
Dziennik Ustaw Nr 78 — 5793 — Poz. 837

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb zg∏aszania prac geode-
zyjnych i kartograficznych oraz przekazywania ma-
teria∏ów i informacji powsta∏ych w wyniku tych
prac do paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego,

2) rodzaje prac niepodlegajàcych zg∏aszaniu i materia-
∏ów niepodlegajàcych przekazywaniu do paƒstwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) szczegó∏owe zasady i tryb ewidencjonowania sys-
temów informacji o terenie,

4) szczegó∏owe zasady przechowywania kopii zabez-
pieczajàcych bazy danych systemu informacji o te-
renie,

5) ogólne warunki umów o udost´pnianie baz danych
systemu informacji o terenie,

z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia odpo-
wiedniej jakoÊci prac przekazywanych do zasobu oraz
zabezpieczenia baz danych przed zniszczeniem i utratà.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne,

2) oÊrodku — rozumie si´ przez to odpowiednio: cen-
tralny, wojewódzkie i powiatowe oÊrodki doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej, o których
mowa w art. 40 ust. 2 ustawy,

3) zasobie — rozumie si´ przez to paƒstwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny,

4) dokumentacji — rozumie si´ przez to materia∏y i in-
formacje powsta∏e w wyniku wykonania prac geo-
dezyjnych i kartograficznych, opracowane zgodnie
ze standardami technicznymi dotyczàcymi geode-
zji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie,

5) wykonawcy — rozumie si´ przez to podmiot lub
jednostk´ organizacyjnà, o której mowa w art. 11
ustawy, lub osoby dzia∏ajàce w jej imieniu,

6) zg∏oszeniu — rozumie si´ przez to zg∏oszenie wyko-
nania pracy geodezyjnej i kartograficznej, o którym
mowa w art. 12 ustawy,

7) pracy — rozumie si´ przez to prace geodezyjne
i prace kartograficzne, o których mowa w art. 2
pkt 1 i 2 ustawy.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe zasady i tryb zg∏aszania prac geodezyj-
nych i kartograficznych oraz przekazywania materia-
∏ów i informacji powsta∏ych w wyniku tych prac do
paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-

nego

§ 3. 1. Wykonawca zg∏asza prace we w∏aÊciwym
miejscowo i rzeczowo oÊrodku przed przewidywanym
terminem rozpocz´cia tych prac.

2. Je˝eli opracowywany obiekt jest po∏o˝ony na ob-
szarze kilku powiatów lub województw, zg∏oszenie pra-
cy wykonawca sk∏ada w oÊrodku, na którego terenie
wyst´puje najwi´ksza cz´Êç obiektu. Po jego potwier-
dzeniu kopi´ zg∏oszenia pracy wykonawca sk∏ada
w pozosta∏ych oÊrodkach.

3. W nag∏ych wypadkach, spowodowanych w szcze-
gólnoÊci awarià urzàdzeƒ technicznych lub kl´skà ˝y-
wio∏owà, a tak˝e zwiàzanych z wykonywaniem geode-
zyjnych pomiarów powykonawczych sieci podziemne-
go uzbrojenia terenu, zg∏oszenie mo˝e nastàpiç po roz-
pocz´ciu pracy, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni ro-
boczych od dnia jej podj´cia.

§ 4. 1. Zg∏oszenie sporzàdzane jest przez wykonaw-
c´ w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po wype∏-
nieniu i potwierdzeniu przez oÊrodek, zwracany jest wy-
konawcy, a drugi przechowywany jest przez oÊrodek.

2. Zg∏oszenie mo˝e byç przekazywane na kompute-
rowym noÊniku informacji lub drogà teletransmisji, po
zapewnieniu wzajemnego potwierdzania przekaza-
nych danych i informacji oraz utworzenia potwierdzo-
nego przez oÊrodek dokumentu zg∏oszenia.

3. Zg∏oszenie w cz´Êci wype∏nianej przez wykonaw-
c´ zawiera: informacje o wykonawcy, opis przedmiotu,
miejsca i obszaru wykonywanej pracy oraz termin za-
koƒczenia pracy, a w cz´Êci wype∏nianej przez oÊrodek:
potwierdzenie przyj´cia zg∏oszenia oraz informacje
o innych pracach realizowanych na obszarze zg∏asza-
nej pracy.

4. W przypadku gdy s∏owny opis miejsca i obszaru
pracy nie pozwala na jednoznacznà jej lokalizacj´, wy-
konawca do∏àcza do zg∏oszenia szkic lokalizacji, umo˝-
liwiajàcy okreÊlenie miejsca i zasi´gu zg∏oszonej pracy.

5. Zg∏oszenia prac geodezyjnych sporzàdzane sà
wed∏ug wzorów stanowiàcych za∏àcznik nr 1 do rozpo-

837

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 16 lipca 2001 r.

w sprawie zg∏aszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania
kopii zabezpieczajàcych bazy danych, a tak˝e ogólnych warunków umów o udost´pnianie tych baz.



Dziennik Ustaw Nr 78 — 5794 — Poz. 837

rzàdzenia, a zg∏oszenia prac kartograficznych — we-
d∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 5. 1. OÊrodek, najpóêniej w dniu nast´pnym po
otrzymaniu zg∏oszenia, potwierdza przyj´cie zg∏osze-
nia.

2. Wykonawca przyst´puje do rozpocz´cia pracy po
uzyskaniu potwierdzenia przyj´cia zg∏oszenia przez
oÊrodek, z zastrze˝eniem § 3 ust. 3.

3. OÊrodek, najpóêniej w terminie 10 dni roboczych
od dnia otrzymania zg∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 4
i 6, informuje pisemnie wykonawc´ o materia∏ach, ja-
kie powinny byç wykorzystane przy wykonaniu pracy,
o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na
obszarze zg∏oszonej pracy oraz udost´pnia posiadane
materia∏y wraz z ich charakterystykà technicznà.

4. W przypadku udost´pnienia przez oÊrodek znacz-
nej iloÊci materia∏ów, dopuszczalne jest przekazywanie
ich wykonawcy etapowo, w cz´Êciach uzgodnionych
z wykonawcà prac. Pierwszà cz´Êç materia∏ów oÊrodek
udost´pnia w terminie, o którym mowa w ust. 3. Ter-
min przekazania kolejnych cz´Êci materia∏ów, nie d∏u˝-
szy ni˝ miesiàc, ustalany jest pomi´dzy wykonawcà
i oÊrodkiem indywidualnie.

5. W przypadku prac nietypowych, dla których spo-
sób i tryb wykonania nie zosta∏ okreÊlony w obowiàzu-
jàcych powszechnie standardach technicznych doty-
czàcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie, zasady i tryb wykonania pracy
ustalane sà pomi´dzy wykonawcà i oÊrodkiem indywi-
dualnie, z zachowaniem formy pisemnej, w terminie,
o którym mowa w ust. 3.

6. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3, ter-
min okreÊlony w ust. 3 skraca si´ do jednego dnia.

§ 6. 1. O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakoƒ-
czenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wy-
konania wykonawca zawiadamia oÊrodek, który przy-
jà∏ zg∏oszenie.

2. Dokumentacja sporzàdzona przed przerwaniem
lub zaniechaniem prac podlega przekazaniu do oÊrod-
ka, po uprzednim uzgodnieniu z oÊrodkiem, które z wy-
konanych materia∏ów b´dà podlegaç przekazaniu do
zasobu.

§ 7. 1. Po zakoƒczeniu pracy wykonawca przekazu-
je dokumentacj´ do zasobu w formie i zakresie przewi-
dzianych w standardach technicznych dotyczàcych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informa-
cji o terenie.

2. Je˝eli praca ma charakter z∏o˝ony i d∏ugotrwa∏y,
dokumentacja stanowiàca wynik wyodr´bnionych eta-
pów pracy jest przekazywana do oÊrodka sukcesywnie
po zakoƒczeniu ka˝dego z jej etapów. Przekazywanie
dokumentacji etapami wykonawca uzgadnia w zg∏o-
szeniu z organami prowadzàcymi zasób.

3. Do wniosku o przyj´cie dokumentacji do zasobu
wykonawca za∏àcza:

1) wyszczególnienie przekazywanych materia∏ów,

2) informacj´ o iloÊci jednostek, wed∏ug których usta-
lona zostanie op∏ata okreÊlona w odr´bnych prze-
pisach,

3) kopie protoko∏u odbioru pracy przez zamawiajàce-
go, je˝eli zamawiajàcym jest organ s∏u˝by geode-
zyjnej i kartograficznej.

§ 8. Je˝eli w wyniku wykonania prac nastàpi zmia-
na treÊci mapy zasadniczej, przyj´cie dokumentacji do
zasobu nast´puje po aktualizacji treÊci tej mapy, doko-
nanej przez:

1) wykonawc´ — w przypadku mapy zasadniczej pro-
wadzonej w formie analogowej,

2) oÊrodek — w przypadku mapy zasadniczej prowa-
dzonej w formie cyfrowej.

§ 9. 1. Dokumentacja przekazywana do zasobu pod-
lega kontroli w zakresie:

1) przestrzegania zasad wykonywania prac,

2) osiàgni´cia wymaganych dok∏adnoÊci,

3) zgodnoÊci opracowania ze standardami technicz-
nymi dotyczàcymi geodezji, kartografii oraz krajo-
wego systemu informacji o terenie,

4) zgodnoÊci opracowania z ustaleniami, o których
mowa w § 5 ust. 5,

5) spójnoÊci topologicznej informacji dostarczanej
przez wykonawc´ z informacjami uzyskanymi
z oÊrodka w trakcie realizacji pracy,

6) kompletnoÊci przekazywanych materia∏ów.

2. W przypadkach prac, o których mowa w § 8 pkt 1,
kontrola obejmuje tak˝e sprawdzenie prawid∏owoÊci
wykonania kartowania i prac kreÊlarskich na mapie za-
sadniczej.

3. CzynnoÊci kontroli dokonujà osoby posiadajàce
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodziel-
nych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o któ-
rych mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiada-
jàcych zakresom kontrolowanych opracowaƒ, upowa˝-
nione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3
ustawy.

4. CzynnoÊci kontroli wykonywane sà niezw∏ocz-
nie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 6 dni roboczych
od dnia z∏o˝enia dokumentacji do kontroli.

§ 10. 1. Pozytywny wynik kontroli odnotowywany
jest na wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, z adnota-
cjà o pozytywnym wyniku kontroli stanowi podstaw´
w∏àczenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia
materia∏ów przeznaczonych dla zamawiajàcego klau-
zulami okreÊlonymi w odr´bnych przepisach.

3. Materia∏y przeznaczone dla zamawiajàcego, po
opatrzeniu klauzulami okreÊlonymi w odr´bnych prze-
pisach, oÊrodek zwraca wykonawcy nie póêniej ni˝
w ciàgu 3 dni roboczych od zakoƒczenia czynnoÊci kon-
troli.
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§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub
nieprawid∏owoÊci wynik kontroli dokumentowany jest
w protokole, który zawiera:
1) imi´ i nazwisko osoby kontrolujàcej,
2) dat´ przyj´cia dokumentacji do kontroli,
3) okreÊlenie wykonawcy pracy,
4) okreÊlenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej

dokumentacji,
5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawi-

d∏owoÊci,
6) zalecenia dotyczàce usuni´cia wad, usterek lub nie-

prawid∏owoÊci,
7) wnioski koƒcowe wraz z uzasadnieniem, odpo-

wiednio:
a) o przyj´cie dokumentacji do zasobu po usuni´-

ciu wad, usterek lub nieprawid∏owoÊci,
b) o odmow´ w∏àczenia dokumentacji do zasobu,

8) dat´ zakoƒczenia kontroli,
9) podpis osoby kontrolujàcej.

2. Protokó∏ sporzàdzany jest w dwóch egzempla-
rzach, z których jeden otrzymuje wykonawca, a drugi
do∏àcza si´ do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.

§ 12. 1. W przypadku okreÊlonym w § 11 ust. 1 pkt 7
lit. b) organ prowadzàcy zasób zwraca wykonawcy do-
kumentacj´ wraz z protoko∏em, uzasadniajàc na piÊmie
prawne i techniczne przyczyny odmowy w∏àczenia jej
do zasobu.

2. Wykonawca mo˝e z∏o˝yç, do w∏aÊciwego organu
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wniosek
o zbadanie zasadnoÊci odmowy w∏àczenia dokumenta-
cji do zasobu.

Rozdzia∏ 3

Rodzaje prac niepodlegajàcych zg∏aszaniu i materia-
∏ów niepodlegajàcych przekazywaniu do paƒstwo-

wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 13. 1. Nie podlegajà obowiàzkowi zg∏oszenia
i przekazywania dokumentacji do zasobu nast´pujàce
rodzaje prac:
1) tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary bu-

dowlano-monta˝owe,
2) pomiary wykonywane w celu ustalenia obj´toÊci

mas ziemnych,
3) pomiary odkszta∏ceƒ i przemieszczeƒ budowli

i urzàdzeƒ,
4) prace geodezyjne wykonywane na terenach za-

mkni´tych,
5) pomiary geodezyjne do orientacji podziemnych

wyrobisk górniczych, pomiary deformacji po-
wierzchni górotworu oraz pomiary s∏u˝àce do wy-
znaczenia zasi´gu z∏ó˝ kopalin i okreÊlenia warun-
ków geologicznych i hydrogeologicznych,

6) pomiary specjalne wykonywane na terenach kolei,
lotnisk oraz dróg làdowych i wodnych, na potrzeby
eksploatacji urzàdzeƒ na tych obiektach,

7) pomiary specjalne wykonywane na terenach lasów
oraz opracowania dla urzàdzania lasu,

8) pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzch-
ni zasiewów i projektowania p∏odozmianów oraz
renowacji i konserwacji urzàdzeƒ wodno-meliora-
cyjnych,

9) reprodukowanie map i materia∏ów geodezyjnych
i kartograficznych do u˝ytku wewn´trznego zlece-
niodawcy i wykonawcy, z zastrze˝eniem przepisów
art. 18 ustawy,

10) kartograficzne opracowania robocze do u˝ytku we-
wn´trznego zleceniodawcy i wykonawcy,

11) prace kartograficzne polegajàce na kompilacji ró˝-
nych materia∏ów niepochodzàcych z paƒstwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

12) tematyczne opracowania kartograficzne realizowa-
ne z wykorzystaniem uzyskanych na podstawie ze-
zwolenia wydanego w trybie art. 18 ustawy mate-
ria∏ów paƒstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego, bez zmiany ich treÊci.

2. Je˝eli w trakcie wykonania prac wymienionych
w ust. 1 ich wykonawca stwierdzi zmiany z zakresu da-
nych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadni-
czej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz bazy danych obiektów topograficznych lub wyko-
na stabilizacj´ osnowy geodezyjnej, praca taka w od-
powiedniej cz´Êci podlega zg∏oszeniu, a powsta∏a
z tych prac dokumentacja — przekazaniu do zasobu na
zasadach okreÊlonych w rozdziale 2 niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe zasady i tryb ewidencjonowania 
systemów informacji o terenie

§ 14. 1. Systemy informacji o terenie, zwane dalej
„systemami”, utworzone z wykorzystaniem paƒstwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podle-
gajà ewidencjonowaniu przez:
1) G∏ównego Geodet´ Kraju — w zakresie systemów

o znaczeniu ogólnopaƒstwowym,
2) w∏aÊciwych miejscowo wojewódzkich inspektorów

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego — w za-
kresie systemów lokalnych.

2. Ewidencjonowanie systemu nast´puje na wnio-
sek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organi-
zacyjnych zak∏adajàcych i prowadzàcych systemy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y
okreÊliç:
1) nazw´ systemu,
2) informacje o w∏aÊcicielu danych systemu, jego na-

zwie i siedzibie,
3) zakres tematyczny i format danych systemu,
4) zasi´g obszarowy systemu,
5) zakres wykorzystywanych danych z zasobu.

4. Osoby i jednostki, o których mowa w ust. 2, sk∏a-
dajà wniosek o dokonanie ewidencji systemu organom
wymienionym w ust. 1 w ciàgu jednego miesiàca od
zawarcia umowy o udost´pnienie baz danych syste-
mu.
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi pod-
staw´ wpisu do prowadzonej przez w∏aÊciwe organy,
o których mowa w ust. 1, ewidencji systemów i nada-
nia systemowi numeru identyfikacyjnego. Numer
identyfikacyjny systemu zamieszcza si´ na wszystkich
dokumentach wydawanych z systemu, w celu potwier-
dzenia legalnoÊci systemu i baz danych zgromadzo-
nych w tym systemie.

6. Rejestracja systemu, potwierdzona przez w∏aÊci-
we organy na kopii wniosku, jest podstawà do w∏àcze-
nia danych opisujàcych system do baz metadanych
krajowego systemu informacji o terenie na poziomie
centralnym, wojewódzkim i powiatowym, prowadzo-
nych odpowiednio przez G∏ównego Geodet´ Kraju,
marsza∏ków województw i starostów.

7. Rejestracja systemu jest bezp∏atna.

Rozdzia∏ 5

Szczegó∏owe zasady przechowywania kopii zabezpie-
czajàcych bazy danych systemu informacji o terenie

§ 15. 1. Bazy danych wchodzàce w sk∏ad krajowego
systemu informacji o terenie, zwane dalej „bazami da-
nych”, podlegajà zabezpieczeniu poprzez okresowe,
dokonywane nie rzadziej ni˝ co pó∏ roku, tworzenie ko-
pii zabezpieczajàcych.

2. Kopie zabezpieczajàce bazy danych o znaczeniu
ogólnopaƒstwowym przechowuje G∏ówny Geodeta
Kraju.

3. Kopie zabezpieczajàce wojewódzkie i powiatowe
bazy danych przechowuje w∏aÊciwy miejscowo woje-
wódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficz-
nego.

4. Przechowywanie kopii zabezpieczajàcych bazy
danych odbywa si´ z uwzgl´dnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie da-
nych osobowych.

5. Przekazanie do przechowania nowej kopii zabez-
pieczajàcej uprawnia organ przechowujàcy do wycofa-
nia kopii poprzedniej.

6. Kopie zabezpieczajàce mogà byç wykorzystywa-
ne jedynie w celu odtwarzania baz danych.

7. Organ przechowujàcy kopie zabezpieczajàce ba-
zy danych nie posiada uprawnieƒ do zmiany informa-
cji zawartych w kopiach zabezpieczajàcych oraz do ich
udost´pniania osobom trzecim.

8. Przechowywanie kopii zabezpieczajàcych jest
nieodp∏atne.

Rozdzia∏ 6

Ogólne warunki umów o udost´pnianie baz danych
systemu informacji o terenie

§ 16. 1. Udost´pnianie baz danych nast´puje w dro-
dze umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Udost´pnianie baz danych poza granice Rzeczy-
pospolitej Polskiej wymaga uzgodnienia treÊci umowy
z G∏ównym Geodetà Kraju.

3. Nabywcà, w umowie o udost´pnianie baz da-
nych, mo˝e byç osoba prawna i fizyczna lub jednostka
organizacyjna, stronà udost´pniajàcà zaÊ jest organ
prowadzàcy zasób, reprezentujàcy Skarb Paƒstwa.

§ 17. 1. Umowa, o której mowa w § 16, okreÊla
w szczególnoÊci:
1) strony zawierajàce umow´,
2) przedmiot umowy,
3) cel, w którym udost´pniane sà bazy danych, oraz

dopuszczalny zakres wykorzystywania przez na-
bywc´ danych w nich zawartych,

4) rodzaje i granice korzystania z nabywanych praw,
z zastrze˝eniem praw w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa,

5) format przekazywanych danych,
6) czas obowiàzywania umowy,
7) wysokoÊç nale˝noÊci za udost´pniane bazy danych,

ustalonà wed∏ug zasad uregulowanych w przepi-
sach odr´bnych, a tak˝e zasady waloryzacji nale˝-
noÊci oraz terminy rozliczeƒ,

8) okres wypowiedzenia umowy przez strony,
9) mo˝liwoÊç i okres wypowiedzenia umowy w przy-

padku ra˝àcego naruszenia warunków umowy.

2. W przypadku gdy strony umowy o udost´pnia-
nie baz danych wspó∏finansowa∏y utworzenie tych baz,
umowa, zgodnie z odr´bnymi przepisami, powinna
okreÊlaç zakres preferencji przy udost´pnianiu tych
baz, proporcjonalnie do wielkoÊci zaanga˝owanych
Êrodków oraz wartoÊci wniesionych aportów i sfinan-
sowanych wspólnie inwestycji.

3. Za naruszenie umowy strony mogà ustaliç kary
umowne, pobierane niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci
przewidzianej w przepisach odr´bnych.

4. Kary umowne, które strony dopuszczà w umo-
wie, powinny w szczególnoÊci uwzgl´dniaç wielkoÊç
strat Skarbu Paƒstwa z tytu∏u ewentualnego poza-
umownego rozpowszechniania, rozprowadzania oraz
reprodukowania w celu rozpowszechniania i rozpro-
wadzania udost´pnionych baz danych.

5. JeÊli udost´pnianie baz danych o terenie nast´-
puje w celu utworzenia przez nabywc´ w∏asnego sys-
temu, kopi´ umowy przekazuje si´ organowi, o którym
mowa w § 14 ust. 1, w za∏àczeniu do wniosku o doko-
nanie ewidencji systemu.

§ 18. W przypadku udost´pniania osobom trzecim
baz danych, które utworzone zosta∏y w wyniku wspó∏-
pracy i wspó∏finansowania ró˝nych osób i jednostek
organizacyjnych, w umowie, o której mowa w § 16,
okreÊla si´ zasady rozliczeƒ z podmiotami wspó∏finan-
sujàcymi utworzenie tych baz.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: 
J. Kropiwnicki
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I. Informacja o wykonawcy:
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà lub jednostki organizacyjnej, zg∏aszajàce-

go prace: ....................................................................................................................................................................
2. Nr NIP ............................................................................ REGON ..............................................................................
3. Sposób zap∏aty: gotówka*) przelew*)

4. Osoba upowa˝niona do odbioru rachunku*) faktury VAT*) ....................................................................................
5. Upowa˝nienie do wystawienia przez oÊrodek faktury VAT bez podpisu*) ............................................................
6. Informacja o dzia∏ajàcym w imieniu podmiotu wykonawcy prac, zgodnie z art. 42 ustawy — Prawo geodezyj-

ne i kartograficzne:
imi´ i nazwisko ..........................................................................................................................................................
nr i zakresy uprawnieƒ zawodowych .......................................................................................................................

7. Do odbioru opracowaƒ posiadanych przez oÊrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyska-
nia informacji niezb´dnych do wykonania pracy jest upowa˝niony ....................................................................

8. Osoba wyznaczona do kartowania i kreÊlenia na mapie zasadniczej ....................................................................
9. Osoba upowa˝niona do odbioru materia∏ów dla zleceniodawcy ...........................................................................

10. Informacje dodatkowe ..............................................................................................................................................

II. Informacja o zg∏aszanej pracy:
1. Nazwa obiektu ............................................................................................................................................................
2. Po∏o˝enie: województwo, powiat, gmina ................................................................................................................
3. MiejscowoÊç (obr´b), ulica, oznaczenie nieruchomoÊci .........................................................................................
4. Rodzaj i cel pracy .......................................................................................................................................................
5. Termin zakoƒczenia pracy .........................................................................................................................................
6. Informacja o prognozowanej iloÊci jednostek, wed∏ug okreÊlonych zasad obowiàzujàcych przy naliczaniu

op∏at ...........................................................................................................................................................................
7. Propozycja etapowania pracy i zakres dokumentacji przekazywanej w poszczególnych etapach ....................

.....................................................................................................................................................................................
8. Informacje dodatkowe ...............................................................................................................................................
9. Za∏àcznik*): szkic lokalizacji pracy w skali ................................................................................................................

.......................................................................
(pieczàtka, data i podpis podmiotu lub osoby 

upowa˝nionej do wyst´powania w jego imieniu)

Niniejsze zg∏oszenie,  potwierdzone przez oÊrodek dokumentacji  geodezyjnej i kartograficz-
nej,  okazuje si´ w∏aÊcicielowi lub osobie w∏adajàcej nieruchomoÊcià jako dokument upowa˝-
niajàcy wykonawc´ prac geodezyjnych do wst´pu na grunt i do obiektów budowlanych oraz
do wykonywania czynnoÊci przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.  U. z 2000 r.  Nr 100, poz.  1086 i Nr 120, poz.  1268).

III. Potwierdzenie przyj´cia zg∏oszenia**)

1. Nr ewidencji zg∏oszenia .............................................................................................................................................
2. Uzgodnienie etapowania prac ..................................................................................................................................
3. Kwalifikacja do grupy asortymentowej ....................................................................................................................
4. Data i podpis przyjmujàcego zg∏oszenie ..................................................................................................................

IV. Informacje dodatkowe wynikajàce z § 5 ust. 5 rozporzàdzenia**)

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

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. (poz. 837)

Za∏àcznik nr 1

WZORY ZG¸OSZE¡ PRAC GEODEZYJNYCH

1) Zg∏oszenie pracy geodezyjnej

.................................................................................................................................................
(nazwa oÊrodka, do którego kierowane jest zg∏oszenie)
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2) Zg∏oszenie wykonywania zdj´ç lotniczych
.........................................................................................................................................

(nazwa oÊrodka, do którego kierowane jest zg∏oszenie)
I. Informacja o zleceniodawcy:

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà lub jednostki organizacyjnej, zg∏aszajàce-
go prace .....................................................................................................................................................................

2. Nr NIP ............................................................................. REGON ..............................................................................

II. Informacja o wykonawcy:

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà lub jednostki organizacyjnej, zg∏aszajàce-
go prace .....................................................................................................................................................................

2. Nr NIP ............................................................................ REGON ...............................................................................

3. Sposób zap∏aty: gotówka*) przelew*)

4. Osoba upowa˝niona do odbioru rachunku*) faktury VAT*) ...................................................................................

5. Upowa˝nienie do wystawienia przez oÊrodek faktury VAT bez podpisu*) ............................................................

6. Informacja o dzia∏ajàcym w imieniu podmiotu wykonawcy prac, zgodnie z art. 42 ustawy — Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne:
imi´ i nazwisko ..........................................................................................................................................................
nr i zakresy uprawnieƒ zawodowych .......................................................................................................................

7. Do odbioru opracowaƒ posiadanych przez oÊrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyska-
nia informacji niezb´dnych do wykonania pracy jest upowa˝niony .....................................................................

8. Osoba upowa˝niona do odbioru materia∏ów dla zleceniodawcy ...........................................................................

9. Informacje dodatkowe ...............................................................................................................................................

III. Informacja o zg∏aszanej pracy:

1. Nazwa i po∏o˝enie obszaru obj´tego nalotem .........................................................................................................

2. Podstawowe przeznaczenie zdj´ç .............................................................................................................................

3. Charakterystyka techniczna:
skala zdj´ç ..................................................................................................................................................................
ogniskowa kamery ....................................................................................................................................................
format zdj´cia ............................................................................................................................................................
pokrycie pod∏u˝ne .....................................................................................................................................................
pokrycie poprzeczne .................................................................................................................................................
terenowy zasi´g zdj´cia ............................................................................................................................................
baza poprzeczna ........................................................................................................................................................
powierzchnia zdj´cia .................................................................................................................................................
powierzchnia modelu ................................................................................................................................................
wysokoÊç lotu ............................................................................................................................................................
tolerancje nawigacyjne .............................................................................................................................................
powierzchnia pokrycia zdj´ciami .............................................................................................................................
powierzchnia opracowania mapy ............................................................................................................................

4. Przewidywany termin nalotu ....................................................................................................................................

5. Termin zakoƒczenia pracy .........................................................................................................................................

6. Informacja o iloÊci wykonywanych zdj´ç, zgodnie z projektem nalotu, wed∏ug których ustalona zostanie op∏a-
ta za czynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem zasobu .................................................................................................

7. Propozycja etapowania pracy i zakres dokumentacji przekazywanej w poszczególnych etapach ................
.....................................................................................................................................................................................

8. Informacje dodatkowe ...............................................................................................................................................

9. Za∏àcznik*):
szkic lokalizacji obszarów obj´tych nalotem w skali: ..............................................................................................
szkic lokalizacji polowej sygnalizacji fotogrametrycznej

.......................................................................
(pieczàtka, data i podpis podmiotu lub osoby 

upowa˝nionej do wyst´powania w jego imieniu)
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Niniejsze zg∏oszenie,  potwierdzone przez oÊrodek dokumentacji  geodezyjnej i kartograficz-
nej,  okazuje si´ w∏aÊcicielowi lub osobie w∏adajàcej nieruchomoÊcià jako dokument upowa˝-
niajàcy wykonawc´ prac geodezyjnych do wst´pu na grunt i do obiektów budowlanych oraz
do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z wykonaniem polowej sygnalizacj i  fotogrametrycz-
nej,  przewidzianych w art.  13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  — Prawo geodezyjne i kartogra-
f iczne (Dz.  U. z 2000 r.  Nr 100, poz.  1086 i Nr 120, poz.  1268).

IV. Potwierdzenie przyj´cia zg∏oszenia**)

1. Nr ewidencji zg∏oszenia .............................................................................................................................................

2. Uzgodnienie etapowania prac ..................................................................................................................................

3. Informacja odnoÊnie do zastrze˝eƒ w zakresie ochrony informacji niejawnych zwiàzanych z planowanym na-
lotem ..........................................................................................................................................................................

4. Kwalifikacja do grupy asortymentowej ....................................................................................................................

5. Data i podpis przyjmujàcego zg∏oszenie ..................................................................................................................

V. Informacje dodatkowe wynikajàce z § 5 ust. 5 rozporzàdzenia**)

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

——————
**) Niepotrzebne skreÊliç.
**) Wype∏nia oÊrodek przyjmujàcy zg∏oszenie.

Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZG¸OSZENIA PRAC KARTOGRAFICZNYCH

Zg∏oszenie pracy kartograficznej

...................................................................................................................................................................................
(nazwa oÊrodka, do którego kierowane jest zg∏oszenie)

I. Informacja o wykonawcy:

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà lub jednostki organizacyjnej, zg∏aszajàce-
go prace .....................................................................................................................................................................

2. Nr NIP ...................................................................... REGON .....................................................................................

3. Sposób zap∏aty: gotówka*) przelew*)

4. Osoba upowa˝niona do odbioru rachunku*) faktury VAT*) ......................................................................................

5. Upowa˝nienie do wystawienia przez oÊrodek faktury VAT bez podpisu*) .............................................................

6. Informacja o dzia∏ajàcym w imieniu podmiotu wykonawcy prac:
a) autor mapy*):

imi´ i nazwisko ......................................................................................................................................................
nr uprawnieƒ zawodowych ..................................................................................................................................

b) redaktor mapy:
imi´ i nazwisko ......................................................................................................................................................
nr uprawnieƒ zawodowych ..................................................................................................................................

c) wydawca:
nazwa .....................................................................................................................................................................
adres (siedziba) .....................................................................................................................................................

7. Do odbioru opracowaƒ posiadanych przez oÊrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyska-
nia informacji niezb´dnych do wykonania pracy jest upowa˝niony ....................................................................

8. Osoba upowa˝niona do odbioru materia∏ów dla zleceniodawcy ............................................................................

9. Informacje dodatkowe ...............................................................................................................................................
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II. Informacja o zg∏aszanej pracy:

1. Temat opracowania ...................................................................................................................................................
god∏o ..........................................................................................................................................................................
skala ...........................................................................................................................................................................
odwzorowanie i uk∏ad wspó∏rz´dnych .....................................................................................................................

2. Zasi´g opracowania ...................................................................................................................................................

3. Forma opracowania:
a) druk: jednobarwny*), wielobarwny*) ....................................................................................................................
b) inne ........................................................................................................................................................................

4. Termin zakoƒczenia pracy ..........................................................................................................................................

5. Informacja o iloÊci jednostek, wed∏ug których ustalona zostanie op∏ata za czynnoÊci zwiàzane z prowadze-
niem zasobu ...............................................................................................................................................................

6. Propozycja etapowania pracy i zakres dokumentacji przekazywanej w poszczególnych etapach ......................
.....................................................................................................................................................................................

7. Informacje dodatkowe ...............................................................................................................................................

8. Za∏àcznik*): szkic lokalizacji pracy w skali ................................................................................................................

.......................................................................
(pieczàtka, data i podpis podmiotu lub osoby 

upowa˝nionej do wyst´powania w jego imieniu)

III. Potwierdzenie przyj´cia zg∏oszenia**)

1. Nr ewidencji zg∏oszenia .............................................................................................................................................

2. Uzgodnienie etapowania prac ..................................................................................................................................

3. Kwalifikacja do grupy asortymentowej ....................................................................................................................

4. Data i podpis przyjmujàcego zg∏oszenie ...................................................................................................................

IV. Informacje dodatkowe wynikajàce z § 5 ust. 5 rozporzàdzenia**)

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

——————
**) Niepotrzebne skreÊliç.
**) Wype∏nia oÊrodek przyjmujàcy zg∏oszenie.


