
25) Aktualną stawkę opłat ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zgodnie z art. 40j ust. 2 niniejszej ustawy. 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO 
ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH 

 

Skrót tabeli opłat z załącznika  do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 782) 

 

 

Tabela nr 2 

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. 
Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 
o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej 

arkusz mapy oznaczony jednym 
godłem 

10,0 zł 25) 

2. 
Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w 
skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w postaci rastrowej 

3. 
Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 
o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej 

25,0 zł 25) 

4. 
Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w 
skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w postaci wektorowej 
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5. 
Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 
o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej 

30,0 zł 25) 

6. 
Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w 
skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w postaci drukowanej 

 

 

Tabela nr 3 

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze zdjęcie 12,0 zł 25) 

 

 

Tabela nr 6 

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Zbiór danych K-GESUT 

ha 

5,00 zł 

2. Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) 1,00 zł 
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Tabela nr 7 

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Pełny zbiór danych GESUT 

ha 

10,00 zł 

2. Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) 2,00 zł 

 

 

 

Tabela nr 8 

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) 

Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

Pełny zbiór danych BDOT500 

ha 

5,00 zł 

Wybrany zbiór danych BDOT500  (kategoria) 1,00 zł 
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Tabela nr 9 

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB) 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Zbiór danych bazy danych EGiB ha 30,00 zł 25) 

2. Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący punktów granicznych punkt graniczny 1,00 zł 25) 

3. 
Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczących działek ewidencyjnych 
albo budynków albo lokali 

działka ewidencyjna 
albo budynek 

10,0 zł 25) 

lokal 3,0 zł 25) 

4.  Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący konturów użytków gruntowych kontur użytku gruntowego 

10,0 zł 25) 

5. Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący konturów klasyfikacyjnych kontur klasyfikacyjny 

6. 
Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący podmiotów wykazanych 
w ewidencji gruntów i budynków 

Podmiot – osoba lub 
jednostka organizacyjna 

7. 
Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący innych obiektów EGiB 
(niewymienionych w lp. 2–6) 

Obiekt bazy danych EGiB 
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Tabela nr 10 

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej Arkusz formatu A0 70,00 zł 25) 

2. 
Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym 
mowa w lp. 1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w 
postaci drukowanej 

Arkusz formatu A0 40,00 zł 25) 

3. Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej 

ha 

10,00 zł 25) 

4. Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej 6,00 zł 25) 

5. Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej 

Obręb ewidencyjny 

1000,00 zł 25) 

6. Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej 700,00 zł 25) 

7. Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej 1000,00 zł 25) 

8. 
Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci 
drukowanej 

600,00 zł 25) 

9. Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej 700,00 zł 25) 

10. 
Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci 
elektronicznej 

400,00 zł 25) 
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11. Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej 200,00 zł 25) 

12. 
Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci 
drukowanej 

20,00 zł 25) 

13. Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej 

Działka ewidencyjna 
w granicach jednego obrębu 

150,00 zł 25) 

14. 
Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci 
elektronicznej 

15,00 zł 25) 

15. 
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci 
drukowanej 

700,00 zł 25) 

16. 
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w 
postaci drukowanej 

100,00 zł 25) 

17. 
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci 
elektronicznej 

500,00 zł 25) 

18. 
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w 
postaci elektronicznej 

70,00 zł 25) 

19. Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych 0,25 zł 25) 

20. 
Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i 
budynków 

Osoba lub inny podmiot 0,40 zł 25) 

21. 
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i 
budynków w postaci drukowanej 

Gmina 20,00 zł 25) 

Powiat 30,00 zł 25) 

Województwo 50,00 zł 25) 

Kraj 100,00 zł 25) 
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Tabela nr 11 

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 

Jednostka rejestrowa 
gruntów 

40,00 zł 

2. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego 50,00 zł 

3. 
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu 
elektronicznego 

24,00 zł 

4. 
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu 
drukowanego 

30,00 zł 

5. 
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci 
dokumentu elektronicznego 

140,00 zł 

6. 
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci 
dokumentu drukowanego 

150,00 zł 

7. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 105,00 zł 

8. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 110,00 zł 

9. 
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci 
dokumentu elektronicznego Jednostka rejestrowa 

budynków albo jednostka 
rejestrowa lokali 

25,00 zł 

10. 
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci 
dokumentu drukowanego 

30,00 zł 
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11. 
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci 
dokumentu elektronicznego Pozycja kartoteki budynków 

albo pozycja kartoteki lokali 

15,00 zł 

12. 
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci 
dokumentu drukowanego 

20,00 zł 

13. 
Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości 
danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania 
nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) 

Działka ewidencyjna 15,00 zł 

14. Wypis z wykazu działek Działka ewidencyjna 5,00 zł 

15. Wypis z wykazu podmiotów 
Podmiot (osoba lub 

instytucja) 
5,00 zł 

 

 

 

Tabela nr 12 

Rejestr cen i wartości nieruchomości 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Zbiór danych rejestru cen nieruchomości w postaci elektronicznej 
Nieruchomość będąca 

przedmiotem transakcji 

6,00 zł 25) 

2. Wyciąg z rejestru cen nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego 8,00 zł 25) 
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Tabela nr 13 

Mapa zasadnicza 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. Mapa zasadnicza w postaci rastrowej 
ha 

14,00 zł 

2. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 20,00 zł 

3. Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej Arkusz formatu A0 150,00 zł 25) 

4. Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3 Arkusz formatu A0 80,00 zł 25) 

 

 

Tabela nr 14 

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. 
Kartograficzne opracowania tematyczne  oraz niestandardowe 
opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1–13, w 
postaci rastrowej 

arkusz mapy 

10,00 zł 25) 

2. 
Kartograficzne opracowania tematyczne oraz niestandardowe 
opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1–13, w 
postaci wektorowej 

15,00 zł 25) 

3. 
Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe 
opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1–13, w 
postaci drukowanej 

20,00 zł 25) 
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Tabela nr 16 

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 2, 3 i 6–14, udostępnianie do wglądu dokumentów 
i koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Lp. Nazwa materiału zasobu/czynność 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 

1. 
Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 2, 3 i 6–14 w 
postaci nieelektronicznej 

karta formatu A4 3,00 zł 25) 

2. 
Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 2, 3 i 6–14 w 
postaci elektronicznej 

dokument 7,00 zł 25) 

3. 

Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń 
sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w 
ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia 
do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów 

zbiór dokumentów, 
dotyczących jednej jednostki 
ewidencyjnej, udostępniony 

na okres do 4 godzin 

30,00 zł 

4. Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
Projektowana sieć 

uzbrojenia terenu jednego 
rodzaju 

150,00 zł 
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Tabela nr 16a 

Udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 

Lp. Obszar objęty zgłoszeniem pracy Opłata zryczałtowana 

1. Do 1 ha 100,00 zł 

2. Powyżej 1ha do 10 ha 
100,00 zł oraz dodatkowo kwota 10,00 zł za każdy rozpoczęty hektar 
powyżej 1 ha 

3. Powyżej 10 ha 
190,00 zł oraz dodatkowo kwota 5,00 zł za każdy rozpoczęty hektar 
powyżej 10 ha 

 

 

 

Tabela nr 17 

Usługi systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” 

Lp. Nazwa usługi 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Stawka 

podstawowa (Sp) 
Wartość współczynnika T 

1. 
Udostępnianie danych korekcyjnych 
sieciowych (RTN) 

1 rok udostępniania 
usługi 

1500,00 zł  
T przyjmuje wartość: 
1) 1,0 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 roku; 
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2. 
Udostępnianie danych korekcyjnych z 
pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) 

1 rok udostępniania 
usługi 

700,00 zł 

2) 0,54 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 6 
miesięcy; 
3) 0,12 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 
miesiąca; 
4) 0,036 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 
tygodnia. 

3. 
Udostępnianie danych korekcyjnych 
różnicowych (DGPS) 

1 rok udostępniania 
usługi 

300,00 zł 

Wysokość opłaty za usługi, o których mowa w lp. 1–3 , oblicza się według wzoru: Wop = Sp × 𝑇. 

 

 

 

Pełną treść ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276), a w niej sposób wyliczania opłat na podstawie przewidzianych 

współczynników sprawdzić można na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000276  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000276

