
Załącznik nr 3   -   Taryfa zryczałtowana za typowe czynności techniczne biegłych z zakresu geodezji i kartografii     (2023 r.) 

Opracowano na podstawie OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 989) 

 

Lp. Określenie czynności Jednostka 

Procent 
kwoty 

bazowej za 
jednostkę 

W zł od do 

Stawka 
podwyższona 
o 50%  w zł, 

od 

do  

 
1 2 3 4 5   6  7  8  

 

1 

Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:    

 1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości nieruchomość 3,08 70,53 zł 99,76 zł 105,80 zł 149,66 zł  

 2) za każdą następną księgę lub każde następne akta nieruchomość 1,49 34,12 zł 48,26 zł 51,18 zł 72,40 zł  

 

2 

Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów: 
  

 

 - sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:  

 1) za pierwszą działkę działka 1,17 26,79 zł 37,90 zł 40,19 zł 56,85 zł  

 2) za każdą następną działkę działka 0,11 2,52 zł 3,56 zł 3,78 zł 5,34 zł  

 
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy 
ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w 
księgach wieczystych: 

   

 3) za pierwszą działkę działka 21,96 502,88 zł 711,28 zł 754,33 zł 1 067,04 zł  

 4) za każdą następną działkę działka 2,23 51,07 zł 72,23 zł 76,60 zł 108,36 zł  

 

3 

Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego: 

   

 1) do 4 punktów granicznych i osnowy geodezyjnej ryczałt 4,67 106,94 zł 151,26 zł 160,41 zł 226,92 zł  

 2) za każdy następny punkt graniczny i osnowy geodezyjnej punkt 0,32 7,33 zł 10,36 zł 10,99 zł 15,55 zł  

 

4 

Ustalenie granic nieruchomości:    

 1) do 4 punktów granicznych ryczałt 29,39 673,03 zł 951,94 zł 1 009,55 zł 1 428,06 zł  

 2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych 
geodezyjno--kartograficznych 

punkt 2,23 51,07 zł 72,23 zł 76,60 zł 108,36 zł  

 3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stron punkt 0,96 21,98 zł 31,09 zł 32,98 zł 46,65 zł  



 

5 

Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie 
mapy: 

   

 1) dla powierzchni do 0,50 ha ryczałt 51,88 1 188,05 zł 1 680,39 zł 1 782,08 zł 2 520,85 zł  

 2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha ryczałt 65,24 1 494,00 zł 2 113,12 zł 2 240,99 zł 3 170,01 zł  

 3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha ryczałt 78,08 1 788,03 zł 2 529,01 zł 2 682,05 zł 3 793,91 zł  

 4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha ryczałt 96,96 2 220,38 zł 3 140,53 zł 3 330,58 zł 4 711,29 zł  

 5) za każdy następny hektar l ha 11,57 264,95 zł 374,75 zł 397,43 zł 562,19 zł  

 

6 

Podział nieruchomości: 
  

 

 - opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:  

 1) podział na dwie działki ryczałt 14,43 330,45 zł 467,39 zł 495,67 zł 701,15 zł  

 2) za każdą następną działkę działka 2,23 51,07 zł 72,23 zł 76,60 zł 108,36 zł  

 - obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:    

 3) podział na dwie działki ryczałt 65,24 1 494,00 zł 2 113,12 zł 2 240,99 zł 3 170,01 zł  

 4) za każdą następną działkę działka 7,32 167,63 zł 237,09 zł 251,44 zł 355,68 zł  

 

7 

Inne prace geodezyjno-kartograficzne: 

  

 

 - skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu 
rozgraniczeniowym: 

 

 1) do 4 punktów granicznych ryczałt 9,76 223,50 zł 316,13 zł 335,26 zł 474,24 zł  

 2) za każdy następny punkt graniczny punkt 1,49 34,12 zł 48,26 zł 51,18 zł 72,40 zł  

 - skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:    

 3) podział na dwie działki ryczałt 24,4 558,76 zł 790,32 zł 838,14 zł 1 185,60 zł  

 4) za każdą następną działkę działka 2,23 51,07 zł 72,23 zł 76,60 zł 108,36 zł  

 
5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów 
stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 
0,5 

   

 


