
Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at za: 

1) czynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem paƒstwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego, któ-
re sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdze-
nia; 

2) czynnoÊci zwiàzane z uzgadnianiem usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia; 

3) czynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem krajowego
systemu informacji o terenie, które sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia; 

4) udzielanie informacji, które sà okreÊlone w za∏àcz-
niku nr 4 do rozporzàdzenia; 

5) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewi-
dencyjnego, które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 5
do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za
czynnoÊci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie in-
formacji, a tak˝e za wykonywanie wyrysów i wypisów
z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209), które
na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r.
o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268) traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1966 — Poz. 333

333

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, 
a tak˝e za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165,
Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). W∏aÊciwoÊç Mini-
stra Infrastruktury do wydania niniejszego rozporzàdzenia
wynika z art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach ad-
ministracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz
z 2004 r. Nr 10, poz. 76.



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r.
(poz. 333)

Za∏àcznik nr 1

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z PROWADZENIEM PA¡STWOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

1. Opracowania geodezyjne do celów prawnych, inwentaryzacja uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacja budyn-
ków i budowli:

Tabela I
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Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3
Podzia∏
Liczba dzia∏ek ewidencyjnych, liczonych jako su-
ma dzia∏ek stanu starego i nowego z wykazu
zmian gruntowych 

od do
1 — 3 90,00 z∏otych

2 4 10 90,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 15,00 z∏otych
za ka˝dà dzia∏k´ powy˝ej trzech

3 11 — 190,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 7,00 z∏otych
za ka˝dà dzia∏k´ powy˝ej dziesi´ciu

Inne opracowania do celów prawnych
Liczba dzia∏ek ewidencyjnych w obszarze opra-
cowania

od do
4 — 1 70,00 z∏otych

5 2 10 70,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 15,00 z∏otych
za ka˝dà dzia∏k´ powy˝ej jednej

6 11 — 200,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 7,00 z∏otych
za ka˝dà dzia∏k´ powy˝ej dziesi´ciu

Rozgraniczenie nieruchomoÊci
7 Do 10 punktów granicznych 90,00 z∏otych

8 Nast´pne punkty graniczne Dodatkowo 4,00 z∏ote za ka˝dy nast´pny punkt gra-
niczny

Wznowienie znaków granicznych
9 Do 10 wznowionych znaków 70,00 z∏otych

10 Nast´pne wznowione znaki Dodatkowo 7,00 z∏otych za ka˝dy nast´pny znak
graniczny

11 Inwentaryzacja budynku lub budowli

60,00 z∏otych za ka˝dy budynek lub budowl´ oraz
dodatkowo 7,00 z∏otych za nast´pny budynek lub
budowl´ na tej samej dzia∏ce przy jednoczesnym
opracowaniu

Inwentaryzacja przy∏àcza 

12 Za pierwsze przy∏àcze do pojedynczego budynku
lub budowli 60,00 z∏otych

13 Nast´pne przy∏àcza do tego budynku Dodatkowo 7,00 z∏otych za ka˝de nast´pne przy∏àcze
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

14 Do 100 metrów 45,00 z∏otych

15 Powy˝ej 100 metrów Dodatkowo 15,00 z∏otych za ka˝de nast´pne rozpo-
cz´te 100 metrów

16 Inwentaryzacja obiektu punktowego
15,00 z∏otych za pierwszy obiekt oraz dodatkowo
2,00 z∏ote za ka˝dy nast´pny obiekt przy jednocze-
snym opracowaniu
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W przypadku:

1) inwentaryzacji budynku z przy∏àczami wysokoÊç op∏aty  ustala si´ wed∏ug tabeli I lp. 11 i 13, przy czym
w przypadku budynku z jednym przy∏àczem wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli I lp. 11;

2) inwentaryzacji obiektów wyd∏u˝onych (np. ciek wodny, droga, rów) wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug ta-
beli I lp. 14 i 15;

3) inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, w zakresie obiektów niewymienio-
nych w tabeli I, wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli II;

4) ustalania i pomiaru granic podzia∏u administracyjnego (w tym równie˝ granic obr´bów ewidencyjnych) 
wysokoÊç op∏aty  ustala si´ wed∏ug tabeli I lp. 9 i 10, stosujàc wspó∏czynnik 0,1;

5) wyznaczania punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug ta-
beli I lp. 9 i 10;

6) inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu wraz z przy∏àczami — wysokoÊç op∏aty ustala si´: za ka˝de przy∏àcze
wed∏ug tabeli I lp. 13, a w odniesieniu do sieci wed∏ug lp. 14 i 15;

7) jednoczesnej inwentaryzacji wi´cej ni˝ jednego rodzaju sieci op∏at´ podstawowà z lp. 14 pobiera si´ dla ka˝-
dego rodzaju sieci oddzielnie;

8) jednoczesnej inwentaryzacji wi´cej ni˝ jednego rodzaju sieci wraz z przy∏àczami do op∏aty za inwentaryza-
cj´ sieci ustalonej wed∏ug tabeli I lp. 14 i 15, z uwzgl´dnieniem pkt 7, dolicza si´ dodatkowo op∏aty ustalo-
ne wed∏ug tabeli I lp. 13 za ka˝de przy∏àcze niezale˝nie od rodzaju sieci;

9) jednoczesnej inwentaryzacji wielu budynków usytuowanych na ró˝nych dzia∏kach wysokoÊç op∏aty ustala
si´ jako wielokrotnoÊç op∏aty z tabeli I lp. 11;

10) jednoczesnej inwentaryzacji przy∏àczy do wielu budynków wysokoÊç op∏aty ustala si´ dla ka˝dego budyn-
ku z tabeli I lp. 12 i 13.

2. Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych map sytuacyjno-wysokoÊciowych oraz wykonywa-
nie map do celów projektowych i planistycznych:

Tabela II

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata
1 2 3

Aktualizacja mapy w skali 1 : 1 000 i w skalach
wi´kszych
Powierzchnia opracowania

od do
1 0,5 ha 1 ha 70,00 z∏otych

2 1 ha 10 ha 70,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 35,00 z∏otych
za ka˝dy rozpocz´ty hektar, powy˝ej jednego

3 10 ha — 400,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 12,00 z∏otych
za ka˝dy rozpocz´ty hektar, powy˝ej dziesi´ciu

Aktualizacja mapy w skali 1 : 2 000 i w skalach
mniejszych
Powierzchnia opracowania

od do
4 0,5 ha 1 ha 50,00 z∏otych

5 1 ha 10 ha 50,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 12,00 z∏otych
za ka˝dy rozpocz´ty hektar, powy˝ej jednego

6 10 ha — 160,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 6,00 z∏otych
za ka˝dy rozpocz´ty hektar, powy˝ej dziesi´ciu

7 Aktualizacja mapy dla obszaru do 0,5 ha nieza-
le˝nie od skali opracowania 25,00 z∏otych
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W przypadku:

1) opracowania realizowanego dla obszarów stanowiàcych odr´bne zamkni´te figury geometryczne wyso-
koÊç op∏at ustala si´ oddzielnie dla ka˝dego z tych obszarów;

2) opracowania nowej mapy wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli II, stosujàc wspó∏czynnik 0,2;

3) braku zmian w treÊci obligatoryjnej aktualizowanej mapy wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli II, sto-
sujàc wspó∏czynnik 1,3;

4) opracowania obejmujàcego: wykonanie nowej mapy, aktualizacj´ mapy, potwierdzenie aktualnoÊci mapy
istniejàcej w zasobie — wysokoÊç op∏aty ustala si´, stosujàc dla ca∏ego opracowania jednà op∏at´ podsta-
wowà okreÊlonà w tabeli II lp. 1 lub 4, odpowiednio do skali obejmujàcej najwi´kszà cz´Êç obszaru opra-
cowania, z zastrze˝eniem pkt 1;

5) opracowania polegajàcego na zmianie noÊnika informacji mapy z zasobu, bez jej aktualizowania, wysokoÊç
op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli II, stosujàc wspó∏czynnik 0,01.

3. Zak∏adanie, modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, powszechna taksacja nieruchomo-
Êci, udost´pnianie materia∏ów z zasobu dla sporzàdzania operatów szacunkowych nieruchomoÊci, scalanie
i wymiana gruntów, opracowania dla urzàdzania lasu oraz klasyfikacja gruntów:

Tabela III

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

1 Zak∏adanie ewidencji gruntów i budynków 4,00 z∏ote za ka˝dà dzia∏k´ oraz 3,00 z∏ote za ka˝dy
budynek

2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 5,00 z∏otych za ka˝dà dzia∏k´ oraz 3,00 z∏ote za ka˝-
dy budynek

3 Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych 12,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 0,30 z∏otego
za ka˝dà dzia∏k´ i za ka˝dy budynek

4 Scalenie i wymiana gruntów 45,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 6,00 z∏otego
za ka˝dy rozpocz´ty hektar, powy˝ej jednego

5 Opracowania dla urzàdzania lasu 45,00 z∏otych oraz dodatkowo kwota 1,50 z∏otego
za ka˝dy rozpocz´ty hektar powy˝ej jednego

6 Klasyfikacja gleboznawcza gruntów 40,00 z∏otych za pierwszy obr´b oraz dodatkowo
kwota 6,00 z∏otych za ka˝dy nast´pny obr´b

7 Powszechna taksacja nieruchomoÊci 40,00 z∏otych za pierwszy obr´b oraz dodatkowo
kwota 6,00 z∏otych za ka˝dy nast´pny obr´b

8 Wglàd do materia∏ów zasobu dla celów zwiàza-
nych z szacowaniem nieruchomoÊci 

rycza∏t za jednorazowe przeglàdanie materia∏ów za-
sobu w wysokoÊci 40,00 z∏otych za ka˝dà udost´p-
nianà jednostk´ ewidencyjnà (dzielnica, gmina)

9 Sporzàdzenie operatu szacunkowego i przekaza-
nie do zasobu wyciàgu z operatu szacunkowego

rycza∏t w wysokoÊci 25,00 z∏otych za udost´pnione
materia∏y i informacje potrzebne do sporzàdzenia
ka˝dego operatu szacunkowego, z którego wyciàg
zostanie przekazany do zasobu

10 Wglàd do materia∏ów zasobu dla celów zwiàza-
nych z wykonywaniem prac geodezyjnych nie-
podlegajàcych obowiàzkowi zg∏aszania

rycza∏t za jednorazowe przeglàdanie materia∏ów
zasobu w wysokoÊci 40,00 z∏otych

W przypadku:

1) opracowania polegajàcego na zmianie noÊnika informacji ewidencji gruntów i budynków wysokoÊç op∏aty
ustala si´ wed∏ug tabeli III lp. 2, stosujàc wspó∏czynnik 0,01;



2) opracowania polegajàcego na wykonaniu mapy numerycznej terenu Lasów Paƒstwowych wysokoÊç op∏at
ustala si´ wed∏ug tabeli III lp. 5, stosujàc wspó∏czynnik 0,1;

3) sporzàdzania operatu szacunkowego i przekazania do zasobu wyciàgu z operatu szacunkowego oraz wglà-
du do materia∏ów zasobu dla celów zwiàzanych z szacowaniem nieruchomoÊci w ramach zrycza∏towanej
op∏aty, zagwarantowany jest dla wykonawcy tego opracowania wglàd do cz´Êci opisowej ewidencji grun-
tów i budynków, dowodów zmian, mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, mapy glebowo-rolniczej, wycià-
gów z operatów szacunkowych oraz rejestru cen i wartoÊci nieruchomoÊci;

4) sporzàdzania operatu szacunkowego, z którego wyciàg jest przekazany do zasobu, nie pobiera si´ op∏at
okreÊlonych w tabeli III lp. 8;

5) przekazania do zasobu wyciàgu z operatu szacunkowego, dla którego sporzàdzenia nie by∏y udost´pniane
z zasobu materia∏y i informacje, nie pobiera si´ op∏at wynikajàcych z tabeli III lp. 9.

4. Zak∏adanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

Tabela IV
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Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

1 Zak∏adanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
na obszarze, na którym nie istnieje mapa zasadnicza
w wersji numerycznej

7,00 z∏otych za ka˝de rozpocz´te 1 000 me-
trów

2 Zak∏adanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
na obszarze, na którym istnieje mapa zasadnicza w wersji
numerycznej o pe∏nej treÊci lub kompleksowa aktualizacja
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

1,50 z∏otego za ka˝de rozpocz´te 1 000 me-
trów

5. Zak∏adanie i inwentaryzacja osnów geodezyjnych:

Tabela V

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

Osnowa pozioma i wysokoÊciowa I lub II klasy

1 Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu osnowy 7,00 z∏otych za ka˝dy inwentaryzowany
punkt

2 Stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru 4,00 z∏ote za ka˝dy pomierzony punkt

3 Uzupe∏nienie banku danych geodezyjnych 7,00 z∏otych za ka˝dy punkt

Osnowa pozioma III klasy, wysokoÊciowa III i IV klasy, in-
ne osnowy

4 Inwentaryzacja osnowy 4,00 z∏ote za ka˝dy inwentaryzowany
punkt

5 Wykonanie projektu osnowy 3,00 z∏ote za ka˝dy projektowany punkt

6 Stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru 4,00 z∏ote za ka˝dy pomierzony punkt
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6. Opracowanie mapy topograficznej, map tematycznych oraz inne opracowania topograficzne:

Tabela VI

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

Mapy topograficzne

1 Mapy topograficzne w skalach 1:10 000 i wi´kszych 150,00 z∏otych za opracowane god∏o

2 Mapy topograficzne w skalach mniejszych ni˝ 1:10 000 430,00 z∏otych za opracowane god∏o

3 Inne opracowania topograficzne 430,00 z∏otych za opracowane god∏o (wy-
odr´bniony arkusz mapy)

4 Mapy tematyczne 430,00 z∏otych za opracowane god∏o (wy-
odr´bniony arkusz mapy)

5 Aktualizacja map topograficznych i tematycznych 12,00 z∏otych za aktualizowane god∏o (wy-
odr´bniony arkusz mapy)

6 Topograficzna baza danych 12,00 z∏otych za wykorzystane god∏o ma-
py topograficznej oraz za wykorzystane
zdj´cie lotnicze

7 Numeryczny model terenu 12,00 z∏otych za wykorzystane god∏o ma-
py topograficznej oraz za wykorzystane
zdj´cie lotnicze

8 Druk map 7,00 z∏otych za ka˝de drukowane god∏o
(wyodr´bniony arkusz mapy)

7. Opracowania fotogrametryczne:

Tabela VII

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

1 Wykonanie fotogrametrycznych zdj´ç lotniczych 2,00 z∏ote za wykonane zdj´cie — zgodnie
z projektem nalotu

2 Opracowania fotogrametryczne (w tym: fotomapy i orto-
fotomapy)

7,00 z∏otych za ka˝de wykorzystane  zdj´-
cie

8. Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne:

Tabela VIII

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

1 Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astrono-
miczne

100,00 z∏otych za punkt



9. Postanowienia dodatkowe

9.1.   WysokoÊç op∏at okreÊlona w tabelach I—VIII zosta∏a ustalona jako rycza∏t za ca∏oÊç informacji i materia-
∏ów niezb´dnych do wykonania prac, a tak˝e poÊwiadczenie dokumentów stanowiàcych wynik prac prze-
znaczony dla zamawiajàcego, bez wzgl´du na ich iloÊç.

9.2.   Je˝eli w ramach zg∏oszonej pracy geodezyjnej dotyczàcej opracowaƒ wymienionych w tabelach I—VIII za-
chodzi koniecznoÊç wykonania równie˝ innych opracowaƒ wymienionych w tych tabelach jako niezb´de
dla opracowania „zasadniczego” czynnoÊci pomocniczych, wysokoÊç op∏aty ustala si´ tak jak dla opraco-
wania „zasadniczego”.

9.3.   Je˝eli w ramach jednego zg∏oszenia pracy geodezyjnej wykonywane sà ró˝ne opracowania wymienione
w tabelach I—VIII, wysokoÊç op∏aty ustala si´ dla ka˝dego opracowania odr´bnie.

9.4.   Je˝eli zg∏oszenie dotyczy pracy geodezyjnej i kartograficznej wymienionej w tabelach I—VIII, realizowa-
nej w odr´bnych etapach, uzgodnionych z organem prowadzàcym zasób, wysokoÊç op∏aty dla ka˝dego
z etapów ustala si´ jak dla danego rodzaju pracy, stosujàc wspó∏czynnik 1/n, gdzie n jest liczbà etapów.

9.5.   Je˝eli opracowywany obiekt jest po∏o˝ony na obszarze kilku gmin, powiatów lub województw, wysokoÊç
op∏aty ustala si´ dla ca∏ego obiektu. WysokoÊç op∏aty dla ca∏ego obiektu okreÊla oÊrodek, na terenie któ-
rego wyst´puje najwi´ksza cz´Êç obiektu. Op∏ata jest wnoszona do w∏aÊciwego terenowo oÊrodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej proporcjonalnie do wielkoÊci cz´Êci obiektu po∏o˝onych na terenie
tych gmin, powiatów lub województw, z wy∏àczeniem op∏at za opracowania zg∏aszane do centralnego
oÊrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, które nie podlegajà podzia∏owi.

9.6.   WysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu przyj´cia dokumentacji do zasobu,
z tym ˝e wysokoÊç op∏at okreÊlonà w tabeli III lp. 5, 8, 10 i tabeli VI lp. 8 ustala si´ wed∏ug stawek obowià-
zujàcych w dniu udost´pnienia materia∏ów. Pobranie op∏aty nast´puje odpowiednio w dniu przyj´cia do-
kumentacji do zasobu albo udost´pnienia materia∏ów.

9.7.   Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy, wy-
sokoÊç op∏aty ustala si´ w wysokoÊci 45 % op∏aty naliczonej wed∏ug wysokoÊci stawek obowiàzujàcych
w dniu zg∏oszenia. Pozosta∏e 55 % nale˝noÊci ustala si´ wed∏ug wysokoÊci stawek obowiàzujàcych w dniu
przyj´cia dokumentacji do zasobu. Pobranie op∏aty zaliczkowej nast´puje w dniu zg∏oszenia prac. Pobra-
nie op∏aty pozosta∏ej nast´puje w dniu przyj´cia dokumentacji do zasobu.

9.8.   W przypadku:

1) rezygnacji z wykonania zg∏oszonej pracy wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug stawek obowiàzujàcych
w dniu powiadomienia oÊrodka dokumentacji o rezygnacji, stosujàc wspó∏czynnik 0,3; pobranie op∏aty
nast´puje w dniu zawiadomienia o rezygnacji z wykonania zg∏oszonej pracy;

2) niedostarczenia dokumentacji po up∏ywie 10 dni od zadeklarowanej w zg∏oszeniu daty zakoƒczenia prac
wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug wysokoÊci stawek obowiàzujàcych w terminie deklarowanego za-
koƒczenia pracy; pobranie op∏aty nast´puje 11. dnia od zadeklarowanej w zg∏oszeniu daty zakoƒczenia
prac.

9.9.   Do czasu ustalenia ogólnie obowiàzujàcych standardów technicznych numerycznego przekazywania do
zasobu wyników wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, w przypadku przekazywania przez wy-
konawc´ dokumentacji wynikowej opracowanej w formie zbiorów komputerowych, pozwalajàcych na au-
tomatyczne uzupe∏nianie bazy danych, których format jest zgodny ze standardem ustalonym i og∏oszo-
nym w formie pisemnej, przez w∏aÊciwy miejscowo organ prowadzàcy zasób, w drodze obwieszczenia,
wysokoÊç op∏at ustala si´, stosujàc wspó∏czynnik 0,5.

9.10. W przypadku przeskalowania mapy wysokoÊç op∏aty ustala si´ jak dla skali pierwotnej.

9.11. Je˝eli w przypadku wykonania pracy geodezyjnej, z inicjatywy wykonawcy pracy lub oÊrodka dokumen-
tacji geodezyjnej i kartograficznej, nastàpi wznowienie zniszczonego lub uszkodzonego znaku osnowy
geodezyjnej i przekazanie do paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stosownej dokumen-
tacji, wysokoÊç op∏at ustala si´, stosujàc wspó∏czynnik 0,9.

9.12. Op∏aty okreÊlone w tabelach I—VIII nie obejmujà kosztów sporzàdzania kopii oraz aktualizacji treÊci ma-
py zasadniczej.

9.13. Je˝eli do op∏aty stosuje si´ wi´cej ni˝ jeden wspó∏czynnik, wspó∏czynnik ostateczny otrzymuje si´ z ilo-
czynu poszczególnych wspó∏czynników.

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1972 — Poz. 333



Za∏àcznik nr 2

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z UZGADNIANIEM USYTUOWANIA 
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1973 — Poz. 333

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbroje-
nia terenu

1 Za pierwsze 100 metrów 70,00 z∏otych

2 Powy˝ej 100 metrów 15,00 z∏otych za ka˝de nast´pne 100 me-
trów

Uzgodnienie usytuowania projektowanych przy∏àczy do
pojedynczego budynku

3 Za pierwsze przy∏àcze 40,00 z∏otych

4 Za ka˝de nast´pne przy∏àcze 6,00 z∏otych 

1. W razie koniecznoÊci uzgodnieƒ wynikajàcych z wprowadzonych zmian do ju˝ uzgodnionego projektu wy-
sokoÊç op∏aty za dodatkowe uzgodnienie ustala si´ odpowiednio do d∏ugoÊci ponownie uzgadnianego od-
cinka sieci uzbrojenia terenu i iloÊci przy∏àczy.

2. Op∏aty w tabeli dotyczà jednego rodzaju sieci.

3. W przypadku:

1) uzgadniania sieci uzbrojenia terenu wraz z przy∏àczami pobiera si´ op∏aty okreÊlone w tabeli w lp. 1, 2
i 4;

2) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji ró˝nych sieci pobiera si´ op∏aty okreÊlone w tabeli w lp. 1 i 2
odr´bnie dla ka˝dego rodzaju sieci;

3) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji ró˝nych sieci wraz z przy∏àczami pobiera si´ op∏aty okreÊlo-
ne w tabeli w lp. 1, 2 i 4 odr´bnie dla ka˝dego rodzaju sieci;

4) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji przy∏àczy do wi´cej ni˝ jednego budynku pobiera si´ op∏a-
ty dla ka˝dego budynku odr´bnie;

5) uzgadniania podziemnych budowli, jak tunele, przejÊcia, parkingi, zbiorniki itp. za ka˝dy uzgadniany
obiekt pobiera si´ op∏at´ okreÊlonà w tabeli w lp. 3, stosujàc wspó∏czynnik 3,0.

4. Za udost´pnianie informacji o dokonanych uzgodnieniach usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu do uzupe∏nienia map do celów projektowania sieci uzbrojenia terenu pobiera si´ op∏aty okreÊlone
w tabeli, stosujàc wspó∏czynnik 0,1.

5. WysokoÊç op∏at ustala si´ wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu z∏o˝enia przez inwestora wniosku
o uzgodnienie.

Pobranie op∏aty nast´puje w dniu wyra˝enia opinii o uzgodnieniu.

6. Op∏aty okreÊlone w tabeli nie obejmujà kosztów sporzàdzania kopii.

7. Je˝eli do op∏at stosuje si´ wi´cej ni˝ jeden wspó∏czynnik, wspó∏czynnik ostateczny otrzymuje si´ z iloczy-
nu poszczególnych wspó∏czynników.



Za∏àcznik nr 3

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z PROWADZENIEM KRAJOWEGO SYSTEMU 
INFORMACJI O TERENIE

1. Udost´pnianie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbroje-
nia terenu:

Tabela I

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1974 — Poz. 333

Lp. Rodzaj opracowania êród∏owego Op∏ata

1 2 3

1 Wykaz podmiotów 3,00 z∏ote za pozycj´ wykazu

2 Rejestr gruntów 1,50 z∏otego za jednostk´ rejestrowà

3 Rejestr budynków i rejestr lokali 3,00 z∏ote za jednostk´ rejestrowà

4 Zbiory tematyczne 70,00 z∏otych za obr´b

5 Zbiory danych opisowych GESUT 120,00 z∏otych za jednostk´ ewidencyjnà

2. Udost´pnianie danych kartograficznych:

Tabela II

Lp. Rodzaj opracowania êród∏owego Op∏ata

Mapa zasadnicza (podstawowa mapa kraju)
Skala u˝ytkowa udost´pnianej mapy

od do
1 wi´ksza od 1:1 000 1:1 000 15,00 z∏otych za hektar
2 mniejsza od 1:1 000 1:5 000 4,00 z∏ote za hektar
3 mniejsza od 1:5 000 — 0,50 z∏otego za hektar

4 1:5 000 1:10 000 17,00 z∏otych za god∏o mapy
5 mniejsza od 1:10 000 1:50 000 35,00 z∏otych za god∏o mapy
6 mniejsza od 1:50 000 1:200 000 70,00 z∏otych za god∏o mapy

Mapa topograficzna
Skala u˝ytkowa udost´pnianej mapy

od do

7 mniejsza od 1:200 000 — 115,00 z∏otych za god∏o mapy

8 Inne mapy znajdujàce si´ w zasobie 20,00 z∏otych za god∏o (wyodr´bniony arkusz mapy)

W przypadku:

1) udost´pniania informacji krajowego systemu informacji o terenie w formie:

a) komputerowych zbiorów rastrowych wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli,

b) komputerowych zbiorów wektorowych wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli, stosujàc wspó∏czyn-
nik 2,5;

2) udost´pniania wybranych warstw tematycznych (nak∏adek) mapy zasadniczej wysokoÊç op∏aty ustala si´
wed∏ug lp. 1—3 tabeli, stosujàc dla poszczególnych warstw tematycznych nast´pujàce wspó∏czynniki:

a) nak∏adka O — osnowa geodezyjna — 0,02,

b) nak∏adka E — ewidencja gruntów i budynków — 0,30,
w tym: granice dzia∏ek — 0,14,

budynki — 0,14,
klasy gruntów i u˝ytki gruntowe — 0,02,



c) nak∏adka U — sieci uzbrojenia terenu — 0,43,
w tym: sieç ciep∏ownicza — 0,06,

sieç energetyczna — 0,06,
sieç gazowa — 0,06,
sieç kanalizacji deszczowej — 0,04,
sieç kanalizacji sanitarnej — 0,04,
sieç telekomunikacyjna — 0,06,
sieç wodociàgowa — 0,06,
sieç inna (np. telewizji kablowej) — 0,02,
uzgodnienia projektowanych sieci — 0,03,

d) nak∏adka S — sytuacja powierzchniowa — 0,20,
w tym: ulice — 0,10,

hydrografia — 0,06,
inna (np. demografia) — 0,04,

e) nak∏adka W — rzeêba terenu — 0,05;

3) udost´pniania kilku warstw w ramach jednego zamówienia op∏aty okreÊlone odpowiednio do poszcze-
gólnych warstw podlegajà sumowaniu.

3. Udost´pnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie nast´puje w drodze umowy. Ogólne wa-
runki umów o udost´pnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie okreÊlajà odr´bne prze-
pisy.

4. W przypadku sta∏ego, bie˝àcego udost´pniania aktualizowanych danych krajowego systemu informacji
o terenie op∏aty z tabeli I i II stanowià jednorazowà op∏at´ podstawowà dla jednego u˝ytkownika.

5. Niezale˝nie od op∏aty podstawowej, za sta∏e, bie˝àce udost´pnianie aktualizowanych danych krajowego
systemu informacji o terenie pobiera si´ miesi´cznà op∏at´ eksploatacyjnà, której wysokoÊç ustala si´ z ta-
beli I i II, w zale˝noÊci od wielkoÊci obszaru, dla którego udost´pniane sà dane krajowego systemu infor-
macji o terenie.

Do op∏at okreÊlonych na podstawie tabeli I i II w ni˝ej podanych przedzia∏ach powierzchni stosuje si´ na-
st´pujàce wspó∏czynniki:
1) do 100 ha  — 0,060;
2) powy˝ej 100 ha do 1 000 ha  — 0,040;
3) powy˝ej 1 000 ha do 2 500 ha  — 0,030;
4) powy˝ej 2 500 ha do 5 000 ha  — 0,020;
5) powy˝ej 5 000 ha do 10 000 ha  — 0,014;
6) powy˝ej 10 000 ha do 20 000 ha  — 0,010;
7) powy˝ej 20 000 ha 0,007.

6. Miesi´cznà op∏at´ eksploatacyjnà pobiera si´ jeden raz w miesiàcu, niezale˝nie od iloÊci udost´pnieƒ, ja-
kich dokonano w ciàgu miesiàca.

7. W przypadku rzadszego ni˝ raz w miesiàcu udost´pniania aktualizowanych danych miesi´cznà op∏at´ eks-
ploatacyjnà pobiera si´ za ka˝de zrealizowane udost´pnienie.

8. Osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym, wspó∏finansujàcym budow´ bazy danych
krajowego systemu informacji o terenie, op∏at´ podstawowà obni˝a si´ proporcjonalnie do wielkoÊci zaan-
ga˝owanych Êrodków oraz wartoÊci wniesionych aportów i sfinansowanych inwestycji wed∏ug zasad pre-
ferencji okreÊlonych w umowie, o której mowa w ust. 3. Op∏ata eksploatacyjna, o której mowa w ust. 6, jest
obowiàzujàca.

9. W przypadku udost´pniania danych krajowego systemu informacji o terenie za pomocà transmisji danych
op∏aty okreÊlone w ramach za∏àcznika stosuje si´ rycza∏towo w przeliczeniu na 1 bit.

10. WysokoÊç op∏aty podstawowej okreÊla si´ wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy, o któ-
rej mowa w ust. 3.

11. Pobranie op∏aty podstawowej nast´puje w dniu zawarcia umowy, a op∏aty eksploatacyjnej ostatniego dnia
miesiàca, w którym nastàpi∏o bie˝àce udost´pnienie aktualizowanych danych.

12. Op∏aty okreÊlone w tabelach I i II nie obejmujà kosztów sporzàdzania kopii.

13. Je˝eli do op∏at stosuje si´ wi´cej ni˝ jeden wspó∏czynnik, wspó∏czynnik ostateczny otrzymuje si´ z iloczynu
wspó∏czynników.

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1975 — Poz. 333



Za∏àcznik nr 4

WYSOKOÂå OP¸AT ZA UDZIELANIE INFORMACJI

1. PoÊwiadczanie zgodnoÊci opracowaƒ geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdujàcymi si´
w zasobie:

Tabela I

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1976 — Poz. 333

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

PoÊwiadczenie opracowania

1 Pierwszy arkusz 7,00 z∏otych za arkusz A4

2 Nast´pne arkusze 1,50 z∏otego za ka˝dy nast´pny arkusz A4

W przypadku:

1) formatu wi´kszego od A4 wysokoÊç op∏aty ustala si´ odpowiednio do wielokrotnoÊci formatu A4;

2) nadania przed∏o˝onym materia∏om cech dokumentu upowa˝niajàcego do dokonania wpisu w ksi´dze wie-
czystej lub niezb´dnego w post´powaniu sàdowym wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug powy˝szej tabeli,
stosujàc wspó∏czynnik 2,0, bez wzgl´du na format poÊwiadczanych materia∏ów;

3) poÊwiadczania za zgodnoÊç z danymi ewidencji gruntów i budynków dokumentów, bez nadania cech doku-
mentu upowa˝niajàcego do dokonania wpisu w ksi´dze wieczystej lub niezb´dnego w post´powaniu sàdo-
wym, wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug powy˝szej tabeli.

2. Udzielanie informacji poprzez udost´pnianie danych i materia∏ów geodezyjnych, kartograficznych, fotogra-
metrycznych i katastralnych:

Tabela II

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

Wglàd do dokumentacji

1 Tom dokumentacji 8,00 z∏otych za ka˝dy przeglàdany tom

2 Wyodr´bniony arkusz mapy 6,00 z∏otych za ka˝dy przeglàdany arkusz

3 Rejestr ewidencji gruntów i budynków w postaci cy-
frowej 12,00 z∏otych za ka˝dy przeglàdany obr´b

Dane w postaci dokumentu lub kopii

4 Dane o punkcie osnowy geodezyjnej lub punkcie gra-
nicznym 15,00 z∏otych za ka˝dy punkt

5 Dane o przedmiocie ewidencji gruntów i budynków 4,00 z∏ote za ka˝dà dzia∏k´, budynek lub lokal 

6 Kopia dokumentu z zasobu 7,00 z∏otych za ka˝dy arkusz A4

Informacje dotyczàce powszechnej taksacji

7 Udost´pnianie dokumentów powszechnej taksacji 25,00 z∏otych za ka˝dy obr´b



W przypadku formatu wi´kszego od A4 w op∏atach, gdzie jednostkà jest format A4, jej wysokoÊç ustala si´ od-
powiednio do wielokrotnoÊci formatu.

3. Udzielanie informacji poprzez udost´pnienie map w formie kopii:

Tabela III

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1977 — Poz. 333

1 2 3

Udost´pnianie danych paƒstwowego rejestru granic 
i powierzchni jednostek podzia∏u terytorialnego paƒstwa

8 Baza danych dla ca∏ego kraju 15 000,00 z∏otych

9 Baza danych dla pojedynczego województwa 960,00 z∏otych

10 Baza danych dla pojedynczego powiatu 50,00 z∏otych

11 Baza danych dla pojedynczej gminy 6,00 z∏otych

Zdj´cia lotnicze

12 Udost´pnianie zdj´ç lotniczych 12,00 z∏otych za ka˝de udost´pniane zdj´cie

W przypadku:

1) formatu wi´kszego od A4 wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli III, z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych
wspó∏czynników: dla formatu A3 — wspó∏czynnik 1,5; dla formatu A2 — wspó∏czynnik 2,0; dla formatu A1
— wspó∏czynnik 2,5; dla formatów wi´kszych od A1 — wspó∏czynnik ustalany odpowiednio do wielokrot-
noÊci formatu A1;

2) mapy prowadzonej w postaci warstw tematycznych, za kopi´ zawierajàcà tylko jednà warstw´ tematycznà,
wysokoÊç op∏aty ustala si´, stosujàc wspó∏czynnik 0,3;

3) udost´pniania mapy ewidencji gruntów i budynków wysokoÊç op∏aty ustala si´, stosujàc wspó∏czynnik 0,3;

4) przeskalowania mapy wysokoÊç op∏aty ustala si´ jak dla skali pierwotnej;

5) sporzàdzania kopii jako monta˝u z kilku sekcji map op∏at´ ustala si´ wed∏ug formatu udost´pnianej kopii;

6) udost´pniania, sporzàdzania lub poÊwiadczania wi´cej ni˝ jednego egzemplarza tej samej mapy lub doku-
mentu w ramach jednego zamówienia, za ka˝dy nast´pny egzemplarz wysokoÊç op∏aty ustala si´, stosujàc
wspó∏czynnik 0,1.

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

1 Mapa w skali od 1:200 do 1:2 000 30,00 z∏otych za arkusz A4

2 Mapa w skali 1:5 000 i mniejszej 15,00 z∏otych za arkusz A4

3 Mapa topograficzna jednokolorowa w skali 1:5 000
i 1:10 000 7,00 z∏otych za arkusz A4

4 Inne mapy znajdujàce si´ w zasobie 7,00 z∏otych za arkusz A4



4. Udzielanie informacji poprzez udost´pnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej:

Tabela IV

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1978 — Poz. 333

Lp. Rodzaj opracowania êród∏owego Op∏ata

Mapa zasadnicza (podstawowa mapa kraju)

Skala u˝ytkowa udost´pnianej mapy

od do

1 wi´ksza od 1:1 000 1:1 000 15,00 z∏otych za hektar

2 mniejsza od 1:1 000 1:5 000 4,00 z∏ote za hektar

3 mniejsza od 1:5 000 — 0,50 z∏otego za hektar

Mapa topograficzna

Skala u˝ytkowa udost´pnianej mapy

od do

4 1:5 000 1:10 000 20,00 z∏otych za god∏o mapy

5 mniejsza od 1:10 000 1:50 000 35,00 z∏otych za god∏o mapy

6 mniejsza od 1:50 000 1:200 000 70,00 z∏otych za god∏o mapy

7 mniejsza od 1:200 000 — 115,00 z∏otych za god∏o mapy

8 Inne mapy znajdujàce si´ w zasobie 20,00 z∏otych za god∏o (wyodr´bniony
arkusz mapy)

9 Ortofotomapa opracowana ze zdj´ç w skali 1:5 000 5,00 z∏otych za hektar

W przypadku:

1) udzielania informacji poprzez udost´pnianie danych kartograficznych map wymienionych w lp. 1—8 tabe-
li IV w postaci:

a) komputerowych zbiorów rastrowych wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli IV,

b) komputerowych zbiorów wektorowych wysokoÊç op∏aty ustala si´ wed∏ug tabeli IV, stosujàc wspó∏czyn-
nik 2,5;

2) udost´pniania wybranych warstw tematycznych (nak∏adek) mapy zasadniczej wysokoÊç op∏aty ustala
si´ wed∏ug lp. 1—3 tabeli IV, stosujàc dla poszczególnych warstw tematycznych nast´pujàce wspó∏czyn-
niki:

a) nak∏adka O — osnowa geodezyjna — 0,02,

b) nak∏adka E — ewidencja gruntów i budynków — 0,30,

w tym: granice dzia∏ek — 0,14,

budynki — 0,14,

klasou˝ytki — 0,02,

c) nak∏adka U — sieci uzbrojenia terenu — 0,43,

w tym: sieç ciep∏ownicza — 0,06,

sieç energetyczna — 0,06,

sieç gazowa — 0,06,



sieç kanalizacji deszczowej — 0,04,

sieç kanalizacji sanitarnej — 0,04,

sieç telekomunikacyjna — 0,06,

sieç wodociàgowa — 0,06,

sieç inna (np. telewizji kablowej) — 0,02,

uzgodnienia projektowanych sieci — 0,03,

d) nak∏adka S — sytuacja powierzchniowa — 0,20,

w tym: ulice — 0,10,

hydrografia — 0,06,

inna (np. demografia) — 0,04,

e) nak∏adka W — rzeêba terenu — 0,05;

3) udost´pniania kilku warstw mapy zasadniczej w ramach jednego zamówienia op∏aty okreÊlone odpowied-
nio do poszczególnych warstw podlegajà sumowaniu;

4) udost´pniania ortofotomapy do op∏at okreÊlonych w tabeli IV lp. 9 stosuje si´ wspó∏czynniki wed∏ug ni˝ej
podanych przedzia∏ów powierzchni udost´pnianego obszaru:

a) do 100 ha  — 1,00,

b) powy˝ej 100 ha do 1 000 ha — 0,70,

c) powy˝ej 1 000 ha do 5 000 ha — 0,50,

d) powy˝ej 5 000 ha do 10 000 ha — 0,40,

e) powy˝ej 10 000 ha do 20 000 ha — 0,30,

f) powy˝ej 20 000 ha do 30 000 ha — 0,20,

g) powy˝ej 30 000 ha — 0,15;

5) udost´pniania ortofotomapy opracowanej ze zdj´ç w skali 1: 26 000 do op∏aty okreÊlonej w tabeli IV lp. 9
stosuje si´ wspó∏czynnik 0,4, z uwzgl´dnieniem pkt 4.

5. W przypadku udzielania informacji i udost´pniania materia∏ów za pomocà teletransmisji danych op∏aty
okreÊlone w ramach za∏àcznika stosuje si´ rycza∏towo w przeliczeniu na 1 bit.

6. W przypadku udost´pniania, sporzàdzania lub poÊwiadczania map i dokumentów dla celów dydaktycz-
nych oraz dla prowadzonych z urz´du, przez organy administracji rzàdowej i samorzàdowej, post´powaƒ ad-
ministracyjnych, a tak˝e dla realizacji zadaƒ wynikajàcych z programów rzàdowych finansowanych ze Êrodków
bud˝etowych i pomocowych, wysokoÊç op∏at ustala si´, stosujàc wspó∏czynnik 0,3.

7. WysokoÊç op∏at okreÊla si´ wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu z∏o˝enia zamówienia. Pobranie op∏a-
ty nast´puje w dniu wydania dokumentów.

8. Op∏aty nie obejmujà kosztów sporzàdzania kopii.

9. Je˝eli do op∏at stosuje si´ wi´cej ni˝ jeden wspó∏czynnik, wspó∏czynnik ostateczny otrzymuje si´ z iloczy-
nu poszczególnych wspó∏czynników.
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Za∏àcznik nr 5

WYSOKOÂå OP¸AT ZA WYKONYWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

1. Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego:

Dziennik Ustaw Nr 37 — 1980 — Poz. 333

Lp. Rodzaj opracowania Op∏ata

1 2 3

Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego 

1 Za pierwszà dzia∏k´, budynek lub lokal 120,00 z∏otych

2 Za ka˝dà nast´pnà dzia∏k´, budynek lub lokal dodatkowo 12,00 z∏otych

Wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru
lokali, kartotek budynków i kartotek lokali

3 Za pierwszà dzia∏k´, budynek lub lokal 12,00 z∏otych

4 Za ka˝dà nast´pnà dzia∏k´, budynek lub lokal dodatkowo 6,00 z∏otych

2. Op∏aty okreÊlone w tabeli oblicza si´ w ramach jednego wykonanego dokumentu.

3. Tabela okreÊla op∏aty za wykonanie przez organ prowadzàcy ewidencj´ gruntów i budynków wyrysów
i wypisów upowa˝niajàcych do dokonania wpisu w ksi´dze wieczystej lub niezb´dnych w post´powaniu sàdo-
wym.

4. Nie pobiera si´ op∏at za wypisy niezb´dne do wykonania zg∏aszanych prac geodezyjnych i kartograficz-
nych.

5. Stosowanie op∏at okreÊlonych w tabeli w lp. 1 i 2 wyklucza stosowanie op∏at okreÊlonych w lp. 3 i 4.

6. Za sporzàdzenie wypisu o niepe∏nej treÊci, dla celów innych ni˝ okreÊlono w ust. 3, za ka˝dà dzia∏k´, bu-
dynek lub lokal wymienione w wypisie pobiera si´ op∏at´ okreÊlonà w tabeli w lp. 4, stosujàc wspó∏czynnik 0,6.

7. Za sporzàdzenie wypisu o niepe∏nej treÊci w celu sporzàdzenia wniosku o przyznanie dop∏at bezpoÊred-
nich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 1,80 z∏  za ka˝dà dzia∏k´.

8. Op∏ata okreÊlona w ust. 7 obejmuje koszty sporzàdzenia jednego egzemplarza dokumentu  w ramach jed-
nego zamówienia.

9. WysokoÊç op∏aty okreÊlonej w ust. 7 za ka˝dy nast´pny egzemplarz tego samego dokumentu wydanego
w ramach jednego zamówienia ustala si´, stosujàc wspó∏czynnik 0,5.

10. WysokoÊç op∏at ustala si´ wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu z∏o˝enia przez stron´ zamówienia na
wykonanie wyrysu i wypisu lub wypisu. Pobranie op∏aty nast´puje w dniu wydania wykonanych dokumentów.

11. Op∏aty okreÊlone w tabeli nie obejmujà kosztów sporzàdzania kopii.

12. Je˝eli do op∏at stosuje si´ wi´cej ni˝ jeden wspó∏czynnik, wspó∏czynnik ostateczny otrzymuje si´ z ilo-
czynu poszczególnych wspó∏czynników.


