla podziemna
q przewód kanalizacyjny q urządzenie techniczne związane z siecią
q przewód naftowy q punkt o określonej wysokości
q przewód telekomunikacyjny q słup i maszt
q przewód wodociągowy q korytarz przesyłowy

Dodatkowe informacje:

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
jednostki podziału terytorialnego q PL-2000
jednostki podziału kraju stosowane w EGiB q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
(jednostki ewid., obręby ewid., działki ewid.) Współrzędne poligonu w układzie współ.:
wykaz godeł arkuszy mapy q PL-2000
obszar określony na załączniku graficznym q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 

q
q

q

Formularz

P5

q
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG

Rodzaj osnowy: Układ odniesienia: Układ współrzędnych:
q Pełny zbiór danych q pozioma q PL-ETRF89 q XYZ
q Zbiór danych bez obserwacji q PL-ETRF2000 q GRS80h
q Wykaz współrzędnych i wysokości punktów q wysokościowa q GRS80H
q Opisy topograficzne Układ wysokościowy: q PL-1992
q Mapa lub szkic przeglądowy q PL-KRON86-NH q PL-2000

q PL-EVRF2007-NH q 1965.
q Inny: ………….

Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q jednostki podziału terytorialnego q PL-2000
q wykaz godeł arkuszy map q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
q wykaz identyfikatorów punktów osnowy geodezyjnej Współrzędne poligonu w układzie współ.:
q obszar określony na załączniku graficznym q PL-2000

q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 

zamieścić w formularzu.   

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem lub punkty osnowy geodezyjnej

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:

Formularz

P6

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Dodatkowe wyjaśnienia:
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500

q Pełny zbiór danych Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria klas obiektów): q pokrycie terenu
q budowle i urządzenia q obiekty inne
q komunikacja i transport q rzeźba terenu

Dodatkowe informacje:

jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q PL-2000

wykaz godeł arkuszy mapy q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
Współrzędne poligonu w układzie współ.:

obszar określony na załączniku graficznym q PL-2000
q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

q

q

q

 2. Przestrzenna lokalizacja obszaru objętego wnioskiem 

Formularz

P7

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy
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 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów

Drukowana mapa topograficzna w skali: q 1:10 000 q 1:50 000
q 1:25 000 q 1:100 000 Układ współrzędnych:

q ploterowy wydruk kolorowy q PL-1942
Drukowana mapa ogólnogeograficzna w skali: q 1:250 000 q ploterowy wydruk czarno-biały q 1965.

q 1:500 000 q druk poligraficzny q PL-1992
q 1:1 000 000 q PL-2000

q Inne mapy sytuacyjne lub sytuacyjno wysokościowe
q Ortofortomapa

Kompozycja barwna: q RGB / BW q Dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych
q RGB + CIR

Aktualność ortofotomapy:
q ostatnio wykonana q Inne materiały
q wykonana w latach:

q jednostki podziału terytorialnego Obszar określony w załączonym pliku wektorowym w układzie współ.:
q jednostki podziału kraju stosowane w EGiB q PL-2000

(jednostki ewid., obręby ewid., działki ewid.) q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ……..….
q identyfikatory operatów technicznych Współrzędne poligonu w układzie współ.:
q obszar określony na załączniku graficznym q PL-2000

q innym dopuszczonym przez organ prowadzący zasób ………….

 WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 

zamieścić w formularzu.   

Dodatkowe wyjaśnienia:

Formularz

P8

Wyjaśnienia:

Przypisy:
1. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

 3. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem 
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, dnia

 4. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę**

 9. Przedmiot wniosku

Wypis:   z rejestru:  z kartoteki: Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych
gruntów budynków Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
budynków lokali Wyrys z mapy ewidencyjnej
lokali

powiat: nr jednostki rejestrowej:
gmina: lub nr działek ewidencyjnych: 
obręb ewidencyjny: lub nr księgi wieczystej: 

lub adres nieruchomości:

Imię, nazwisko: e-mail: telefon:

 13. Postać dokumentów będących przedmiotem wniosku i sposób ich przekazania 

postać papierowa Sposób odbioru:

odbiór osobisty w siedzibie organu

wysyłka na adres: jak w nagłówku 

postać elektroniczna inny

inny sposób odbioru:

WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy3

 11. Wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem  2

 14. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

 12. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy**

 10. Dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW*

Pole wypełnia adresat wniosku

 3. PESEL lub REGON1

EGiB

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

Załącznik nr 4

 5. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres poczty elektronicznej**

 8. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

Formularz 6. Miejscowość i data

WZÓR

7. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 
w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

Załącznik nr 4

WZÓR



Dziennik Ustaw – 28 –  Poz. 917

 

Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem. W takim przypadku, w polu tym, wnioskodawca musi 
wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.), lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

1.

2.

3.

Dla podmiotów z innych państw nazwa i identyfikator dokumentu równoważnego. Dane wymagane, jeżeli wnioskodawca jest właścicielem lub władającym nieruchomością, do której odnosi się wniosek o wydanie 
wypisu o pełnej treści.

Przypisy:

Wyjaśnienia:

*  Niepotrzebne skreślić.

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

**  Informacja nieobowiązkowa.

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
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, dnia

 3. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę*

 8. Przedmiot wniosku

wykorzystywanie danych korekcyjnych RTN przez okres 1 roku począwszy od dnia 

wykorzystywanie danych korekcyjnych RTK przez okres 6 miesięcy począwszy od dnia 

wykorzystywanie danych korekcyjnych DGPS przez okres 1 miesiąca począwszy od dnia 

przez okres 1 tygodnia począwszy od dnia 

WNIOSKODAWCA

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy1

Informacja nieobowiązkowa.*

udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się 
do stacji referencyjnych

1.

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU „ASG-EUPOS”

 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

ASG

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

 5. Miejscowość i data

 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: nr telefonu/adres poczty elektronicznej*

Pole wypełnia adresat wniosku

6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 
w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.), lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Załącznik nr 5

Wyjaśnienia:

 9. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Formularz 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

WZÓR

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 

zamieścić w formularzu.   

udostępnianie satelitarnych  obserwacji dla punktów 
o zadanych współrzędnych (wirtualnych stacji 
referencyjnych)

Przypisy:

Załącznik nr 5

WZÓR
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Załącznik nr 6 
 

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY, INNEGO NIŻ 
WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH 

OBOWIĄZKOWI ZGŁASZANIA, DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU 
 
……………………….……….................. 

(miejscowość, data) 
 

Licencja nr …………………………. 
 
1. Nazwa organu wydającego licencję: …………………….……………………...…….…….. 
 
2. Licencjobiorca:   …………………………..………..……………………………………….. 

(imię i nazwisko/nazwa) 

……...……………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania/siedziby) 

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja: 

Lp. Nazwa materiału zasobu Identyfikator 
materiału zasobu 

Data 
wykonania 
kopii 

Określenie obszaru/obiektu, 
do którego odnosi się 
licencja1) 

     
     
     

 
4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione 

przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 
materiałów  zasobu2) ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….. 

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym 
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4. 

  
…………………….……………..……………… 

(podpis organu lub upoważnionej osoby3)) 
 

POUCZENIE 
 

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie 
z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze 
pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów. 

 
                                                 
1) Określenie obszaru/obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostki podziału terytorialnego kraju, jednostki podziału kraju stosowane 

w EGiB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykaz godeł mapy, współrzędne poligonu, nazwę  
i identyfikator TERYT miejscowości, nazwę i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktów osnowy 
geodezyjnej, identyfikatory punktów granicznych. Informacja nie jest wymagana w przypadku udostępniania dokumentów wchodzących 
w skład operatów technicznych.  

2) Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu należy wybrać według listy stanowiącej załącznik  
 do niniejszego wzoru.  

3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  
 i kartograficzne zawiera: 

    1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji; 
    2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1; 
    3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji  w trybie art. 40c ust. 4 ustawy; 
    4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego 

  pracownika oraz pieczęci urzędowej; 
    5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.  

Załącznik nr 6

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY,  
INNEGO NIŻ WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH 
OBOWIĄZKOWI ZGŁASZANIA, DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU
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Załącznik do wzoru  
 
Lista celów lub zakresów upoważnień do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu: 

1) „na cele edukacyjne”  
2) „w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, dotyczących ……………………….....……….” 
                                                                                                                                                          (temat)  

3) „w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego 
porządku konstytucyjnego” 

4) „w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.   
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), realizowanego 
przez ...…………………………………………………………………………………………………………, 
którego przedmiotem jest ………………………………………………………………………….………….” 

5) „do realizacji zadania publicznego ……………………………………………………………….………..….. 
                                                                                                                                          (opis zadania)  
określonego w ………………………………………………………………………………….…...………....”  

                                                                               (przepis prawa) 

6) „w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego  
……………....………………………………………………………………………..………………………..”  
                                                                                               (imię i nazwisko oraz nr uprawnień) 

7) „dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet”  
8) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej –  z następującymi ograniczeniami: 
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, 

z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 10,  
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich  

pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 500, 
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 

1 000 000 pikseli” 
9) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami: 
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne,  

z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 100,  
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich  

pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 2000, 
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 

2 100 000 pikseli” 
10) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami: 
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne,  

z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 500,  
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich  

pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 5000, 
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 

2 100 000 pikseli” 
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11) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 
pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami: 
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne,  

z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 1000,  
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich  

pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 10 000, 
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 

2 100 000 pikseli” 
12) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami: 
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne,  

z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 10 000,  
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich  

pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 50 000, 
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 

2 100 000 pikseli” 
13) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami: 
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne,  

z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 60 000,  
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich  

pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 200 000, 
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 

2 100 000 pikseli” 
14) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami: 
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne,  

z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 200 000,  
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich  

pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 500 000, 
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 

2 100 000 pikseli” 
15) „dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań 
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych  
w postaci nieelektronicznej – bez żadnych ograniczeń” 
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Załącznik nr 7 
 

WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH DO 
WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/ 

KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA 
 
……………………….……….................. 

(miejscowość, data) 
 
 

Licencja nr …………………………. 
 

 
1. Nazwa organu wydającego licencję: …………………….……………………...…….…….. 
 
2. Licencjobiorca − wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych: ……………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby) 

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja: 
Lp. Nazwa materiału zasobu Identyfikator 

materiału zasobu 
Data 

wykonania 
kopii 

Określenie obszaru/obiektu, 
do którego odnosi się 

licencja1) 

     
     
     

 
4. Niniejsza licencja upoważnia wykonawcę wymienionego w pkt 2 lub ustanowionych przez 

niego podwykonawców do wykorzystywania materiałów zasobu wyszczególnionych  
w pkt 3 w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych zgłoszeniem prac złożonym  
w ……………………………………………………………………………………………. 
o identyfikatorze zgłoszenia prac: ………………………………………………………….  

 
 

…………………….………..………………… 
(podpis organu lub upoważnionej osoby2)) 

 
 

POUCZENIE 
 

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie 
z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze 
pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów. 

                                                 
1) Określenie obszaru/obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostki podziału terytorialnego kraju, jednostki podziału kraju stosowane 

w EGiB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykaz godeł mapy, współrzędne poligonu, nazwę  
i identyfikator TERYT miejscowości, nazwę i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktów osnowy 
geodezyjnej, identyfikatory punktów granicznych. Informacja nie jest wymagana w przypadku udostępniania dokumentów wchodzących 
w skład operatów technicznych.  

2) Licencja  wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne zawiera: 

   1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji; 
   2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1; 
   3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji  w trybie art. 40c ust. 4 ustawy; 
   4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego 

pracownika oraz pieczęci urzędowej; 
   5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1. 

Załącznik nr 7

WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH 
DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/ 

KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA
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Załącznik nr 8 
 

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO 
KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS 

 
                                                                                                                       
             
……………………….………......... 

                                                                                                                                                                (miejscowość, data) 
 
 

Licencja nr ………………………. 
 

 
1. Nazwa organu wydającego licencję: …………………….……………………...…….…….. 
 
2. Licencjobiorca: ……………………………………..……………………………………….. 

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby) 

3. Na podstawie niniejszej licencji licencjobiorca jest uprawniony do korzystania  
z następującej usługi systemu ASG-EUPOS1):  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

4. Korzystanie przez licencjobiorcę z usługi, o której mowa w ust. 3, może odbywać się za 
pomocą dowolnej liczby odpowiednich urządzeń pomiarowych, z tym że w tym samym 
czasie korzystanie z tych usług może odbywać się tylko za pomocą jednego urządzenia 
pomiarowego. 

 
                                                                                                    

…………………………..………………….…. 
(podpis organu lub upoważnionej osoby2)) 

 
 

 
 
 

POUCZENIE 
 

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie 
z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze 
pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów. 

 

                                                 
1) Należy wybrać zakres uprawnień z listy stanowiącej załącznik do wzoru. 
2) Licencja  wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne zawiera: 
   1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji; 
   2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1; 
   3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji  w trybie art. 40c ust. 4 ustawy; 
   4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego 

pracownika oraz pieczęci urzędowej; 
   5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1. 

Załącznik nr 8

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY  
DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS
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Załącznik do wzoru  
 

 Lista zakresów uprawnień do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS: 
 
 

1) „udostępnianie danych korekcyjnych RTN przez okres …………, począwszy  

od dnia ……...” 

2) „udostępnianie danych korekcyjnych RTK przez okres …………, począwszy  

od dnia ……...” 

3) „udostępnianie danych korekcyjnych DGPS przez okres ………..,  

począwszy od dnia ……...” 

4) „udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych przez 

okres ……….., począwszy od dnia ……...” 

5) „udostępnianie satelitarnych  obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych 

(wirtualnych stacji referencyjnych) przez okres ……….., począwszy od dnia ……...” 
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Miejscowość i data

, dnia

1) oznaczenie kancelaryjne: …………………………………………. 

2) data: ………………………………..

3) imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy lub zgłaszajacego pracę geodezyjną/kartograficzną*:

Opłata za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy1

(Dla większej liczby materiałów zasobu należy dodać kolejne wiersze o treści jak wiersze lp. 1, 2 )

q 5.zł

q nie dotyczy waga przesyłki q nie dotyczy
opłata za przesyłkę

zł gr

zł gr
Słownie:

Dodatkowe informacje3

q
< 1kg

Opłata za wysłanie pod wskazany adres, zgodnie z ust. 14 załącznika do ustawy1:6. 

q
> 5kg

q
1kg - 5kg

1. Nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy 
zasób geodezyjny i kartograficzny

2.

3. Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych/identyfikator wniosku 
o udostępnienie materiałów zasobu:

20 zł15 zł10 zł

7. SUMA OBLICZONYCH OPŁAT:

T

AJ

 (podpis organu lub upoważnionej osoby4)

5. 

 9.

CL

SU

NALEŻNA OPŁATA2:8.

Opłata za użycie nośników danych elektronicznych, 
zgodnie z ust. 11 załącznika do ustawy1

Pozostałe 
współczynniki 

korygujące

Wysokość opłaty 
(Wop)

wartość LR  dla 
określonego 
przedziału Ljr

Numer tabeli 
oraz lp. 
według 

załącznika 
do ustawy

Nazwa materiału zasobu/nazwa usługi/ 
nazwa czynności 

Jednostka 
rozliczeniowa

4.

liczba Ljr 
w określonym 

przedziale

Współczynnik korygujący LR :

………………………………………………………………………………….…………

Stawka 
podstawowa 

(Sp)

Liczba 
jednostek 

rozliczenio-
wych (Ljr)

Załącznik nr 9

T

RAZEM:

K

CL

SU
1

PD

K

DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY

WZÓR

AJ

PD
2

Lp.

………………………………………………………………………………….…………

Załącznik nr 9

WZÓR
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2. Należna opłata jest równa:

Przypisy:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).

sumie obliczonych opłat, jeżeli suma ta jest równa lub wyższa od 30 zł albo jest niższa od 30 zł, ale związana jest z udostępnieniem materiałów zasobu wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych 
w okolicznościach, o których mowa w art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z tym że po tej kwocie należy dopisać wyrazy „na podstawie art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne”,

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

1)

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było 
zamieścić w formularzu.   

2) 30 zł, jeżeli suma obliczonych opłat jest niższa niż 30 zł, ale związana jest z udostępnianiem zbiorów danych w postaci elektronicznej  lub udostępnianiem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, z tym że po tej kwocie należy dopisać wyrazy „na podstawie art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne”.

*  Niepotrzebne skreślić.

4. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiony zgodnie z zasadami określonymi w art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
   1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności Dokumentu Obliczenia Opłaty;
   2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;
   3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e ust. 2 ustawy;
   4) klauzulę, że zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy samodzielnie wydrukowany Dokument Obliczenia Opłaty nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;
   5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.

3. W polu można wpisać dodatkowe informacje dotyczące w szczególności sposobów wniesienia opłaty, w tym nr konta bankowego. 

Wyjaśnienia:
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