
Dz.U.01.56.589 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 

 
z dnia 18 maja 2001 r. 

 
w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych 

oznaczanych klauzulą „poufne”. 
 

(Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r.) 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 Rozporządzenie określa rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które ze względu na ochronę 
interesów państwa lub interesu społecznego oznacza się klauzulą „poufne”. 
 

§ 2. 
 Rodzajami materiałów geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w § 1, są: 

1) materiały geodezyjne zawierające współrzędne geodezyjne lub prostokątne płaskie w postaci 
liczbowej, punktów położonych na obiektach terenu zamkniętego - budynkach, budowlach, 
urządzeniach oraz infrastrukturze naziemnej i podziemnej, jeżeli obiektom tym organ zamykający teren 
przyznał klauzulę „poufne” oraz podał informację o tym w trybie art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; nie dotyczy to współrzędnych urządzeń służących 
bezpośrednio do nawigacji lotniczej, 
2) materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające rezultaty pomiarów pozwalających określić 
współrzędne punktów położonych na obiektach, o których mowa w pkt 1, 
3) materiały geodezyjne i kartograficzne - mapy, bazy danych informacji o terenie, zawierające 
chociażby jeden z następujących elementów: 

a) informację opisową lub w postaci znaku graficznego o przeznaczeniu obiektów, o których 
mowa w pkt 1, albo o przeznaczeniu całego terenu zamkniętego, 
b) informację o położeniu obiektów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem położenia obiektów 
usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie publicznych, naziemnych ciągów 
komunikacyjnych - linii kolejowych, dróg, ulic, placów, 

4) zobrazowania wykonane w dowolnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego - naziemne, 
lotnicze lub wykonane z dowolnych środków latających, terenu zamkniętego, na którego obszarze 
znajdują się obiekty, o których mowa w pkt 1, 
5) materiały uzyskane w wyniku przetworzenia obrazów lub innych zobrazowań satelitarnych, 
zawierające dodaną informację o przeznaczeniu obiektów, o których mowa w pkt 1, lub o 
przeznaczeniu całego terenu zamkniętego; przepis pkt 3 lit. b) stosuje się odpowiednio, 
6) materiały geodezyjne i kartograficzne - mapy topograficzne, bazy danych informacji o terenie, 
zawierające informację w postaci elementów pośrednio demaskujących przeznaczenie terenu 
zamkniętego lub obiektów, o których mowa w pkt 1; elementami pośrednio demaskującymi mogą być 
w szczególności: ogrodzenia, przesieki w lesie, bocznice kolejowe i drogi dojazdowe oraz 
obwałowania; przepis pkt 3 lit. b) stosuje się odpowiednio, 
7) materiały geodezyjne i kartograficzne, zawierające wartości deklinacji lub uchylenia magnetycznego 
o błędzie wyznaczenia mniejszym od 3', podane na określony rok wraz z ich zmianą roczną, odniesione 
do konkretnego terenu z obszaru Polski, lub równoważny dokładnościowo rysunek izolinii tych 
wartości - jeżeli od czasu wyznaczenia minęło mniej niż 10 lat, 
8) materiały geodezyjne i kartograficzne - mapy, bazy danych informacji o terenie, zawierające 
informacje o: 

a) zawartości lub pojemności zbiorników materiałów pędnych, gazu oraz substancji 
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi - dotyczy zbiorników o pojemności większej od 
5.000 m3, 
b) rodzaju transportowanego produktu w rurociągach przesyłowych, 
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c) pojemności, wysokości piętrzenia oraz czasu opróżniania jeziora zaporowego, jeżeli 
wysokość piętrzenia wody jest większa od 5 m lub pojemność zbiornika jest większa od 1 mln 
m3, 
d) stawach osadowych o pojemności większej od 5.000 m3 i spiętrzeniu większym od 3 m, 
e) wydajności ujęć wody, jeżeli jest większa od 35.000 l/godz., 
f) wartości napięcia prądu w elektroenergetycznych napowietrznych liniach przesyłowych, 
g) maksymalnym nieniszczącym obciążeniu mostów i wiaduktów, 

9) materiały zawierające wyniki szczegółowych sondaży portów wojennych i miejsc bazowania 
okrętów Marynarki Wojennej oraz akwenów zastrzeżonych przez Marynarkę Wojenną, 
10) materiały geodezyjne i kartograficzne - mapy, skorowidze arkuszy map, przedstawiające 
rozmieszczenie terenów zamkniętych, na obszarze większym od powiatu. 

 
§ 3. 

Rodzaje materiałów, o których mowa w § 1, mogą być zawarte na dowolnym nośniku, w tym na papierze, 
materiale fotograficznym, na komputerowych nośnikach informacji, w poczcie elektronicznej oraz w plikach, 
folderach i na stronach sieci teleinformatycznych. 
 

§ 4. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do materiałów geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w § 2 
pkt 7, i egzemplarzy map określonych w § 2 pkt 3, 6 i 8, wydrukowanych przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, choćby stanowiły rodzaje materiałów, o których mowa w § 1. 
 

§ 5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  
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