
 Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 12 00 
fax. 41 200 12 10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

Karta Opisu Usługi  GN - 10 
Nazwa usługi  
Udostępnienie: mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, zbiorów danych GESUT, BDOT500, innych materiałów 

z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
Podstawa prawna wykonywania usługi 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. 
zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji  

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 820). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków  
o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji  
i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020 poz.1322) 

 

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki, klauzula informacyjna 
 
Formularz P-P1:  udostępnienie mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.  
Formularz P-P3:  udostępnienie zbiorów danych GESUT z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Formularz P-P4:  udostępnienie zbiorów danych BDOT500 z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Formularz P-P7:  udostępnienie innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Formularze  dostępne w Biurze Obsługi Klienta, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
bip.powiat.kielce.pl oraz na stronie www.powiat.kielce.pl/e-geodezja 
 

Opłaty  
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.): art.40a ust.1,  
art.40b ust.1 pkt.4.  
 
Przykładowe wysokości opłat: 
 

Formularz P-P1:  udostępnienie mapy 
ewidencyjnej lub zasadniczej 

Formularz P-P1:  udostępnienie mapy 
ewidencyjnej lub zasadniczej 

Formularz P-P7:  udostępnienie 
innych materiałów z zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

Mapa ewidencyjna Mapa zasadnicza 
Kopia z operatu - postać 

papierowa / 1 strona 

Format czarno-biały kolor Format czarno-biały kolor Format 
  

A4               8,30 zł            11,90 zł  A4          17,90 zł           25,50 zł  A4              3,40 zł  

A3             13,90 zł            19,90 zł  A3          29,80 zł           42,60 zł  A3              5,10 zł  

A2             22,20 zł            31,80 zł  A2          47,70 zł           68,10 zł  A2              6,80 zł  

A1             33,40 zł            47,70 zł  A1          71,50 zł         102,10 zł  A1            17,10 zł  

A0             55,60 zł            79,40 zł  A0        119,10 zł         170,20 zł  A0 i większy            23,90 zł  

Postać wektorowa  
- 1 ha 

          11,30 zł  
Postać wektorowa  

- 1 ha 
         21,50 zł  

 

 Postać rastrowa 
- 1 ha 

             6,80 zł  
Postać rastrowa 

- 1 ha 
         15,10 zł  

 

 
     

 

http://www.powiat.kielce.pl/


Formularz P-P3:  udostępnienie zbiorów 
danych GESUT z zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

Formularz P-P4:  udostępnienie zbiorów 
danych BDOT500 z zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 
 

 Pełny zbiór danych  
- 1 ha 

          10,76 zł  
Pełny zbiór danych  

- 1 ha 
            5,39 zł  

 

 Wybrany zbiór danych   
- 1 ha 

             2,15 zł  
Wybrany zbiór danych   

- 1 ha 
            1,08 zł  

 

  
Wartości podane powyżej mogą się zmienić w zależności od ilości zamawianych materiałów jak i wskazanego 
celu dla którego są zamawiane. 
Szczegółowe wysokości stawek oraz współczynników określa załącznik do ustawy: Ustawa Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.). 
 
Opłaty można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia, mieszczącej się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kielcach lub na konto Starostwa – Getin Noble Bank SA Nr 95 1560 0013 2037 3600 2000 0003. 
W przypadku wniosków realizowanych poprzez Geoportal Powiatu Kieleckiego płatności mogą być 
zrealizowane poprzez system płatności bankowości internetowej poprzez usługę PayByNet. 
 

Miejsce załatwienia sprawy  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami  
  
Wnioski składać można: 
- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach poziom 0 (wejście 
  główne od strony parkingu).  
- poprzez ePuap; Adres skrytki w systemie epuap: /9692uwmtmt/skrytka  
  (poprzez załączenie wypełnionego jednego z formularzy) 
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
 
Udostępnianie materiałów zasobu realizowane jest również poprzez Geoportal Powiatu Kieleckiego na stronie: 
https://geoportal.powiat.kielce.pl/map/mat/mat.php 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
Wnioski realizowane są niezwłocznie. 
Szczegółowy opis załatwienia sprawy znajduje się na stronie: 
https://www.powiat.kielce.pl/e-geodezja/zamow-dokumenty-geodezyjne 
 
Szczegółowy opis obsługi modułu udostępniania materiałów zasobu znajduje się na stronie: 
https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/udostepnianie-materialow-zasobu 
 
Po zweryfikowaniu potwierdzenia zapłaty zamówione materiały odbiera się w Biurze Obsługi Klienta lub 
wysyłane są za pośrednictwem poczty na adres wskazany we Wniosku. W przypadku wniosków realizowanych 
poprzez Geoportal Powiatu Kieleckiego zamówione dokumenty w postaci cyfrowej udostępnione będą przez 
Geoportal Powiatu Kieleckiego, lub przesłane na podany przez Wnioskodawcę adres poczty elektronicznej e-
mail. 

Tryb odwoławczy  
Art. 40f. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.): 
1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, 
właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.  
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu 
nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej  
w zaskarżonej decyzji.  
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku 
sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami 
ustawowymi. 
 

Uwagi  
Brak 

https://geoportal.powiat.kielce.pl/map/mat/mat.php
https://www.powiat.kielce.pl/e-geodezja/zamow-dokumenty-geodezyjne
https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/udostepnianie-materialow-zasobu


 

 

 


