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8. Zasięg mapy .......... .. ... .... .... .. ... ... ... ........... ..... .. ... .. ...... ..... ..... ....... ..... ..... .... ..... .......... .. .... .. .. ... .... ... .. ... .. ........ ... .. ... ....... .. ... .. .... .... .... . 
miasto. gmina. województwo. współrzędne geograficzne 

9. Materiał kartograficzny będący podstawą opracowania mapy .... .. ........ .. ...... .. .. .. .................. .. .. .. .... .. ............ .. ................ ...... .. 

tytu ł. ska la. wydawca. rok wydania. kwa lif ikacja 

10. Główne elementy treści mapy ........................................................................... ... .. .. ............... .... ...... ............ ... ....... .... ..... ..... .. .. .. 
11. Cel, któremu ma służyć mapa ...... ................ .... .. ...................... ............ .. .... ...... .. .... ...................... ...... .. .. .. .... ........ .. .................... .. 

informacyjny. reklamowy, dydaktyczny itp. 

12. Wysokość nakładu ........ .. ... .... ...... .. .................. ... ...... .......... ... .. .. .. .................... .... .. .. ..... ... ... ..................... ... ... .. .. ... ..................... .. . 
13. Wartość pracy .. .. .............. .. .......................... ....... ........... .. .. .......... .......... ..... ..................... .. .. .. ..... .. .. .... ...... ... ................................. . 
14. Technika wykonania nakładu ....................................... .... .................. ....... ....... ... ..................... .. ... ................ ...................... ...... .. 

druk. offset, typografia itp. 

15. Druk jedno- czy wielobarwny .... ... ... ... .. ............... ..... ........ ... ... ...... ... .............. .. ... ........ .......... ......... ........ ................. ... .... ..... ... ... .. 
16. Termin : a) rozpoczęcia prac ........................................ .... .. ...... ...................... ... .. ......... .. ....... ................. ............. .. .................. .. .. 

b) wydan ia mapy .. ...... .. ................. .. ... .. ................. .. .. ...... ..... .......... .. ............ .. ... .. .... ... .. .. ..... ....... .. .... ........................... .. 
17. Miejsce przechowywania mapy **J .. .. ....... .............. .. .... ............... ... .................... ..... ... ............ .... .. .. .... .. ... ............... .. ... ....... ....... . 

Załącznik : szkic lokalizacji pracy w skali .... .. .. .. .. .. .. .. . 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

data i podpis 

*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Dotyczy map nie podlegających przekazaniu do zasobu . 

nazwa organu prowadzącego zasób 

Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w dniu 

nr .. .. .. .. ........ .... .. . 

(Podstawa: art. 12 i art. 40 ust. 2 ustawy z dn ia 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartogra
ficzne - Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241) . 

miejscowość i data i mię i nazwisko 
oraz stanowisko służbowe 

Uwaga: Klauzulę ujętą w ramki należy stosować w postaci 
stempla o wymiarach 8 x 8 cm. 
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podpis zgłaszającego pracę 

Załącznik nr 3 

Wzór 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 15 maja 1990 r. 

w sprawie wysokości opłat za czynnoscl związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie 

wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów. 

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dn ia 17 
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 
30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241) zarządza s ię, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się opłaty za następujące czynności: 
1) udostępn ian ie, analizę i ocenę materiałów do wykonania 

prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kontrol,ę 
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i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kar
tograficznego, zwanego dalej "zasobem", wykonanych 
w wyniku tych prac materiałów, 

2) udostępnianie map gospodarczych do wykonania prac 
geodezyjnych i kartograficznych, 

3) udostępnianie współrzędnych, rzędnych i opisów topo
graficznych stabilizowanych punktów osnów pozio
mych i wysokościowych do wykonania prac geodezyj
nych i kartograficznych, 

4) poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub 
kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w za
sobie, 

5) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbro
jenia terenu, 

6) ocenę i zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów 
geodezyjnych, 

7) wykonywanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów oraz 
wypisów z rejestrów gruntów. 

2. Wysokość opłat za czynności wymienione w ust. 
określa załącznik do rozporządzenia. 

3. Wysokość opłat podstawowych ulega zwiększeniu 
przez pomnożenie przez wskaźnik wzrostu cen detalicznych 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny 
Urząd Statystyczny. Współczynnik ten stosuje się od dnia 
jego ogłoszenia. 

§ 2. Informacje dotyczące materiałów posiadanych 
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz 
sposobu realizacji zgłoszenia pracy lub zamówienia (bez 
wydawania materiałów) są udzielane nieodpłatnie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
A. Paszyński 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownict
wa z dnia 15 maja 1990 r. (poz. 196) 

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTO
GRAFICZNEGO, UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ ZA 

WYKONYWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW 

I. Opłaty za udostępnianie. analizę i ocenę materiałów do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 
oraz kontrolę i przyjęcie do zasobu materiałów wykonanych w wyniku tych prac 

1. O p ł a t y P o d s t a w o we. 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

Prace o wartości 
1 - do 60 tys. zł 
2 - powyżej 60 tys. zł do 1 00 tys. zł 
3 - powyżej 100 tys. zł do 200 tys. zł 
4 - powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 
5 - powyżej 400 tys. zł do 800 tys. zł 
6 - powyżej 800 tys. zł do 1,3 mln zł 
7 - powyżej 1,3 mln zł do 2,0 mln zł 
8 - powyżej 2,0 mln zł do 3,0 mln zł 
9 - powyżej 3,0 mln zł do 4,5 mln zł 

10 - powyżej 4,5 mln zł do 6,0 mln zł 
11 - powyżej 6,0 mln zł do 10,0 mln zł 
12 - powyżej 10,0 mln zł do 20,0 mln zł 
13 - powyżej 20,0 mln zł do 50,0 mln zł 
14 - powyżej 50,0 mln zł do 100,0 mln zł 
15 - powyżej 100,0 mln zł 

2. Nie pobiera się dodatkowych opłat za wydanie zewi
dencjonowanych kopii materiałów przeznaczonych dla za
mawiającego . 

3. W wypadku wykonywania kontroli polowej prac 
i stwierdzenia ich wadliwości, pobiera się dodatkowo opłatę 
podstawową według odpowiednich wartości , stosując 
współczynnik do 0,5 w zależności od zakresu i złożoności 
kontrolowanych opracowań . 

4. Za udostępnianie materiałów przeznaczonych do 
wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, które 

Jednostka 
Opłata za jednostkę 

(w złotych) 

3 4 

obiekt 12000 

" 
16000 

" 
24000 

" 
36000 

" 
52000 

" 
62000 

" 
78000 

" 
94000 

" 
110000 

" 
132000 

" 
170000 

" 
200000 

" 
260000 

" 
360000 

" 
600000 

plus 0,4% od kwoty 
powyżej 100 mln zł 

nie podlegają zgłoszeniu, pobiera się opłaty podstawowe 
stosując współczynnik 0,7. 

5. Za udostępnienie mapy gospodarczej pobiera się 
dodatkową opłatę ustaloną w części II . W wypadku wykony
wania prac związanych z aktualizacją mapy zasadniczej, 
w wyniku czego zamawiający otrzyma zaktualizowane kopie 
tej mapy, pobiera się tę opłatę, stosując do każdego arkusza 
aktualizowanej mapy współczynniki : 

- 0,6, gdy ilość zmian na wydawanym arkuszu mapy nie 
przekracza 30%, 
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- 0,3, gdy ilość zmian na wydawanym arkuszu mapy 
wynosi od 30% do 60%. 

6. Za udostępnianie albo wykorzystanie: 

a) map niezbędnych do wykonania wtórników map 
na materiale przezroczystym lub map pochodnych na 
materiale przezroczystym pobiera się opłatę podstawo
wą oraz dodatkowo opłatę za każdy udostępniony 

arkusz mapy, przewidzianą w części II, stosując współ
czynnik 2,0, 

b) map niezbędnych do wykonania map tematycznych 
pobiera się opłatę podstawową, stosując współczynnik 
3,0, oraz dodatkowo opłatę za każdy udostępniony 

arkusz mapy, przewidzianą w części II, 

c) innych materiałów niezbędnych do wykonania map 
tematycznych pobiera się opłatę podstawową stosując 
współczynnik 0,5. 

7. Jeżeli wykorzystanie map, o których mowa w 
ust 5, dotyczy tylko fragmentu arkusza o formacie A3 
lub mniejszym, stosuje się odpowiednio opłaty i współczyn
niki podane w niniejszej części oraz dodatkowo współczyn
nik 0,4. 

8. W wypadku zwiększenia wartości pracy, pobrana 
opłata podlega odpowiedniemu zwiększeniu według stawek 
obowiązujących w dniu zgłoszenia pracy. 

9. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na ob
szarze kilku województw, wysokość opłat ustala się dla 
całego obiektu. Opłata podstawowa jest wnoszona proporc
jonalnie do ustalonych przez wykonawcę części obiektu 
położonych na terenie tych województw. 

10. W wypadku zgłoszenia zbiorczego, pobiera się jed
nora20WO opłatę podstawową wymienioną w ust. 1 lp. 6, 
a ponadto opłaty podstawowe ustalane od wartości każdego 
zlecenia . 

11 . Za udostępnienie współrzędnych osnowy poziomej 
lub rzędnych osnowy wysokościowej i opisów topograficz
nych pobiera się dodatkowo opłatę ustaloną w części III. 

12. Opłaty podstawowe nie obejmują kosztów repro
dukcji. 

13. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współ
czynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu 
poszczególnych współczynników . 

II. Opłaty za udostępnianie map gospodarczych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 

1. O płata podstawowa. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
Opłata za jednostkę 

(w złotych) 

1 Mapa gospodarcza (zasadnicza, ewidencyjna lub inna) 
arkusz 24000 w skali od 1 : 500 do 1 : 5000 

2. Opłatę podstawową stosuje się bez względu na 
format udostępnianego arkusza mapy oraż liczbę i rodzaj 
szczegółów na tym arkuszu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Mapy jednostkowe (w tym wstęgowe) większe od 
formatu arkusza A1 udostępnia się przyjmując za jednostkę 
wielokrotność formatu arkusza A 1 . Od arkuszy rozpoczętych 
pobiera się opłatę podstawową stosując współczynnik 0,5. 

4. Mapy jednostkowe w formacie A3 lub mniejszym 
oraz fragmenty arkuszy map o tym formacie lub mniejszym 
udostępnia się pobierając opłatę podstawową i stosując 
współczynnik 0,4. 

5. Opłatę podstawową, z zastrzeżeniem ust. 2-4, po
.biera się w wypadku udostępniania jednego egzemplarza 
mapy z danego arkusza. W wypadku udostępniania więcej 
niż jednego egzemplarza mapy z danego arkusza dla tego 
samego zamawiającego, za pierwszy egzemplarz pobiera się 
opłatę podstawową, a za każdy następny egzemplarz - opła

tę podstawową stosując współczynnik 0,1. 

6. Opłata podstawowa nie obejmuje kosztów reprodukcji. 

7. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współ
czynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu 
poszczególnych współczynników . 

III. Opłaty za udostępnianie współrzędnych, rzędnych i opisów topograficznych stabilizowanych punktów 
osnów poziomych i wysokościowych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 

1. O płaty podstawowe. 

Lp. Wyszczególnienie 

1 Osnowa pozioma 

2 Osnowa wysokościowa 

2. Opłaty podstawowe pobiera się od każdej zgłoszonej 
pracy za faktycznie wykorzystane punkty osnowy geodezyjnej. 

Jednostka 
Opłata za jednostkę 

(w złotych) 

punkt 6000 

punkt 4000 

3. Opłaty podstawowe nie obejmują kosztów repro
dukcji. 
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IV. Opłaty za poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami 
znajdującymi się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 

1. Opłata podstawowa. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę 
(w złotych) 

1 Poświadczane opracowania: 
- za pierwszy egzemplarz arkusz 4000 
- za każdy następny egzemplarz lub strona 1000 

dokumentu 

2. Opłatę podstawową pobiera się tylko w wypadku poświadczania materiałów i map jednostkowych przedłożonych 
przez zamawiającego. 

V. Opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

1. O płaty podstawowe. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę 
(w złotych) 

1 Wyszukiwanie i wydanie materiałów z państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego 

2 Uzgodnienie usytuowania projektowanych na mapie 
terenu 

2. Jeżeli uzgodnienie projektu przekracza jedną godzi
nę, pobiera się opłatę podstawową wymienioną w ust. 1 Ip. 2, 
stosując współczynnik równy liczbie godzin uzgadniania 
projektu. 

3. Opłata nie obejmuje kosztów związanych z przygoto
waniem geodezyjnego opracowania dokumentacji projek
towej oraz kosztów uczestnictwa jednostek branżowych 
w pracach zespołów uzgadniania dokumentacji . 

4. W razie przygotowania materiałów i uzgadniania 
dokumentacji projektowej pojedynczych przyłączy domo-

projekt 10000 

sieci uzbrojenia 
projekt 20000 

wych, pobiera się opłaty podstawowe stosując współczyn
nik 0,3. 

5. Za wyszukanie i wydanie materiałów geodezyjnych 
i kartograficznych bez przeprowadzenia uzgodnień pobiera 
się opłatę podstawową, wymienioną w ust. 1 lp. 1, stosując 
współczynnik 0,2. 

6. Opłaty podstawowe nie obejmują kosztów reprodukcji. 

7. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współ
czynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu 
poszczególnych współczynników . 

VI. Opłaty za ocenę i zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych 

1. O płata podstawowa. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę 
(w złotych) 

1 Projekt osnowy geodezyjnej poziomej lub wysokościowej projekt 30000 

2. Jeżeli oceniany i zatwierdzany projekt przekracza 30 punktów, pobiera się dodatkowo opłatę podstawową ze 
współczynnikiem 0,5 za każde rozpoczęte 30 punktów. 
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VII. Opłaty za wykonywanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów oraz wypisów z rejestrów gruntów 

1. O p ł a t y P o d s t a w o w e. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę 
(w złotych) 

1 Wyrys z mapy ewidencji gruntów na materiale przezroczystym lub na kopii 
mapy (bez względu na skalę), z podaniem nazwiska właściciela lub 
nazwy jednostki władającej, tytułu własności, numeru i powierzchni 
działki, użytku i klasy w formie tabelarycznej lub w tle rysunków itp.: 

a) za pierwszą działkę na wyrysie przy jednym konturze klasyfikacyjnym 
(użytkowym) wyrys 30000 

b) za każdą następną działkę na wyrysie przy jednym konturze klasyfi-
kacyjnym (użytkowym) działka 8000 

c) za każdy następny kontur klasyfikacyjny (użytkowy) w działce kontur 3000 

2 Wypis lub odpis z rejestru gruntów: 
a) za pierwszą działkę na wypisie wypis 10000 
b) za każdą następną działkę na wypisie działka 2000 

2. Opłaty podstawowe pobiera się wyłącznie za wy rysy 
oraz wypisy sporządzone przez organ administracji państ
wowej . 

3. Opłat podstawowych nie pobiera się, jeżeli dane 
z ewidencji gruntów są wydawane wykonawcy prac geo
dezyjnych i kartograficznych, który uprzednio zgłosił te prace 
uiścił opłaty przewidziane w części I. 

Opłata za prenumeratę w 1990 r. wynosi : Dziennika Ustaw 97750 zł; Monitora Polskiego 54400 zł. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989, 

- w księgarniach: Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. Belwederska 20/22 (tel. 41-40-05); im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Świerczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) i ul. Francuska 15 
(tel. 17-85-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5). Bielsku-Białej 
(ul. Miczurina 2a). Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3), Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszki 4), 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104). Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5). Płocku (ul. Kolegialna 
15), Przemyślu (ul. Rynek 26). Radomiu (ul. Żeromskiego 53), Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2). Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6), Suwałkach (ul. Lenina 13), 
Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących sięw sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10) , Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1). Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. Gen. K. Świerczewskiego 30), 
Gdyni (pl. Konstytucji 3). Gliwicach (ul. Powstańców 23), Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 
13). Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26), Koninie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34), Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7) , Legnicy (ul. Złotoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. 
Dąbrowszczaków 44), Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a), Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie 
(pl. Gwardii Ludowej 3), Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42), Świdnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), 
Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów. ul. Powsiriska 69/71,00-979 Warszawa P-1. 

Spóźn ione wpłaty na prenumeratę w 1990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze zaległe w ramach prenumeraty będą wysyłane z opóźnieniem w stosunku do ich 
w ydania i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty. których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumerata jest realizowana na 
podstawie przedpłaty. Wpłata powinna być dokonana "przelewem-zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim. Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11. Druki "przelewów-zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszen i u zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wpłaty należy podać pełną nazwę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69/71.00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . 
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