
   TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

BAZA 1 766,46 zł        2015

Lp. Określenie czynności Jednostka
Procent kwoty 

bazowej za jednostkę
KWOTA

1 2 3 4 5

Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:                                                                 

1)  za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości 
nieruchomość 3,08 54,41 zł       

2)  za każdą następną księgę lub każde następne akta nieruchomość 1,49 26,32 zł       

Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów (wypisu z rejestru 

gruntów):                                                                                                                                    

1)  za pierwszą działkę 

działka 1,17 20,67 zł       

2)  za każdą następną działkę -    sporządzenie wypisu z rejestru 

gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem 

powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:

działka 0,11 1,94 zł          

3)  za pierwszą działkę działka 21,96 387,91 zł     

4)  za każdą następną działkę działka 2,23 39,39 zł       

Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego:                                                                                                                              

1)   do 4 punktów granicznych i osnowy geodezyjnej 

ryczałt 4,67 82,49 zł       

2)   za każdy następny punkt graniczny i osnowy geodezyjnej punkt 0,32 5,65 zł          

Ustalenie granic nieruchomości:                                                                                                                                            

1)   do 4 punktów granicznych
ryczałt 29,39 519,16 zł     

2)   za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych 

geodezyjno-karto-graficznych 
punkt 2,23 39,39 zł       

3)   za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń punkt 0,96 16,96 zł       

Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie 

mapy:                                                                                                                          

1)   dla powierzchni do 0,50 ha 

 ryczałt 51,88 916,44 zł     

2)   dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha  ryczałt 65,24 1 152,44 zł  

3)   dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha  ryczałt 78,08 1 379,25 zł  

4)   dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha  ryczałt 96,96 1 712,76 zł  

5)   za każdy następny hektar 1 ha 11,57 204,38 zł     

Podział nieruchomości: -    opracowanie wstępnego projektu 

podziału na kopii mapy:                                                                                                                                                 

1)    podział na dwie działki

ryczałt 14,43 254,90 zł     

2)    za każdą następną działkę -    obliczenie i wyznaczenie w 

terenie projektu podziału: 
działka 2,23 39,39 zł       

3)    podział na dwie działki ryczałt 65,24 1 152,44 zł  

4)    za każdą następną działkę działka 7,32 129,30 zł     

Inne prace geodezyjno-kartograficzne: -    skartowanie i opisanie na 

mapie granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym:                                                                               

1)    do 4 punktów granicznych 

ryczałt 9,76 172,41 zł     

2)    za każdy następny punkt graniczny -    skartowanie i opisanie 

na mapie projektu podziału nieruchomości:
punkt 1,49 26,32 zł       

3)    podział na dwie działki ryczałt 24,40 431,02 zł     

4)    za każdą następną działkę działka 2,23 39,39 zł       

5)    za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów 

stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem 

współczynnika 0,5

szkic 1,115 19,70 zł       
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