
ZARZĄDZENIE NR 177/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 27 stycznia 2006 r.

w sprawie udostępniania komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa 
i miejskim jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym) 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.24 ust.4, art.40 ust.3 pkt.3 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) 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 i 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 2004r. 
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, 
a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333). oraz § 
10 zarządzenia Nr 1521/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 sierpnia 2005r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1 Udostępnia się odpłatnie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa i miejskim 
jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym) 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,                  
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. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

3 Środki na realizację udostępnienia, o którym mowa w §1 ust.2 zostaną zabezpieczone 
w planie finansowo rzeczowym na dany rok kalendarzowy (budżetowy) w komórce 
organizacyjnej UMK właściwej do spraw geodezji.

     § 2

1. Udostępnianie danych, o których mowa w §1 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 2001 roku 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 (jednostkom budżetowym).



2. Wzór zamówienia o udostępnianie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego                   
i kartograficznego dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich 
jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

3. Zamówienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy przedłożyć w komórce organizacyjnej 
UMK właściwej do spraw geodezji.

§3

Traci moc 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.

§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa

/ - /



Kraków, dn. ......................................
.................................................................. Załącznik do Zarządzenia Nr 177/2006
.................................................................. Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 27 stycznia 2006 r.
..................................................................
              (zamawiający – adres)

Wydział Geodezji

ul. Grunwaldzka 8

Zamówienie  Nr ..........................

                                     

  Proszę o udostępnienie następujących warstw tematycznych (nakładek) mapy 

zasadniczej Gminy Miejskiej Kraków – jednostki ewidencyjnej ………………. obręb…………: 

1. W formie komputerowych zbiorów wektorowych

a) z ewidencji gruntów i budynków (nakładka E) w tym : TAK / NIE

- granice działek …………..

- budynki …………..

-klaso-użytki gruntowe. …………..

b) sieci uzbrojenia terenu (nakładka U) w tym:

-sieć ciepłowniczą …………..

-sieć energetyczną …………..

-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 :

a) mapę zasadniczą …………..

b) mapą topograficzna …………..

c) ortofotomapę …………..

które będą wykorzystane przez Wydział (Jednostkę organizacyjną): 

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



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

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

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

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. tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027).

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

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

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

 podpis zamawiającego*

 podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia*

* - niepotrzebne skreślić.

Potwierdzam odbiór materiałów:

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

(data i podpis odbierającego)




