
REGULAMIN  

PORTALU PZGIK 
(PORTALU WOJEWÓDZKIEJ CZĘŚCI PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO) 

 

Korzystanie z zasobów witryny internetowej https://pzgik.wodgik.katowice.pl oznacza akceptację 

bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu. 

 

§ 1 

Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące 

znaczenie: 

Portal PZGiK – portal wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, za pomocą którego możliwe jest odpłatne i nieodpłatne udostępnianie 

danych z PZGiK. Portal obejmuje Portal udostępniania i Portal mapowy. Strona główna 

portalu jest dostępna pod adresem https://pzgik.wodgik.katowice.pl  

WZGiK - wojewódzka część państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego.  

Usługodawca – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Katowicach (WODGiK) z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej  29, który jest 

jednostką budżetową Województwa Śląskiego, wykonującą zadania z dziedzin: geodezji, 

kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej.  WODGiK  jest administratorem Portalu 

PZGiK. 

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu PZGiK. 

PJDW - projekt pod nazwą: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie 

wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego 

województwa śląskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju 

cyfrowych usług publicznych.  

Partnerzy Projektu PJDW – jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Bielski (lider projektu), 

Województwo Śląskie, Powiat Cieszyński, Powiat Żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Miasto 

Cieszyn oraz Gmina Czechowice-Dziedzice realizujące projekt PJDW. 

Podbeskidzki Portal Informacji Przestrzennej – środowisko portali Partnerów Projektu PJDW, 

którego elementem jest niniejszy Portal PZGiK. 

Dane przestrzenne –  dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego poło-

żenia lub obszaru geograficznego. 

Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw 

danych przestrzennych. 

Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane 

przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych 

przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. 

https://pzgik.wodgik.katowice.pl/
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e-usługa - usługa świadczona za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, której 

świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka, a jej 

wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. 

Metadane – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych i umożliwiają 

odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych. 

Rejestracja – proces umożliwiający czynność logowania polegająca na zebraniu danych 

o Usługobiorcy oraz nadanie mu loginu i hasła. 

Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji Usługobiorcy polegający na podaniu 

loginu i hasła. 

Wniosek – dokument na podstawie, którego udostępniane są materiały z WZGiK. Wzór 

wniosków określony jest w przepisach, o których mowa w niniejszym regulaminie  w §2 ust. 2 

lit d (Wniosek W) i  w §2 ust. 2 lit e (Wniosek o dane z rejestru publicznego). 

Licencja – dokument określający uprawnienia Usługobiorcy dotyczące możliwości 

wykorzystywania udostępnionych materiałów WZGiK. 

Dokument Obliczenia Opłaty – dokument, w którym utrwalona jest wysokość należnej 

opłaty za udostępnione materiały z WZGiK oraz sposób jej wyliczenia. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki funkcjonowania oraz korzystania  

z Portalu PZGiK, 

2. Udostępnianie danych i materiałów określają następujące przepisy: 

a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

b) Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

c) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów 

wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu 

wydawania licencji. 

e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, 

zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.  

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.  

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed 

rozpoczęciem korzystania z Portalu PZGiK. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu PZGiK w sposób zgodny  

z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

 



§ 3 

Rodzaje i zakres świadczonych usług  

 

1. Portal PZGiK świadczy usługi danych przestrzennych oraz e-usługi związane z 

udostępnianiem danych WZGiK. 

2. Dostęp do usług danych przestrzennych świadczonych przez Portal PZGiK jest 

powszechny i nieodpłatny. Udostępnienie tych usług umożliwia podstrona Portal 

mapowy oraz kafelki zgromadzone na stronie głównej Portalu PZGiK z opisem DANE 

BEZ OPŁAT. Skorzystać można z  usług: wyszukiwania, przeglądania i pobierania 

zbiorów danych przestrzennych. 

3. Dostęp do danych z WZGiK świadczony przez e-usługi Portalu PZGiK w zależności od 

rodzaju Usługobiorcy oraz celu wykorzystania danych jest płatny lub nieodpłatny i 

wymaga złożenia stosownego wniosku. Dostęp realizowany jest przez podstronę 

Portal udostępniania, na którą można przejść poprzez podstronę e-usługi  lub kafelki 

zgromadzone na stronie głównej Portalu PZGiK z opisem DANE ODPŁATNE. Dostęp do 

danych z WZGiK jest możliwy również przez podstronę Portal mapowy.  

4. Podstrona Portalu PZGiK e-usługi umożliwia skorzystanie z dwóch e-usług: 

a) Udostępnienie materiałów WZGiK na podstawie wniosku W: 

- usługa odpłatna, udostępnianie danych na dowolne cele wszystkim 

podmiotom. Proces zamawiania danych odbywa się na Portalu 

udostępniania (udostępnianie odpłatne). 

- usługa nieodpłatna, na cele edukacyjne, badań naukowych, prac 

rozwojowych, ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz 

obronności państwa dla podmiotów określonych w art. 40a, ust. 2, pkt 2 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Proces 

zamawiania danych odbywa się na Portalu udostępniania 

(udostępnianie nieodpłatne na wniosek W). 

b) Udostępnienie materiałów WZGiK na podstawie wniosku o udostępnienie danych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym - usługa nieodpłatna dla podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Proces zamawiania danych odbywa się na Portalu udostępniania (udostępnianie 

nieodpłatne z art. 15). 

5. Podstrona Portalu PZGiK Portal mapowy umożliwia: 

a) wyszukiwanie danych pochodzących z WZGiK na podstawie istniejących 

skorowidzów map i zbiorów danych, lokalizacji przestrzennej, godeł map a także 

nazw miejscowości i nazw obiektów fizjograficznych, 

b) przeglądanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i ortofotomapy 

oraz przeglądanie skorowidzów map i zbiorów danych na tle BDOT10k lub 

ortofotomapy,  

c) wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych, 

d) powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie,  

e) wyświetlanie zawartości metadanych dla map i zbiorów danych, 

f) wybieranie map i zbiorów danych ze skorowidzy celem ich odpłatnego lub 

nieodpłatnego udostępnienia na wniosek, 

g) pobieranie kopii zbiorów danych dla bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k) oraz ortofotomapy opracowanej w ramach projektu PJDW. 

6. Kafelki zgromadzone na stronie głównej Portalu PZGiK z opisem DANE BEZ OPŁAT 

umożliwiają przejście na podstronę Portal mapowy, na której można pobierać kopie 



zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz 

ortofotomapy opracowanej w ramach projektu PJDW. 

7. Kafelki zgromadzone na stronie głównej Portalu PZGiK z opisem DANE ODPŁATNE 

umożliwiają przejście na podstronę Portal udostępniania, na której można składać 

wnioski o odpłatne udostępnienie materiałów z WZGiK na dowolne cele wszystkim 

podmiotom (na podstawie wniosku W). 

8. Skorzystanie z e-usług Portalu PZGiK wymaga zarejestrowania Usługobiorcy w celu 

założenia konta.  

9. Usługobiorca, który już posiada konto może skorzystać z e-usług Portalu PZGiK po 

zalogowaniu. Logowanie można wykonać na dwa sposoby: 

a) przy wykorzystaniu Węzła Krajowego - logowanie odbywa się za pomocą profilu 

zaufanego, e-dowodu lub mojeID (dostęp przez bank). Korzystanie z tego 

sposobu logowania wymaga podania numeru PESEL przy zakładaniu konta, 

b) poprzez podanie adresu e-mail i hasła podanego przy zakładaniu konta. 

10. Zatwierdzenie wniosku W o odpłatne udostępnienie materiałów WZGiK jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty. 

Dokument Obliczenia Opłaty wystawiony w postaci elektronicznej nie wymaga 

podpisu ani pieczęci. 

11. Płatność za materiały udostępnione poprzez e-usługę w ramach Wniosku W 

zrealizowana może być poprzez: 

a) usługę szybkich płatności internetowych PayByNet dostarczaną przez Krajową 

Izbę Rozliczeniową Spółka Akcyjna (KIR), 

b) przelew bankowy, 

c) gotówkę przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy.  

12. Realizacja płatności internetowych PayByNet wymaga zaakceptowania  

Regulaminu Usługi jednorazowej płatności Paybynet wydanego przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową Spółka Akcyjna. 

13. Przy wykorzystaniu e-usług Portalu PZGiK materiały WZGiK są udostępniane jednym z 

poniższych sposobów: 

a) odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy, 

b) wysyłka Pocztą Polską pod wskazany adres dostawy Usługobiorcy, 

c) usługa sieciowa udostępniania (udostępnienie zbiorów danych w postaci 

elektronicznej w Portalu PZGiK). 

14. Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę 

poleconą zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Przy przesyłce od 1 do 7 map 

składanych opłata za wysyłkę jest równa opłacie za przesyłkę poleconą 

ekonomiczną formatu M. Przy przesyłce od 8 i więcej map składanych lub mapach 

płaskich (niezależnie od ilości) opłata za wysyłkę jest równa opłacie za przesyłkę 

poleconą ekonomiczną formatu L. 

15. Wraz z udostępnionymi materiałami Usługobiorca otrzymuje: 

a) licencję wystawioną w postaci elektronicznej, która nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

b) klauzulę urzędową, którą opatruje się materiały WZGiK udostępniane na wniosek. 

16. Wykorzystanie e-usług umożliwiające pozyskanie lub pobranie danych wymaga 

zalogowania Usługobiorcy do Portalu udostępniania. Czynność logowania należy 

jednorazowo poprzedzić zarejestrowaniem w celu założenia konta w Portalu 

udostępniania. Zalogowanie i rejestrację umożliwia zakładka Moje konto znajdująca 

się w nagłówku Portalu udostępniania. 

Ponadto w przypadku Usługobiorcy zalogowanego zakładka Moje konto umożliwia 

zarządzenie własnym kontem przez Usługobiorcę, w tym: 



a) przeglądanie i edycję danych kontaktowych, 

b) przeglądanie i edycję danych adresowych, 

c) zmianę hasła, 

d) przeglądanie historii zamówień, w tym złożonych wniosków oraz 

wygenerowanych dokumentów obliczenia opłaty i licencji, 

e) przeglądanie i pobieranie zamówionych zbiorów danych w postaci 

elektronicznej wraz z klauzulami urzędowymi. 

17. Podstrona Portalu PZGiK Weryfikacja dokumentów umożliwia weryfikację 

Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji poprzez podanie identyfikatora 

zamieszczonego we wskazanych dokumentach. 

18. Podstrona Portalu PZGiK Kontakt umożliwia uzyskanie informacji kontaktowych do 

Usługodawcy. 

19. Podstrona Portalu PZGiK Pomoc umożliwia dostęp do Podręcznika Usługobiorcy 

Portalu PZGiK oraz zapoznanie się z odpowiedziami na najczęstsze pytania związane 

z korzystaniem Portalu PZGiK.  

§ 4 

Warunki techniczne korzystania z usług 

1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Portalu PZGiK wymagane jest: 

a) połączenie z siecią Internet, 

b) urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem 

służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), 

akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script, 

c) konto e-mail na potrzeby rejestracji i logowania się do Portalu PZGiK.  

2. Przy korzystaniu z zasobów Portalu zabronione jest: 

a) wykorzystywanie  wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, 

skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie 

Portalu PZGiK, lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają 

nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej Usługodawcy, 

b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów, 

automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych w Portalu PZGiK. 

 

§ 5 

Pytania, uwagi i spory związane z korzystaniem z usług 

1. Wszelkie pytania i uwagi związane z korzystaniem Portalu PZGiK należy kierować do 

Usługodawcy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy 

2. uwagi związane z udostępnianiem materiałów z WZGiK należy zgłosić na adres 

mailowy pzgik@wodgik.katowice.pl  lub  pisemnie na adres Usługodawcy. 

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie zgadza się z wysokością należnej opłaty 

uwidocznionej w Dokumencie Obliczenia Opłaty może fakt ten zgłosić  pisemnie na 

adres Usługodawcy. 

4. Usługodawca wydaje decyzję administracyjną w przypadku zgłoszenia spornej 

wysokości należnej opłaty. 
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§ 6 

Odpowiedzialność Usługobiorców korzystających z e-usług Portalu PZGiK 

1. Uprawnienia Usługobiorcy  dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych 

materiałów WZGiK określa licencja. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:  

a) w przypadku materiałów WZGiK w postaci elektronicznej – możliwości 

wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach,  

w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza 

wykonywanych w systemach teleinformatycznych, 

b) w przypadku materiałów WZGiK w postaci nieelektronicznej – ich powielanie,  

a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej. 

2. Usługobiorcy, którzy wykorzystują materiały WZGiK zobowiązani są do zamieszczania  

w publikowanych opracowaniach informacji o źródle pochodzenia użytego 

materiału. 

  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego 

pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień 

Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu PZGIK z 

przyczyn niezależnych od Usługodawcy. 

4. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do 

Portalu PZGiK na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności. 

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku  

z Portalem PZGiK, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, 

błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, 

wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie 

przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.  

6. Portal PZGiK jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn 

zarządzanych przez strony trzecie.  

7. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne 

ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność 

oraz kompletność danych zawartych na tych stronach, do których można uzyskać 

dostęp poprzez niniejszy Portal PZGiK. 

8. Dane gromadzone w procesie rejestracji przetwarzane są zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

9. Udzielanie informacji innym osobom o haśle koniecznym do zalogowania się do 

Portalu PZGiK jest zabronione. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła blokuje 

dostęp do Portalu PZGiK. 

10. Usługobiorcy korzystający z Portalu PZGiK akceptują zapisy Polityki prywatności. 



11. Usługobiorcy rejestrujący się do Portalu PZGiK zobowiązani są do zapoznania się z 

klauzulą informacyjną. 

12. Portal PZGiK udostępnia Deklarację dostępności. 

13. Linki do aktualnych wersji niniejszego Regulaminu jak również Polityki prywatności, 

Deklaracji dostępności i Klauzuli informacyjnej są dostępne w stopce strony głównej 

Portalu PZGiK.  

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów określonych w §2 ust. 2 

niniejszego regulaminu ,  Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy z dnia 18 lipca 2002r o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną.  


