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Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2016 r. Ldz. P/0278/16 ZPR/IZ/06/2016,
zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnień dotyczących udostępniania danych i materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zasobu), poniżej przedstawiam
wyjaśnienia.
Ad. 1 i 2.
Wnioskodawca we wniosku określa, jakie materiały zasobu powinny być
udostępnione oraz określa ich zakres, formę i postać. Jednakże, organ prowadzący państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny może udostępnić tylko te materiały, które znajdują się
w

zasobie.

Celem

uniknięcia

rozbieżności

pomiędzy

potrzebami

wnioskodawcy

a możliwościami organu, organ powinien publikować na tablicy ogłoszeń starostwa (urzędu
miejskiego) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz materiałów, które mogą być
aktualnie udostępniane z jednoczesnym podaniem informacji o postaci, w jakiej dany materiał
zasobu jest udostępniany, a w przypadku gdy materiał zasobu jest udostępniany w postaci
elektronicznej – także informacje o formatach udostępniania.
Po złożeniu wniosku organ wydaje Dokument Obliczenia Opłaty, który zgodnie
z art.40e ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.; dalej – Pgik) zawiera m.in. nazwy oraz liczbę jednostek
rozliczeniowych

udostępnianych

materiałów

zasobu,

a

także

oznaczenia

pozycji

wg odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy Pgik. Wnioskodawca uiszcza
opłatę w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty, a następnie otrzymuje

materiały zgodnie z tym dokumentem wraz z licencją, określającą uprawnienia podmiotu
dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu.
Materiały zasobu, określone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, powinny być zgodne
z zakresem wskazanym we wniosku. W przypadku sporu dotyczącego zakresu
udostępnianych materiałów zasobu, zgodnie z art. 40f ustawy Pgik, właściwy organ Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Jako spór dotyczący zakresu
udostępnianych materiałów zasobu należy rozumieć każdy spór dotyczący udostępnianych
materiałów zasobu odnoszący się do: ilości udostępnianych jednostek rozliczeniowych,
rodzaju asortymentu lub zakresu uprawnień.
Organ nie może zatem udostępnić materiałów zasobu w innym zakresie, niż to wynika
z wniosku – „wbrew woli wnioskodawcy”, gdyż brak woli wnioskodawcy oznacza spór
dotyczący zakresu udostępnianych materiałów, który powinien być rozstrzygnięty
w postępowaniu administracyjnym.
Ad. 3. Organ oblicza opłatę za udostępnienie materiałów zasobu wskazanych we
wniosku i utrwala ją w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku braku możliwości
technicznych udostępnienia materiałów zasobu w zakresie wskazanym we wniosku
przekazane dane mogą zawierać większą liczbę jednostek rozliczeniowych bez konieczności
naliczania wyższej opłaty z tym, że licencja dołączana do udostępnianych materiałów zasobu
powinna określać zakres wykorzystania materiałów zasobu, zgodny z wnioskiem
i Dokumentem Obliczenia Opłaty.
Natomiast w przypadku braku możliwości technicznych udostępnienia materiałów
zasobu w zakresie wskazanym we wniosku dane mogą być udostępnione w innym zakresie
(inny rodzaj lub zakres danych) tylko w przypadku zmiany wniosku przez wnioskodawcę.

Z poważaniem,
Kazimierz Bujakowski

Pismo podpisane elektronicznie.
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