
Załącznik nr  6 
WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO 
WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO 
ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

……………………….……….................. 

(miejscowość, data) 

Licencja nr …………………………. 

1. Nazwa organu wydającego licencję: 

…………………….……………………...…………….…….. 

2. Licencjobiorca: 

…..………………………..………..……………………………………………….. 

(imię i nazwisko / nazwa) 

……...……………………………………………………………………………………………

…... 

(adres zamieszkania / siedziby) 

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których 

dotyczy licencja: 

Lp. 

Nazwa materiału 
państwowego zasobu 
geodezyjnego 

i kartograficznego 

Identyfikator materiału 
państwowego zasobu 
geodezyjnego 

i kartograficznego 

Data 
wykonania 
kopii 

Określenie 
obszaru / obiektu, 
do którego odnosi 
się licencja1) 

     

     

     

4.Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę wymienionego w pkt 2 lub podmioty 

ustanowione przez licencjobiorcę do wykorzystywania wyszczególnionych w pkt 3 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego2) 

….……………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………... 

5.Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach 
uprawnień określonych w pkt 4. 



…………………….……………..……………… 

(podpis organu lub upoważnionej osoby3)) 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji 

lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej 

w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów. 

_______________________________________ 

1) Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału 

terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGiB 

(jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykazu godeł mapy, 

współrzędnych poligonu. 

2) Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do 

wzoru niniejszej licencji. 

3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

zawiera: 

1)niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji; 

2)adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w 
pkt 1; 

3)wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji 
w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

4)klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne samodzielnie wydrukowana 

licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci 

urzędowej; 

5)pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1. 

1)Lista celów lub zakresów upoważnień do wykorzystywania udostępnionych 

materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

1) "dla dowolnych potrzeb"; 



2)"dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w 
sieci Internet"; 

3)"w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego"; 

4)"w celach edukacyjnych jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu 
oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego"; 

5)"w celu prowadzenia badań naukowych / prac rozwojowych"; 

6)"w celu realizacji zadania publicznego"; 

7)"w celu realizacji zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa i jego 

porządku konstytucyjnego"; 

8)"w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa". 

 


