
       ZARZĄDZENIE NR 1567/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

     Z DNIA 10 września 2004 r.

w sprawie udostępniania komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa                       
i miejskim jednostkom organizacyjnym bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
oraz innych baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na 
potrzeby realizacji ich zadań statutowych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 7d, art. 40 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. 
zm.) oraz § 16 ust. 1 i 3, § 17 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 
2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych 
baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837) oraz. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. 
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za 
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 z 2004 r., poz. 333). oraz § 10 
Zarządzenia Nr 927/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, zarządza się, co następuje:

§ 1

1 Udostępnia się odpłatnie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa i miejskim 
jednostkom organizacyjnym bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego                    
i kartograficznego na potrzeby realizacji zadań statutowych bez prawa ich udostępniania 
osobom trzecim.

2 Za udostępnianie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, z wyłączeniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zostanie
naliczona opłata zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 
2004 r.    w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz 
udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 z 2004 r., poz. 333).

§ 2

1. Udostępnia się bezpłatnie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa i miejskim
jednostkom organizacyjnym bazy danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby 
realizacji zadań statutowych bez prawa ich udostępniania osobom trzecim.

2. Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest bezpłatny zgodnie 
z art. 24, ust. 4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).



§ 3

1. Udostępnianie danych, o których mowa w § 1ust. 1 i § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia 
następować będzie zgodnie z zamówieniem na podstawie § 16 ust. 1 i 3 oraz § 17 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001roku 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnienie tych baz zainteresowanym komórkom organizacyjnym Urzędu 
Miasta Krakowa i miejskim jednostkom organizacyjnym.

2. Wzór zamówienia o udostępnianie bazy danych z ewidencji gruntów i budynków oraz 
innych baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zamówienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 należy przedłożyć do Wydziału Geodezji 
Urzędu Miasta Krakowa. 

§ 4

1. Opłata podstawowa zostanie ustalona w zależności od zaangażowanych środków 
finansowych zamawiającego, związanych z budową baz danych krajowego systemu
informacji o terenie.

2. Niezależnie od opłaty podstawowej za stałe, bieżące udostępnianie aktualizowanych 
danych krajowego systemu informacji o terenie, pobiera się miesięczną opłatę 
eksploatacyjną zgodnie z pkt. 5 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333).

                                                              § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /



Kraków, dn. ......................................

..................................................................                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 1567/2004

..................................................................                                                                  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

10.09.2004 r.

..................................................................
                      (zamawiający – adres)

Opłata skarbowa wynosi ......................... *

Zwolnione z opłaty skarbowej D.U. 2000 r. Nr 86 poz.960 – Art. 2 ust. 1 punkt ............ *

Zamówienie  Nr ..........................
                                     (wypełnia MBDGiK)

  

Proszę o udostępnienie  następujących warstw tematycznych (nakładek) mapy zasadniczej : 

1. W formie komputerowych zbiorów wektorowych

a) z ewidencji gruntów i budynków (nakładka E) :  

     w tym : 

- granice działek 

……………………………………………………………………………………………………………………………

- budynki 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

-klaso-użytki gruntowe 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

................b)Sieci uzbrojenia terenu (nakładka U) :    

    w tym:

-sieć ciepłowniczą 

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

-sieć 

energetyczną……………………………………………………………………………………………………………………

……
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-sieć 

gazową…………………………………………………………………………………………………………………………

……….

-sieć kanalizacji 

……………………………………………………………………………………………………………………………

-sieć 

telekomunikacyjną………………………………………………………………………………………………………………

……

-sieć 

wodociągową……………………………………………………………………………………………………………………

……

-sieć inna (np. telewizji 

kablowej)…………………………………………………………………………………………………………                 

.....................................................................................................................................................................................

.................

c) sytuację powierzchniową (nakładka S):

    w tym:

-

ulice………………………………………………………………………………………………………………………………

………….

-

hydrografia………………………………………………………………………………………………………………………

…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

d) osnowę geodezyjną 

……………………………………………………………………………………………………………………

2.  W formie komputerowych zbiorów rastrowych 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………



które będą wykorzystane przez Wydział (Jednostkę 

Organizacyjną)……………………………………………………..: 

do budowy bazy danych (krajowego) powiatowego systemu informacji o terenie .

..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................

Dane mają być przekazane w formacie elektronicznym w terminie :  …………………… 

Aktualizacja danych odbywać się będzie (określić termin) : ……………………………………………… 

Opłata podstawowa wynosi 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(wypełnia MBDGiK)

Nie pobiera się opłaty podstawowej z uwagi na zaangażowane środki w wysokości …………………………

Miesięczną opłatę eksploatacyjną należy wnieść za każde zrealizowane udostępnienie do końca miesiąca , 

w którym nastąpiło kolejne udostępnienie . 

(Opłatę podstawową oraz  eksploatacyjną obliczono na podstawie załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz 

udzielanie informacji, a także za wykonywanie  wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 z 2004 

r. poz. 333)) 

Mapy cyfrowe stanowią materiał pomocniczy zasobu geodezyjno – kartograficznego i są  w fazie testowania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli: ..................................................... tel.  

………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić.

.......................................................................
                        podpis zamawiającego*
  podpis osoby upoważnionej do składania 

oświadczenia*

Potwierdzam odbiór materiałów:

Uwaga!

Udostępnione materiały mają być wykorzystane wyłącznie do celów służbowych bez prawa dalszego reprodukowania, 

rozpowszechniania i rozprowadzania.  

Dalsze rozpowszechnianie i rozprowadzanie map, materiałów fotogrametrycznych i 
teledetekcyjnych, otrzymanych z zasobu  powiatowego wymaga każdorazowo zezwolenia 
Starosty. (art. 18 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. 
Nr 100 poz. 1086 z 2000r. – tekst jednolity z późn. zmianami)



....................................................
           (data i podpis odbierającego)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2, 3 pkt. 3  ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia   

17 maja 1989 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) państwowy 

zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z zasobu centralnego, wojewódzkiego, 

powiatowego, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a jego gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie 

zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym należy do zadań starostów – w zakresie 

zasobów powiatowych.

Ponieważ zgodnie z § 16 ust. 1 i 3 oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych 

kartograficznych, ewidencjonowania systemów przechowywania kopii zabezpieczających 

bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 78, poz. 837) konieczne jest ustalenie obowiązujących zasad określających ich 



udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa i miejskim jednostkom 

organizacyjnym.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa t.j: konieczność udostępniania baz danych 

w formie umowy zasadne jest przyjęcie przedłożonego zarządzenia.


