
U m o w a Nr ………

o dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego drogą internetową 
z wykorzystaniem programu komputerowego GEO-INFO i.Rzeczoznawca

W dniu...............................w Jeleniej Górze, pomiędzy Starostą Karkonoskim, reprezentowanym przez 
Krzysztofa Preisnera - Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Jeleniej Górze zwanym dalej Udostępniającym

a Rzeczoznawcą majątkowym 

………………………………………………………………………………………………………...

zamieszkałym……………………………………………………………………………..nr REGON……………………………………...

nr NIP…………………………...adres e-mail………………………………………. nr telefonu ……………………………………...

Nr uprawnień zawodowych…………………………………………………………….

wykonujący zawód na podstawie ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
 (wpisu do ewidencji gospodarczej, umowy o pracę, umowy zlecenia) 

zwanym dalej w umowie „Rzeczoznawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie Rzeczoznawcy do korzystania z dostępu i pobierania 
danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jeleniej Górze w trybie chronionym, w zakresie
prowadzonej ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.2020r.276 t.j. z 
późn. zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne - za pomocą stosownego serwisu systemu oprogramowania 
komputerowego Udostępniającego aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca.

2. Udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonywane będzie 
odpłatnie.

§ 2

1. Rzeczoznawca oświadcza, że będzie wykorzystywać dostęp do serwisu wyłącznie na użytek wykonywanych 
czynności rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j z późn. zm.), bez możliwości cesji tego dostępu na osoby trzecie oraz do 
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z poźn. 
zm.). Oświadczenie Rzeczoznawcy o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Rzeczoznawca oświadcza, iż zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu korzystania z aplikacji GEO- INFO 
i.Rzeczoznawca, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, jak też przyjmuje do wiadomości, że 
wszelka jego aktywność w tym zakresie będzie rejestrowana i archiwizowana przez system.

3. Rzeczoznawca oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych korzystaniem 
z dostępu do zasobu, a w szczególności z powodu naruszenia przepisów wymienionych w umowie i regulacji 
obowiązujących u Udostępniającego.

§ 3

1. Rzeczoznawcy, przydzielony zostanie login i hasło aktywowane przez administratora systemu. 
Rzeczoznawca ma możliwość zmiany hasła, udostępnienie hasła osobom trzecim jest zabronione.



2. Udostępniający dołoży należytej staranności w celu zapewnienia Rzeczoznawcy stałego dostępu do 
systemu.

§ 4

1. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi, spowodowane przyczynami 
nieleżącymi po jego stronie np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci 
internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu.

2. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu systemu rozumie się wszelkie działania mające na celu usunięcie wad
i usterek w pracy systemu oraz jego konserwację.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas posiadania uprawnień i czynnego wykonywania zawodu rzeczoznawcy 
majątkowego.

2. Rzeczoznawca zobowiązuje się w terminie niezwłocznym do pisemnego powiadomienia Udostępniającego 
o utracie uprawnień lub zaprzestaniu wykonywania czynności zawodowych.

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

4. Udostępniający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 
Rzeczoznawcę i osoby przez niego uprawnione postanowień niniejszej umowy.

§ 6

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………                                                                                         ……………………………...

Rzeczoznawca                                                                                                            Udostępniający    
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