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W nawiązaniu do pisma Głównego Geodety Kraju z dnia 3 marca 2014r. 

nr ZD-802-1/14 w sprawie zmian dotyczących opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne 

przekazuję następujące informacje:

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013r. sygn. akt 

K 30/12 (Dz. U. z 2013 r., poz. 805) z dniem 11 lipca 2014r. stracą moc przepisy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za 

czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie 

wyrysów i wypisów ż operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Zakłada się, że 

w dniu 12 lipca 2014r. wejdą w życie przepisy ustawy zmieniającej w tym zakresie ustawę 

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 

ze zm.), do której założenia zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2014r. 

Zgodnie z tymi założeniami ustawa określi między innymi zasady udostępniania zbiorów 

danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przypadki, 

w których udostępnianie tych zbiorów danych i materiałów odbywać się będzie nieodpłatnie, 

a także stawki jednostkowe, jednostki rozliczeniowe oraz współczynniki korygujące 

niezbędne do obliczania opłat.

Przyjęte przez Radę Ministrów założenia ustawy stanowią w szczególności, że 

w przypadku prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych na zamówienie organu 

administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, w związku 

z realizacją przez te organy zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

organ zamawiający udostępni wykonawcy prac nieodpłatnie wszystkie niezbędne dane oraz
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materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po podpisaniu umowy 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

W związku z powyższym proszę uwzględnić powyższe informacje 

w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych związanych z realizacją zadań 

określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.


