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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.2)) 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 karto-

graficznych, o których mowa w § 1, są:

1)  materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające 

rysunek lub obraz w pełnej treści obiektów położo-

nych na terenach zamkniętych oraz współrzędne 

geodezyjne lub prostokątne płaskie punktów po-

łożonych na tych obiektach, jeżeli informacjom 

o tych obiektach organ ustalający teren zamknięty 

nadał klauzulę „poufne”;

2)  materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające 

rezultaty pomiarów pozwalających określić współ-

rzędne punktów położonych na obiektach, o któ-

rych mowa w pkt 1;

3)  materiały geodezyjne i kartograficzne — mapy, 

zobrazowania terenów zamkniętych, bazy danych 

informacji o terenie, zawierające informację opi-

sową lub w postaci znaku graficznego o przezna-

czeniu obiektów, o których mowa w pkt 1, albo 

o przeznaczeniu całego terenu zamkniętego;

4)  materiały geodezyjne i kartograficzne w postaci 
map lub baz danych informacji o terenie zawiera-
jące informacje o:

a)  zawartości lub pojemności zbiorników materia-
łów pędnych, gazu oraz substancji niebezpiecz-
nych dla życia i zdrowia ludzi, jeżeli pojemność 
zbiorników wynosi ponad 5000 m3,

b)  pojemności, wysokości piętrzenia oraz czasu 
opróżniania jeziora zaporowego, jeżeli wyso-
kość piętrzenia wody jest większa niż 5 m lub 
pojemność zbiornika wynosi ponad 1 mln m3,

c)  stawach osadowych o pojemności większej niż 
5000 m3 i wysokości piętrzenia większej niż 
3 m,

d)  wartości napięcia prądu w elektroenergetycz-
nych napowietrznych liniach przesyłowych, 

e)  maksymalnym obciążeniu mostów i wiaduktów.

§ 3. Przepisu § 2 pkt 1 nie stosuje się do materia-
łów geodezyjnych i kartograficznych dotyczących 
urządzeń służących bezpośrednio do nawigacji lotni-
czej oraz obiektów usytuowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie ogólnodostępnych naziemnych ciągów 
komunikacyjnych.

§ 4. Materiały, o których mowa w § 2, mogą być 
utrwalone w formie analogowej lub na informatycz-
nym nośniku danych, w tym stanowiącym element 
systemu lub sieci teleinformatycznej.

§ 5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
egzemplarzy map, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4, któ-
re zostały wydrukowane przed dniem 7 lipca 2001 r.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. 
w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficz-
nych oznaczanych klauzulą „poufne” (Dz. U. Nr 56, 
poz. 589).

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — administracja publiczna, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. 
Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, 
poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 
i Nr 106, poz. 675.
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