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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie okreÊlenia rodzajów map, materia∏ów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiàcych
paƒstwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodu-
kowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych ze-

zwoleƒ.

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)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zezwolenia na rozpowszechnianie i rozpro-
wadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszech-
niania i rozprowadzania wymagajà nast´pujàce ma-
teria∏y z paƒstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego, niezale˝nie od sposobu ich udost´pnia-
nia:

1) mapy topograficzne,

2) mapy administracyjne,

3) mapy tematyczne,

4) mapa zasadnicza,

5) fotogrametryczne i teledetekcyjne zdj´cia lotnicze,

6) zdj´cia satelitarne,

7) materia∏y pochodne, opracowane na podstawie
zdj´ç, o których mowa w pkt 5 i 6.

§ 2. 1. Zezwolenia, o którym mowa w § 1, udziela
si´ na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç:

1) nazw´ map, materia∏ów fotogrametrycznych i tele-
detekcyjnych,

2) skal´ i inne dane identyfikujàce mapy, materia∏y fo-
togrametryczne i teledetekcyjne, w tym w szcze-
gólnoÊci god∏o, rok wydania, autorstwo, okreÊle-
nie obszaru,

3) okreÊlenie zadania, dla którego b´dzie dokonywa-
ne rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz re-
produkowanie w celu rozpowszechniania i rozpro-
wadzania map, materia∏ów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych,

4) wielkoÊç nak∏adu reprodukowanych map, materia-
∏ów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,

5) okreÊlenie formy, w jakiej majà byç udost´pnione
mapy, materia∏y fotogrametryczne i teledetekcyj-
ne.

§ 3. 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powin-
no zawieraç warunki, na jakich zainteresowany mo˝e
rozpowszechniaç i rozprowadzaç oraz reprodukowaç
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania materia-
∏y z paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego. Zezwolenie powinno zawieraç w szczegól-
noÊci:

1) oznaczenie danych identyfikacyjnych materia∏ów,
o których mowa w § 1, a w szczególnoÊci nazw´,
god∏o, numer zdj´cia, skal´,

2) okreÊlenie zadania, dla którego b´dà wykorzysty-
wane materia∏y z paƒstwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego,

3) obowiàzek numeracji ka˝dego reprodukowanego
egzemplarza,

4) zakres rozpowszechniania i rozprowadzania mate-
ria∏ów z paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego,

5) okreÊlenie sposobu naliczenia nale˝noÊci za udo-
st´pnione materia∏y,

6) okreÊlenie formy, w jakiej zainteresowany mo˝e
rozpowszechniaç i rozprowadzaç materia∏y z paƒ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go.

2. Zezwolenie powinno zawieraç równie˝ poucze-
nie o tym, ˝e materia∏y sà obj´te ochronà praw autor-
skich i praw pokrewnych, oraz pouczenie o niedopusz-
czalnoÊci odst´pstw od warunków okreÊlonych w ze-
zwoleniu.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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