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BDOT10K  - BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH 10K  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Pełny zbiór danych BDOT10K km2 2,11 

Do 100 km2 km2 2,11 

Do 100 km2 – minimalna ryczałtowa opłata km2 30,00 

Od 101 km2 do 1000 km2 (koszt za 

pierwsze 100 km2 – 211 zł, za każdy 

następny km2 zwierający się w podanym 

przedziale – 1,688 zł) 

km2 1,688 

Powyżej  1000 km2  

(koszt za pierwsze 100 km2 – 211 zł, koszt 

w przedziale od 101 km2 do 1000 km2 –  

1519,20 zł, koszt za każdy km2  

przekraczający  1000 km2 – 0,844 zł) 

km2 0,844 

Wybrany zbiór danych BDOT10K 

(kategoria klas obiektów) 
km2 0,63 

Do 100 km2 km2 0,63 

Do 100 km2 – minimalna ryczałtowa opłata km2 30,00 

Od 101 km2 do 1000 km2 (koszt za 

pierwsze 100 km2 – 63 zł, za każdy 

następny km2 zawierający się w podanym 

przedziale – 0,504 zł) 

km2 0,504 

Powyżej  1000 km2 (koszt za każdy 

kilometr  przekraczający  podany przedział) 

(koszt za pierwsze 100 km2 – 63 zł, koszt w 

przedziale od 101 km2 do 1000 km2 – 

453,60 zł, koszt za każdy km2  

przekraczający  1000 km2 – 0,252 zł) 

km2 0,252 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 1 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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MAPY TOPOGRAFICZNE W SKALI 1:10 000 (OPRACOWANE NA PODSTAWIE 

BAZY  BDOT10K) - STANDARDOWE 

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie PL-UTM - geotif z referencjami 
Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie PL-UTM - *.tif (skan) 
Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie PL-UTM - wektorowa 
Arkusz 26,36 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie PL-UTM – drukowana 
Arkusz 

31,62 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie PL-UTM – drukowana 
Arkusz 

22,13 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie PL-UTM – drukowana 
Arkusz 12,65 (druk poligraficzny) 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 2 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ
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MAPY TOPOGRAFICZNE W SKALI 1:10 000 

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 – czarno-biała 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - trzykolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - trzykolorowa 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - trzykolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965- geotif z referencjami w 

układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - *.tif (skan) 
Arkusz 

10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 - geotif z referencjami 
Arkusz 

10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 - *.tif (skan) 
Arkusz 

10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 - wektorowa 
Arkusz 15,81 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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MAPY TOPOGRAFICZNE W SKALI 1:25 000 

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - drukowana trzykolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - drukowana trzykolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - geotif z referencjami w 

układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - *.tif (skan) 
Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 – drukowana kolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 – drukowana kolorowa 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 – drukowana kolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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MAPY TOPOGRAFICZNE W SKALI 1:50 000 

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1942 -  geotif z referencjami w 

układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1942 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1942 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 -  geotif z referencjami w 

układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - *.tif (skan) 
Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 – drukowana kolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 - drukowana kolorowa 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1965 – drukowana kolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana kolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana kolorowa 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana kolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 -  geotif z referencjami 
Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie 1992 - warstwy wektorowe 
Arkusz 15,81 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie UTM – drukowana kolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie UTM – drukowana kolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie UTM -  geotif z referencjami w 

układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie UTM - *.tif skan 
Arkusz 10,54 
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Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 

 

 

MAPY TOPOGRAFICZNE W SKALI 1:100 000  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie GUGIK 80 - drukowana 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie GUGIK 80 - drukowana 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie GUGIK 80 - drukowana 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie GUGIK 80 -  geotif z 

referencjami w układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa topograficzna opracowana w 

układzie GUGIK 80 - *.tif (skan) 
Arkusz 10,54 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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MAPY HYDROGRAFICZNE W SKALI 1:50 000  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana kolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana kolorowa 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1992 – drukowana kolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1992 – geotif z georeferencją w 

układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1992 – wektor 
Arkusz 15,81 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1992 – *.tif (skan) 
Arkusz 10,54 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1965 geotif z georeferencją w 

układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa Hydrograficzna opracowana w 

układzie 1965- *.tif (skan) 
Arkusz 10,54 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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MAPA SOZOLOGICZNA W SKALI 1:50 000 

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa Sozologiczna 1:50 000 opracowana 

w układzie 1992 – drukowana, kolorowa 
Arkusz 

21,08 (wydruk ploterowy 

kolorowy) 

Mapa Sozologiczna 1:50 000 opracowana 

w układzie 1992 – drukowana, kolorowa 
Arkusz 

14,76 (wydruk ploterowy 

czarno-biały) 

Mapa Sozologiczna 1:50 000 opracowana 

w układzie 1992 – drukowana, kolorowa 
Arkusz 8,43 (druk poligraficzny) 

Mapa Sozologiczna 1:50 000 opracowana 

w układzie 1992 – geotif z georeferencją 

w układzie 1992 

Arkusz 10,54 

Mapa Sozologiczna 1:50 000 opracowana 

w układzie 1992 – wektor 
Arkusz 15,81 

Mapa Sozologiczna 1:50 000 opracowana 

w układzie 1992 – *.tif (skan) 
Arkusz 10,54 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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ORTOFOTOMAPA 

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Cena za jeden km2 km2 2,11 

do 100 km2 km2 2,11 

Do 100 km2 – minimalna ryczałtowa opłata km2 30,00 

Od 101 km2 do 10 000 km2 (koszt za każdy 

kilometr  zwierający się w podanym 

przedziale) (koszt za pierwsze 100 km2 – 

211,00 zł, za każdy następny km2 

zwierający się w podanym przedziale – 

1,899 zł) 

km2 1,899 

Powyżej  10 000 km2 (koszt za każdy 

kilometr  przekraczający  podany przedział) 

(koszt za pierwsze 100 km2 – 204,00 zł, 

koszt w przedziale od 101 km2 do 10 000 

km2 – 18800,10 zł, koszt za każdy km2  

przekraczający  10 000 km2 – 1,688 zł) 

km2 1,688 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 3 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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FOTOMAPA  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Fotomapa w skali 1: 10 000 opracowana w 

układzie 1992 drukowana 
Arkusz 

21,08 

 (wydruk ploterowy kolorowy) 

Fotomapa w skali 1: 10 000 geotif z 

georeferencją w układzie 1992 
Arkusz 10,54 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 

 

MAPA GLEBOWA W SKALI 1:5 000  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa glebowa w podziale obrębowym, 

geotif z georeferencją w układzie 1992 
Arkusz 10,54 

Mapa glebowa w podziale obrębowym, *.tif 

(skan) 
Arkusz 10,54 

Mapa glebowa w podziale obrębowym, 

drukowana 
Arkusz 

14,76  

(wydruk ploterowy czarno-biały) 

Wektorowa baza danych mapy glebowo-

rolniczej o szczegółowości 1:5000 
Arkusz 15,81 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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BAZA DANYCH OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH (BDOO) W SKALACH 1:250 000, 

1:500 000, 1: 1 000 000  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego geotif z georeferencją w 

układzie 1992 w skali  

1 : 250 000  

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
10,54 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego *.tif (skan) w układzie 1992 

w skali 1 : 250 000 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
10,54 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego w wersji wektorowej w 

układzie 1992, w skali 1: 250 000 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
26,36 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego w układzie 1992 w skali  

1: 250 000 – wydruk ploterowy kolorowy 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
31,62 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego w układzie 1992 w skali  

1: 250 000 – wydruk ploterowy czarno-

biały 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
22,13 

Mapa ogólnogeograficzna geotif z 

georeferencją w układzie 1992 w skali  

1 : 500 000  

Arkusz 10,54 

Mapa ogólnogeograficzna *.tif (skan) w 

układzie 1992 w skali 1 : 500 000 
Arkusz 10,54 

Mapa ogólnogeograficzna w wersji 

wektorowej w układzie 1992, w skali  

1: 500 000 

Arkusz 26,36 

Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali  

1: 500 000 – wydruk ploterowy kolorowy 

Arkusz 31,62 

Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali 1: 500 000 – wydruk 

ploterowy czarno-biały 

Arkusz 22,13 

Mapa ogólnogeograficzna geotif z 

georeferencją w układzie 1992 w skali  

1 : 1 000 000  

Arkusz 10,54 

Mapa ogólnogeograficzna *.tif (skan) w 

układzie 1992 w skali 1 : 1 000 000 
Arkusz 10,54 
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Mapa ogólnogeograficzna w wersji 

wektorowej w układzie 1992, w skali  

1: 1 000 000 

Arkusz 26,36 

Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali  

1: 1 000 000 – wydruk ploterowy 

kolorowy 

Arkusz 31,62 

Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali 1: 1 000 000 – wydruk 

ploterowy czarno-biały 

Arkusz 22,13 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 2 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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BAZA DANYCH OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH (BDO) W SKALACH 1:250 000, 

1:500 000, 1: 1 000 000  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego geotif z georeferencją w 

układzie 1992 w skali  

1 : 250 000  

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
10,54 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego *.tif (skan) w układzie 1992 

w skali 1 : 250 000 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
10,54 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego w wersji wektorowej w 

układzie 1992, w skali 1: 250 000 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
15,81 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego w układzie 1992 w skali  

1: 250 000 – wydruk ploterowy kolorowy 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
21,08 

Mapa ogólnogeograficzna województwa 

pomorskiego w układzie 1992 w skali  

1: 250 000 – wydruk ploterowy czarno-

biały 

Arkusz - obejmuje 

całe województwo 
14,76 

Mapa ogólnogeograficzna geotif z 

georeferencją w układzie 1992 w skali  

1 : 500 000  

Arkusz 10,54 

Mapa ogólnogeograficzna *.tif (skan) w 

układzie 1992 w skali 1 : 500 000 
Arkusz 10,54 

Mapa ogólnogeograficzna w wersji 

wektorowej w układzie 1992, w skali  

1: 500 000 

Arkusz 15,81 

Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali  

1: 500 000 – wydruk ploterowy kolorowy 

Arkusz 21,08 

Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali 1: 500 000 – wydruk 

ploterowy czarno-biały 

Arkusz 14,76 

Mapa ogólnogeograficzna geotif z 

georeferencją w układzie 1992 w skali  

1 : 1 000 000  

Arkusz 10,54 

Mapa ogólnogeograficzna *.tif (skan) w 

układzie 1992 w skali 1 : 1 000 000 
Arkusz 10,54 

Mapa ogólnogeograficzna w wersji 

wektorowej w układzie 1992, w skali  

1: 1 000 000 

Arkusz 15,81 
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Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali  

1: 1 000 000 – wydruk ploterowy 

kolorowy 

Arkusz 21,08 

Mapa ogólnogeograficzna w układzie 

1992 w skali 1: 1 000 000 – wydruk 

ploterowy czarno-biały 

Arkusz 14,76 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 14 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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UDZIELANIE INFORMACJI 

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Kopia materiału zasobu innego niż 

wymienione w tabelach 1-15 stanowiących 

załącznik do ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne w postaci nieelektronicznej 

Karta formatu 

A4 
3,17 

Kopia materiału zasobu innego niż 

wymienione w tabelach 1-15 stanowiących 

załącznik do ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne w postaci nieelektronicznej 

Karta formatu 

A3 
4,76 

Kopia materiału zasobu innego niż 

wymienione w tabelach 1-15 stanowiących 

załącznik do ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne w postaci nieelektronicznej 

Karta formatu 

większego niż 

A3 

6,34 

Kopia materiału zasobu innego niż 

wymienione w tabelach 1-15 

(stanowiących załącznik do ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne) w postaci 

elektronicznej 

Dokument 7,37   

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 16 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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ZESTAWIENIA TWORZONE NA PODSTAWIE BAZY DANYCH EGIB  

Nazwa pozycji Jednostka Cena jednostkowa w zł 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków 

dla województwa w postaci elektronicznej 

(pozycja 21) 

województwo 42,16 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków 

dla powiatu w postaci elektronicznej 

(pozycja 21) 

powiat 21,08 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków 

dla gminy w postaci elektronicznej 

(pozycja 21) 

gmina 10,54 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków 

dla województwa w postaci drukowanej 

(pozycja 22) 

województwo 52,70 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków 

dla powiatu w postaci drukowanej  

(pozycja 22) 

powiat 31,62 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków 

dla gminy w postaci drukowanej  

(pozycja 22) 

gmina 21,08 

Cennik został opracowany na podstawie Tabeli nr 10 zawartej w Załączniku do ustawy z dnia 17 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 

2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

 

Uwaga: 

- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

podstawowymi zamieszczonymi w cenniku z uwzględnieniem współczynników 

korygujących i jednostek rozliczeniowych, zasad ustalania tych współczynników oraz 

szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w: Załączniku do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 

1309 z późn. zm.). 

- MINIMALNA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA ZAKUP MATERIAŁÓW 

CYFROWYCH WYNOSI 30 ZŁ 
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 ZWOLNIENIE Z OPŁAT   
Nie pobiera się opłaty za: 

1) udostępnianie zbiorów danych:  

a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,* 

b) państwowego rejestru nazw geograficznych,* 

c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,* 

d) dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki, co najmniej 100 m;*  

2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a) w celu edukacyjnym: 

– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 

1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), 

– uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577), 

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 

1365 oraz z 2019 r. poz. 37), 
b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: 

– podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i 

upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.5), 
– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 

ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125); 
3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w 

przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji 

określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego 

Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

obejmującego takie prace; 

4) udostępnianie danych na podstawie: 

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej, 

b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.”; 

 

*- dane można ściągnąć ze strony, pod następującym adresem:  

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-udostepniane-bez-oplat 

 

 

Uwaga: Pozycja zwolnienie z opłat stanowi wyciąg z Art. 40a. ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) 

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-udostepniane-bez-oplat

