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Szanowny Panie,

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej, przesłanego 22 kwietnia 

br., uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520) organy prowadzące państwowy zasób 

geodezyjny i kartograficzny udostępniają dane i materiały zasobu odpłatnie. Zasada 

odpłatności dotyczy również zbiorów danych, prezentowanych w serwisie 

www.geoportal.gov.pl, jeśli stanowią one element państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

Odnosząc się do pytań sformułowanych we wniosku o udzielenie informacji 

publicznej poniżej przedstawiam odpowiedzi:

1. Zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne uprawnienia 

podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów 

zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Z powyższego wynika, że „dla wykorzystania w ramach publikacji jako podkład 

kartograficzny mapy topograficznej” niezbędne było uzyskanie licencji, o której 

mowa w art. 40c ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Z informacji uzyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej wynika, że od roku 2000 do dnia 21 kwietnia 2015 r. nie wpłynął 

do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej żaden 

wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie map lub wniosek 

o udostępnienie map od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 



Śląskiego z Będzina, ani od Agencji Reklamowo-Wydawniczej „Studio-B&W” 

Wojciech Janicki. 

3. W celu wykorzystania mapy topograficznej jako podkład kartograficzny 

wykonawca publikacji powinien złożyć wniosek o udostępnienie materiałów 

centralnego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego w Centralnym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opłata za udostępnione materiały 

zostałaby naliczona zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne – 25 zł za arkusz mapy topograficznej w skali 1:50 000, 

ze współczynnikiem CL=1.3 (przy nakładzie 3000 egz.). Nieodpłatne 

udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych byłoby możliwe w 

przypadku, gdyby podmiot publiczny realizujący zadania publiczne wystąpił z 

wnioskiem o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym na 

podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

Wnioskodawca mógłby następnie otrzymane dane przekazać w celu realizacji 

zadania publicznego podmiotowi, któremu realizację zadania publicznego 

powierzył.

Z poważaniem,

Jacek Jarząbek

Pismo podpisane elektronicznie.


