NYSA, 2018-10-08
Licencja nr GG-III.6642.2236.2018.JB_1607_CL1
1. Nazwa organu wydającego licencję: Starosta Nyski
2. Licencjobiorca: PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ZESPÓŁ
PROJEKTOWY mgr inz. Waldemar Wojciechowski
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. M.KONOPNICKIEJ 23, Polska
3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:
Lp. Nazwa materiału zasobu

1

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

Identyfikator
materiału zasobu
PL.PZGiK.75

Data
Określenie obszaru/obiektu, do
wykonania którego odnosi się licencja 1)
kopii
2018-10-04 BURGRABICE dz. 336 do 777
324/1,96 do 336 do 106,63

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcę
podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 materiałów zasobu2)
dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet
pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań
kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi materiałów
zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci
nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami:
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z
wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 10,
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych w
przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 500,
c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000
pikseli
5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji
Signature Not Verified
celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.
Dokument podpisany przez MARIA
SOBCZYK
Data: 2018.10.08 13:57:17 CEST
..........................................................................
(podpis organu lub upoważnionej osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) kto
wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostępnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych
materiałów.

1) Określenie obszaru/obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostki podziału terytorialnego kraju, jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki
ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykaz godeł mapy, współrzędne poligonu, nazwę i identyfikator TERYT miejscowości, nazwę i
identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktów osnowy geodezyjnej, identyfikatory punktów granicznych Informacja nie jest
wymagana w przypadku udostępniania dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych
2) Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do niniejszego wzoru
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji;
2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art 40c ust 4 ustawy;
4) klauzulę, że zgodnie z art 40c ust 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci
urzędowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1
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