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Przyczyny nowelizacji 

1. Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 25.06.2013 r. sygn. akt K 30/12 
stwlerdzajllCY nlezgodno~t art. 40 ust.5 pkt 1 lit. b ustawy PGIK z art. 92 
ust. 1 I art. 217 Konstytuejl RP - konleezno~t przyjo:cia nowyeh regulaejl 
prawnyeh zwillzanych z naliczaniem optat. 

2. Zagrozenie kolejnymi skutecznymi wystliPieniami do TK 0 stwierdzenie 
niezgodnosei obowillzujllCVCh przepisow PGiK z Konstytuejll RP oraz 
bezposrednie zwillZki regulaeji dotycZIlCVCh oplat z innymi przepisami -
powodem proponowanych zmlan ustawy w zakresle: 

a) zglaszanla prae geodezyjnyeh I kartografieznych oraz przekazywanla 
leh rezuttat6w do PZGIK (art. 12 PGIK), 

b) geodeZYinei ewldeneil sleci uzbroienla terenu oraz zespot6w 
uzgadniania dokumentaeji projektowej , 

e) kontroli organ6w administraeji geodezyjnej i kartografieznej oraz 
przedsiebiore6w. 

d) postePowanla dyscvplinarnego os6b posladajllcych uprawnlenla 
zawodowe, 

e) Instytuejl przedawnlenla I zatarela karanla. 

3. Konieezno~t usuniecia niesp6ino~ci wewnlltrz ustawy tub w systemie 
prawnym. 
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Przebieg procesu nowel 

o Opraeowanie projektu zaloie" - upowainienie MAiC dla GGK 
z dnia 21 ezerwea 2013 r., 

o Uzgodnienia i konsultaeje spoleezne oraz rozpatrzenie uwag 
zgtoszonyeh do zaloie., ustawy - od 19 lipea do 19 grudnia 
2013 r., 

o Projekt byt konsultowany z : 
-SGP, 
-SKP, 
-GIG, 
- PGK - KZPFG, 
-PTG, 
- organami Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej, 
- Samorzildami - ZMP, ZPP, UMP. 
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Przebieg procesu 

• GI6wne uwagi uwzglr=dnione: 
- rekompensata w systemle optat obowl'lzk6w natoionych 

przepisami ustaw na wykonawc6w prac geodezyjnych oraz 
rzeczoznawc6w majlltkowych w stosunku do orpn6w 
admlnlstracjlgeodezyjnej 
i kartograficznej, 

- okre~lenle zasad rozllczanla ~rodk6w flnansowych 
uzyskanych z optat za udostt:pnlanle materiat6w 
pal\stwowego zasobu geodezyjnego 
I kartograflcznego pozyskanych z Innej czt:kl tego zasobu 
Oral zakresu taklego udostt:pnlanla, 

- doprecyzowanle katalogu podmlot6w I cel6w, kt6rym b..:dzle 
przystuglwato nleodptatne udoslf.:pnlanle materiat6w 
pal\stwowego zasobu geodezyjnego I kar~raflcznego, 

- doprecyzowanle zasad przeprowadzanla narad 
koordynacyjnych maj'lcych na celu uzgodnlenle sytuowanla 
slecl uzbrojenla terenu oraz przypadk6w, w kt6rych 
przeprowadzenle taklej narady jest obowlllzkowe. 
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Przebieg procesu nowel 

• Gfowne uwagi nieuwzgl~dnione: 
wprowadzenie zasady nieodplatnego udoS!Qpniania wykonawcom prac 
geodezyjnych I kartograflcznych materlal6w pa~stwowego zasobu geodezyjnego I 
kartograficznego oraz nieodplatnego udost~pniania uslUI ASG-EUPOS tym 
wykonawcom, 
wylilczenia prac geodezyjnych zwiilzanych z tyczeniem budynk6w oraz sieci 
uzbrojenia terenu Z obowiiilzku zgfaszania takich prac i przekazywania ich rezultat6w 
do paflstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
zniesienie kontroli rezultatow prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych 
do pa~stwowego zasobu geodezyjnego I kartograffcznego, 
prowadzenie przepisDw, ktore ograniczatyby moiliwosc wykonywania prac 
geodezyjnych przez osoby ffzyczne legltymuj~ce sl~ uprawnlenlaml zawodowyml 
oraz wprowadzenie zasady, ie prace geodezyjne i kartograficzne mOlil byt 
wykonywane wyI~cznie przez podmioty prowad~ce dzialalno~t gospodarcz'!. 
wprowadzenle zakazu wykonywanla prac geodezyjnych I kartograficznych przez 
DSOby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, 
usytuowanle projelrtowanych slecl uzbrojenla terenu odbywa sl~ przy pomocy 
zespof6w uzcadniania dokumentacji projektowej, 
zmiana organizacji stu.by Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przywr6cenia instytucji 
mlernlczelo przysl~glego. 
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Przebieg procesu nowel 

• 14 stycznia 2014 r. - przyj~cie zatoien przez RM, 

• lllutego 2014 r. - projekt ustawy opracowany przez RCL, 

• 26 marca 2014 r. - projekt ustawy pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisj~ Wsp61nll RZlldu i Samorzlldu Terytorialnego 
oraz Komitet RM ds. Cyfryzacji, 

• 17 kwietnia 2014 r. - projekt ustawy pozytywnie 
zaopiniowany przez Komitet Staty RM, 

• 29 kwietnia 2014 r. - przyj~cie projektu przez RM. 
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Przebieg procesu nowel 

• 5 maja 2014 r. - przedtoienie Sejmowi (wptyw 6.0S.14r.), 
• 9/28 maja 2014 r. - I czytanie, 
• 29 maja 2014 r. - II czytanie, 
• 5 czerwca 2014 r. - III czytanie - uchwalenie/przekazanie do 

Senatu, 
• 10 czerwca 2014 r. - posiedzenie Komisji Samorzildu 

Terytorialnego i Administracji Panstwowej oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej, 

• 12 czerwca 2014 r. - przyjc:cie przez Senat ustawy 
uchwalonej przez Sejm bez poprawek, 

• 13 czerwca 2014 r. - skierowanie ustawy do podpisu 
Prezydenta, 

• 2 lipca 2014 r. - ustawa podpisana przez Prezydenta RP 
• 4 lipca 2014 r. - publikacja ustawy pod poz. 897 w Dzienniku 

Ustaw RP. 
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Przepisy wykonawcze 

• Art. 12d 1. Minister wtasciwy do spraw administracji publicznej okresli, W drodze 
rozporzCldzenia: 

1) wzer zgtoszenia prac geodezyjnych, 
2) wzer zgto5zenia prac kartograficznych, 
3) wz6r zawiadomienia 0 wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych, 
4) wzer protokotu weryfikacji zbior6w danych oraz innych materiat6w 

przekazywanych do par'istwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
• Art. 12d. 2. Minister wtasciwy do spraw administracji publicznej okresli, w drodze 

rozporzCldzenia, spos6b i tryb uwierzvtelniania przez organy stuzby Geodezyjnej i 
Kartograficznej dokumentow opracowanych przez wykonawc6w prac geodezyjnych 
lub prac kartograficznych na potrzeby post~powa~ administracyjnych, sijdowych lub 
czynnosci cywilno-prawnych, w tym wzoru wniosku 0 uwierzytelnienie 
opracowanych dokument6w. 

• Art. 40g. Minister wtasciwy do spraw administracji publicznej okresli 
w drodze rozporzijjdzenia: 
1) wzory wniosk6w 0 udostt:pnienie materiat6w zasobu, 
2) spos6b wydawania licencji oraz ich wzory, 
3) wzor Dokumentu Obliczenia Oplaty. 
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Zmiany w ustawie 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

- syntetyczne przedstawienie zmian 

- Dyr. Witold Radzio, 
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Zarzuty niekonstytucyj 

• Pismo Prokuratora Generalnego w sprawie 
niekonstytucyjnosci postc:powan 
dyscyplinarnych - pismo z dnia 3.06.2014, 

• Zarzuty Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 

- Kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich w 
sprawie konstytucyjnosci art. 46 ust. 2 i 4, 

- Kierowane do Prezydenta RP w sprawie 
podpisania przez Prezydenta RP ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy 0 

postc:powaniu egzekucyjnym w administracji, 
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Zarzuty niekonstytucyjnosci 
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Zarzuty niekonstytucyjno§ci 
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Zarzuty niekonstytucyj 

• Brak konsultacji spolecznych 
- Zalozenia do projektu ustawy byty opiniowane przez organizacje i 

stowarzyszenia dzialajqce w naszym srodowisku, 
- Projekt by{ umieszczony w SIP RCL oraz MAiC i GUGiK, 

• Zakres zmian wykracza poza wyrok Trybunalu Konstytucyjnego 
- " ... Radzie Ministrow przysluguje nieograniezono iniejatywo 

ustowodaweza .... Ca wit:eej, inoezej nii ta z art. 8Se Regulaminu 
Senatu, 

• Naruszenie "Zasad teehniki prawodawezej" ZTP poprzez uchwalenie 
szerokiej nowelizacji a nie nowej ustawy 
- "Co wymaga jednak szezegolnego podkreslenia, TK uwaia, ie nie wszystkieh 

przypadkaeh sprzeniewierzenie sit: llP naleiy kwalifikowac jako naruszenie 
Konstytueji ... , " 

- ewentualne "naruszenie par. 84 ZTP nie moglo stanowic podstawy do 
skierowania wniosku do TK 0 zbadanie zgodnosei ustawy z Konstytuejq" 
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Zarzuty niekonstytucyj 

• Zmiana zasad ponoszenia odpowiedzialnosci zawodowej 
- " ... Nie rozstrzygojqc kwestii zosadnosci powofania samorzqdu 

zawodowego geodet6w i kartogro/6w, Biuro Prowa i Ustroju nie 
dostrzeqa naruszenia przez wyiej wskazane przepisy art. 17 ust. 1 
Kanstytucji ... " 

- " ... Naleiy zauwaiyt, ie podobne zasady ponoszenia 
odpowiedzialnosci zawodowej kreujq inne ustawy, w szczeg61nosci 
ustawa 0 gospodarce nieruchomosciami oraz ustawa 0 Najwyiszej 
Izbie Kontroli ... " 

• Naruszenie przez art. 11 ust. 1 
- uNie znajduje uzasadnienia r6wniei zarzut naruszenia przez art. 11 

ust.1 w zw. Z art. 9 ust.2 ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacjq 
... art. 20, art. 16 ust 2, art. 32, art. 163 i art. 166 ust. 1 Konstytucji." 

• Naruszenie przez art. 12; 
- "on wydaje sit:, ie zafzut nafuszenia art. 22 Konstytucji nie znajduje 

uzasadnienia.H 
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Zarzuty niekonstytucyjnosci 
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• Duzy zakres zmian, 

• Kompleksowa nowelizacja uwzgl~dniajllca wyrok TK 
oraz inne zidentyfikowane zagrozenia, 

• Mimo opiniowanych i uzgadnianych zatozen oraz 
0publikowanego tekstu projektu ustawy byta ona 
nieznana w srodowisku administracji i wykonawcow, 

• Brak okresu przejsciowego i czasu na: 

- przygotowanie pracownikow osrodkow 
dokumentacji do nowych przepisow, 

- przygotowanie si~ wykonawcow do nowych zasad, 

- dostosowania organizacji pracy w osrodkach. 
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   (1) – W dwóch ODGiK pełna obsługa (wydawanie licencji) od 15 i 22.07.2014 r.                                                 
(2) - W jednym z ODGiK pełna obsługa (wydawanie licencji) od 04.08.2014 r. 

Liczba ODGiK, w których nie zaktualizowano oprogramowania odnośnie 
DOO, licencji lub  

nie zachowano ciągłości obsługi pzgik od 12.07.2014 r.  

DOO 

licencje 

obsługa pzgik 
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Najwazniejsze regulacje 
-

• Zgodnie z wymogami Konstytucji RP na poziomie ustawowym 
okre~lone zostaty: 
- zasaely ustalanla I wysokoU oplat (zahlcznlk do ustawy), 
- zasaely zwolnlen z optat (wyhlczenla przedmlotowe I 
podmiotowe), 

• Dokument obliczenia optaty jako lex specialls w stosunku do 
resu1acjl wynlkajllcych z ustawy 0 flnansach publicznych 

~ nle 51! wydawane decyzje admlnlsba.:yjne - ale optata jest wnoszona 
PI zed pobranlem materlat6w, 

~ moillwoU pelnej Informatycznej obsIual geodet6w I kllellt6w, 

• Ewentualne spory ~ce wysokoKi opIaty rozstrzypne 
~. w drodle dec:n!l admlnlstracylneJ. 
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Decyzja a Dokument 

Decyzja W sprawie oplat 

• zakres udostllpnlanych 
material6w zasobu, 

• wysokoU oplaty I sp0s6b jej 
wyllczenla (zakres materiat6w, 
eel wykolz,stanla), 

• termln wnleslenla oplaty, 

• moiliwoU qzekuejl 
admlnlstlacyjne1 

• wtdanle decyzjl lub jej zmlana 
w trybach okre~lonych w K.p.a. 
- czasochlonna proceclura, 

• w praktyee brak moiliwosci 
obslugl informatyeznej. 

Dokument Obliczenla Oplaty 

• zakres udDStflpnlanych material6w 
zasobu, 

• wysokoSt oplaty I sp0s6b jej 
wyllczenla (zakres materlat6w), 

• Po~rednlo eel wykorz,stanla 
wpIywa na wysokoSt oplaty, 

• kr6tsq czas wydanla 000 nli 
decyzjl admlnlstracyjne1 

• oplata przed udostepnlenlem 
materiat6w zasobu (brak moillwoKl 
epekuejl admlnlsbacyjnej), 

• eel wykolz,stanla o~lony w 
lleencjl, 

• moiliwosf pelnej obslugi 
informatyeznej. 
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Podstawowe zmiany zasad 
obliczania 

• Odejkie od rycuftu I oplata III faktyanle wykonystane materlaly 
uqoclnlenle m~ Woc:Iklem a wykonawCll. 

• Stawld podstawo_. jednostkl rozIlaenlo_. wsp6tczynnlkl 
korvIuj,ce oraz szczeptowe lllsady obllczanla optat ola ala 
zahtcznlk do ustawy 

• skall kraJu przypol'Z¥lkowanle 
materlaf6w I zasobu do okrdlonydl tabel I zahtcznlka do ustawy, 

• opIaty. 

• WysokoU sta_k podstawowych oraz wsp6fczynnlk6w ~ 
jest efektem: 

> dotychczasowydl dotwIacIczen w tym IIIkresie, 

> I!!ADro_dzonvch analll I symulacJl, potw!erdlaj,cyc:h I"'zmte 
zatoienla, ie wpIywy I tytufu opIat nle ules'" zmnlejszenlu. 
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• W okresle od slerpnla do pafdzlem lka odbyto silt 8 
reglona lnych narad szkole nlowych, w kt6rych uczestnlczyll: 
- geoded powlatowl, 
- geoded wojew6dztw, 
- wojew6dzcy Inspektorzy nadzoru geodezyjnego I 

kartograficznego, 
- przedstawlclele wykonawstwa geodezyjnego (w nlekt6rych), 
!;acznie w naradach uczestniczyfo ponad 1500 os6b. 

• Udzleiano odpowledzl na pytanla uczestnlk6w, 
• Uczestnlcy formufowali postulaty i wnioski, 
• Do GUGIK klerowano plsma I wnloskl z konferencjl naukowo

technlcznych 0 zasilteu krajowym oraz reglonalnym, 
• We wnloskach proponowano: 

- opracowanie nowej ustawy Prawo geodezyjne I kat tog.aficzne, 
- przeprowadzenle dorainej nowellzacjl obowlllzuj"cej ustawy. 
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Proponowane zagadnienia do 

• Organizacja i finansowanie Sluiby Geodezyjnej i Kartograficznej, 
• Relacje milildzy til Sluibil a wykonawcami prac geodezyjnych 

i kartograficznych, 
• Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 
• Organizacja panstwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego i jego rola w systemie informacyjnym panstwa, 
• Model katastru nieruchomosci, 
• Problematyka dotyczllca ustalania granic nieruchomosci, 
• Relacje pomilildzy przepisami prawa geodezyjnego i 

kartograficznego a przepisami zawartymi w innych aktach 
prawnych, zwillzanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i 
kartograficznych, takich jak: 

a. ustawa z dnia Z6 marca 198Z r. 0 scalaniu i wymianie grunt6w, 
b. ustawa z dnia Zl sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomo§ciami, 
c. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
d. ustawa z dnia 18 lipca ZOOl r. - Prawo wodne. 
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Zmiany rozwazane w drodze 
kolejnej nowelizacji 
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Rozwaiane zmiany 

1. Wyeliminowanie ujawnionych niespojnosci poj~ciowych i 
redakcyjnych w ustawie oraz w zalilczniku, 

2. Doprecyzowanie niektorych przepisow, w szczegolnosci 
dotyczilcych oplat, uwierzytelniania dokumentow 
opracowanych przez wykonawcow prac geodezyjnych i 
kartograficznych oraz narad koordynacyjnych, 

3. Uproszczenie zasad udostepniania materialow 
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
wykonawcom prac geodezyjnych obejmujilcych 
niewielkie obszary lub niewielkie obiekty liniowe, 
poprzez wprowadzenia dla tego typu prac oplat 0 

charakterze ryczaltowym, 
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Rozwaiane zmiany 

4. Rozszerzenie kompetencji wojew6dzkich inspektor6w nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego 0 uprawnienia do kontroli 
przedsiebiorc6w wykorzystujacych do swojej dziatalnosci 
gospodarczej materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, 

5. Utatwienie dostepu do zbiorow danych ewidencji gruntow i 
budynk6w zawierajllcvch dane osobowe, 

6. Rozszerzenie przypadkow, w ktorych aktualizacja ewidencji 
gruntow i budynkow b~dzie mogta bye dokonywana w trybie 
czynnosci materialno-technicznych a nie decyzji 
administracyjnych, 

7. Rozszerzenie funkcjonalnosci zintegrowanego systemu 
informacji 0 nieruchomosciach, a w szczeg61nosci umoiliwienie 
korzystania z okreslonych funkcjonalnosci tego systemu przez 
notariuszy, komornikow sadowych oraz podmioty ewidencyjne, 

8. Uzupetnienie 0 nowe pozycje niekt6rych tabel zatllcznika do 
ustawy, a w szczegolnosci tabel10, 11, 13 - uproszczony wypis. 



      

Przyldad postulowanej zmlany w celu 
ellmlnacja nlesp6jnokl 

» Art. S. Przyj~cie zbior6w danych lub innych materiaf6w do paristwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego wtasciwy organ Sluiby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji 
materiaf6w tega zasobu, a takie (opatrzeniem) uwierzytelnieniem dokument6w przeznaczonych dla 
podmiotu, na rzecz 1ct6rego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace 
geodezyjne lub prate kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzli::dowymi, 0 kt6rych mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8. 

bo 

» Art. 12b. 2. Minister wtasciwy do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozPorzildzenia, 
spos6b , tryb uwierzytelniania przez organy Sfuiby GeodezyjneJ I Kartograflcznej dokument6w 
opracowanych przez wykonawc6w prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby 
postt:powan administracyjnych, sijdowych lub czynnosci cywilno-prawnych, w tym wzoru wniosku 
o uwierzvtelnienie opracowanych dokument6w, majijc na wzgh:dzie zapewnienie prawidfowosci i 
rzetelnosci dziatania organ6w Sfuiby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szczeg61ne znaczenie 
dokumentacJi geodezyjneJ i kartograficznej. 

). Art.40b. 1. Organy prowadz<lce panstwowy zas6b geodezyjny i kartograficzny pobieraj<l optaty za: 

( .... ) 3) uwierzytelnianie dokument6w opracowanych przez wykonawc6w prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych, co do zgodnosci tych dokument6w z danymi zawartymi w bazach danych, 0 kt6rych 
mowa wart. 4 ust. la oraz lb, lub z dokumentacjij przekazan<l przez tego wykonawct: do panstwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 



      

Przykfad postulowaneJ zmlany 
w celu usp6Jnlenla przepls6w 

~ Art. 28b. 6. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala silil w 
protokole zawierajllcym: 

( .... ) 
7) informacje 0 podmiotach 

zawiadomionych 0 naradzie, 
uczestniczyli w niej; 

bo 

(wezwanych na naradll) 
kt6rych przedstawiciele nie 

~ Art. 28b.3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta 
dokumentow zawierajllcych propozycjlil usytuowania 
projektowanych sieci zamieszczonll na planie sytuacyjnym lub 
na kopii aktualnej mapy zasadniczej starosta wyznacza sposob, 
termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, 
o czym zawiadamia: 



 

1) wprowadzały opłatę o charakterze ryczałtowym za udostępnianie materiałów 

zasobu, w przypadku zgłoszenia małych prac geodezyjnych;    

2) zapewniały wykonawcy zgłoszonych małych prac geodezyjnych po uiszczeniu opłaty 

ryczałtowej dostęp do wszystkich materiałów zasobu, które są niezbędne lub 

przydatne do wykonania tych prac.  

 



      

 

zarejestrowanych
jeżeli spadkodawca jest podmiotem ujawnionym w ewidencji 
gruntów i budynków. 



    

  

 oraz aktów poświadczenia dziedziczenia, 
 

(….) 
 

i) dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku 
aktualizacji danych dotyczących budynków lub niebędących 
przedmiotem sporu punktów granicznych, a także pola 
powierzchni działek, których granice wyznaczają takie 
punkty graniczne.  



      

niezwłocznie 

 

3a. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, jeżeli mają postać 

nieelektroniczną, doręcza się staroście w co najmniej dwóch 

egzemplarzach. 



      
 
 
 

  

L.p. Rodzaj materiału zasobu Jednostka  
rozliczeniowa 

 

Stawka 
podsta-
wowa 

Współczynniki korygujące 
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Zestaw informacji o działce 
ewidencyjnej zawierający: 
numer działki, jej położenie, 
pole powierzchni, pole 
powierzchni użytków 
gruntowych  
i klas bonitacyjnych, dane 
identyfikujące właściciela lub 
władającego wraz z adresem 
miejsca stałego pobytu lub 
adresem do korespondencji, a 
także nr KW, jeżeli jest 
ujawniony w ewidencji gruntów 
i budynków. 
 

Działka 
ewidencyjna 

20,00 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 
1) 1,0 – dla Ljr nie większej 
niż 1; 
2) 0,5 – dla Ljr w przedziale  
2 – 10; 
3) 0,3 – dla Ljr powyżej 10. 
 
2. PD przyjmuje wartość: 
1) 1,0, jeżeli zestaw 
informacji jest pełny, 
2) 0,7, jeżeli zestaw 
informacji nie obejmuje 
użytków gruntowych  
i klas bonitacyjnych, 
3.  AJ przyjmuje wartość 
1,0. 



      
 
 
 

  

L.p. Rodzaj materiału zasobu Jednostka  
rozliczeniowa 

 

Stawka 
podsta-
wowa 

Współczynniki korygujące 

3 

(Arkusz) Pierwszy egzemplarz 
kopii mapy zasadniczej w postaci 
(drukowanej) nieelektronicznej 
związany z 1 wnioskiem  
o udostępnienie takiej mapy  
 

Arkusz 
formatu A0 

150,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 
1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 
10; 
2) 0,8 – dla Ljr większej od 10.  
2. PD przyjmuje wartość: 
1) 1,00 – dla arkusza mapy w 
formacie A0; 
2) 0,60 – dla arkusza mapy w 
formacie A1; 
3) 0,40 – dla arkusza mapy w 
formacie A2; 
4) 0,25 – dla arkusza mapy w 
formacie A3; 
5) 0,15 – dla arkusza mapy w 
formacie A4. 
3. AJ przyjmuje wartość:  
1) 1,0 – dla wydruku kolorowego 
lub innej kopii kolorowej;  
2) 0,7 – dla wydruku czarno-
białego lub innej kopii 
monochromatycznej 



      
 
 
 

  

L.p. Rodzaj materiału zasobu Jednostka  
rozliczeniowa 

 

Stawka 
podsta-
wowa 

Współczynniki korygujące 

4 

(Kolejna kopia) Kolejne 
egzemplarze mapy 
zasadniczej,  
o której mowa w lp. 3 
 

Arkusz formatu 
A0 

80,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość 1. 
2. PD przyjmuje wartość: 

1) 1,00 – dla arkusza mapy  
w formacie A0; 

2) 0,60 – dla arkusza mapy  
w formacie A1; 

3) 0,40 – dla arkusza mapy  
w formacie A2; 

4) 0,25 – dla arkusza mapy  
w formacie A3; 

5) 0,15 – dla arkusza mapy  
w formacie A4. 

3. AJ przyjmuje wartość:  
1) 1,0 – dla wydruku kolorowego 
lub innej kopii kolorowej;  
2) 0,7 – dla wydruku czarno-
białego lub innej kopii 
monochromatycznej 
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Podsumowanie 

• Wdraianie zmiany ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne jest monitorowane, wnioski sa analizowane i 
wykorzystane do przygotowywaneJ nowellzacJl, 

• Rozpocz,=cle prac nad zaloienlaml do nowego prawa 
geodezyjnego i kartograficznego - przygotowanie i podj,=cie 
na naradach, konferencjach i seminariach dyskusji nad 
tezaml do nowej ustawy. 

DO DYSKUSJI : 
• Czy wprowadzic oplat,= ryczaltowil za materialy 
udo~pnlane do wykonywanla malych prac geodezyjnych? 

• Czy rozwaiane zmlany zmlerzajil w dobrym klerunku? 

• Jakie inne dzialania naleiy podjilc aby usprawnic obslun 
wykonawc6w prac geodezyjnych I kartograflcznych w 
o~rodkach dokumentacjl geodezyjnej I kartograflcznej? 
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Dzi~kuj~ za uwag~ 


