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Panie i Panowie 
Starostowie/Prezydenci Miast
wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
Od 24 czerwca 2020 r. ma mocy art. 15zzzia1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zawieszone zostało 
pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za 
udostępnianie zbiorów danych:

a) ortofotomapy – GGK,
b) podstawowych osnów geodezyjnych – GGK,
c) szczegółowych osnów geodezyjnych – Starosta, 
d) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii - Starosta, 
e) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów i geometrii - Starosta.

W związku z powyższym, najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie danych do 
pobierania z wykorzystaniem odpowiednich usług sieciowych, co zwolni Państwa 
z konieczności rozpatrywania i realizacji indywidualnych wniosków o udostępnienie danych. 
Dla danych ortofotomapy i podstawowych osnów geodezyjnych, za które odpowiada GGK już 
to zrobiliśmy, a szczegółowa informacja o tym jest zawarta w publikacjach na stronie GUGiK: 
uwolnienie ortofotomapy i uwolnienie osnowy podstawowej.

Jeśli macie Państwo problemy z wystawieniem własnych usług do udostępniania danych 
w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej lub działek ewidencyjnych i budynków, to 
proponuję podpisać z Głównym Geodetą Kraju porozumienie, na podstawie którego będziecie 
Państwo jedynie dostarczać systematycznie do GUGiK pakiety danych w tym zakresie, 
a GUGiK wystawi z tego odpowiednie usługi oraz włączy je do mechanizmów integrujących 
na poziomie kraju. Tak wystawione przez GUGiK usługi będziecie mogli Państwo włączyć 
także w swoich serwisach internetowych, realizując tym samym obowiązek ustawowy, bo 
osoby wnioskujące o bezpłatne dane, będą mogły być odesłane do wystawionych usług 
sieciowych.

Stosowna propozycja porozumienia została załączona do niniejszego pisma. Jeśli 
potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie proszę o bezpośredni kontakt z Panią Anetą 
Seremet aneta.seremet@gugik.gov.pl tel. 22 563 13 61.

Z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/pismo podpisane elektronicznie/

1 Artykuł wprowadziła ustawa z 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19.

https://www.geoportal.gov.pl/o-geoportalu/aktualnosci/-/asset_publisher/HCHq0YGNRszn/content/23-06-2020-zawieszenie-pobierania-oplat-za-udostepnianie-ortofotomapy?redirect=%2Fo-geoportalu%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HCHq0YGNRszn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_HCHq0YGNRszn_delta%3D3%26_101_INSTANCE_HCHq0YGNRszn_keywords%3D%26_101_INSTANCE_HCHq0YGNRszn_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_HCHq0YGNRszn_andOperator%3Dtrue%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_HCHq0YGNRszn_cur%3D3&inheritRedirect=true
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