
Dz.U.01.56.588 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 

 
z dnia 15 maja 2001 r. 

 
w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, 

stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których 
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania 

i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń. 
 

(Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r.) 
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 5 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. 
Zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i 
rozprowadzania wymagają następujące materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
niezależnie od sposobu ich udostępniania: 
 1) mapy topograficzne, 
 2) mapy administracyjne, 
 3) mapy tematyczne, 
 4) mapa zasadnicza, 
 5) fotogrametryczne i teledetekcyjne zdjęcia lotnicze, 
 6) zdjęcia satelitarne, 
 7) materiały pochodne, opracowane na podstawie zdjęć, o których mowa w pkt 5 i 6. 
 

§ 2. 
1. Zezwolenia, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek zainteresowanego. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
 1) nazwę map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, 

2) skalę i inne dane identyfikujące mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne, w tym w 
szczególności godło, rok wydania, autorstwo, określenie obszaru, 
3) określenie zadania, dla którego będzie dokonywane rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz 
reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i 
teledetekcyjnych, 
4) wielkość nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, 
5) określenie formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i 
teledetekcyjne. 

 
§ 3. 

 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać warunki, na jakich zainteresowany może 
rozpowszechniać i rozprowadzać oraz reprodukować w celu rozpowszechniania i rozprowadzania materiały z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zezwolenie powinno zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie danych identyfikacyjnych materiałów, o których mowa w § 1, a w szczególności nazwę, 
godło, numer zdjęcia, skalę, 
2) określenie zadania, dla którego będą wykorzystywane materiały z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 

 3) obowiązek numeracji każdego reprodukowanego egzemplarza, 
4) zakres rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, 

 5) określenie sposobu naliczenia należności za udostępnione materiały, 
 6) określenie formy, w jakiej zainteresowany może rozpowszechniać i rozprowadzać materiały z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Zezwolenie powinno zawierać również pouczenie o tym, że materiały są objęte ochroną praw autorskich i 
praw pokrewnych, oraz pouczenie o niedopuszczalności odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu. 
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§ 4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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