Nie pobiera się opłat za udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej niżej przedstawionym podmiotom w określonym celu:
na cele edukacyjne

jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty
uczelniom
organizacjom pozarządowym (które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i które nie działają w celu osiągnięcia zysku), którymi są osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych,
związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne
dla działalności
pożytku
publicznego

w celu
przeprowadzenia
badań naukowych i
prac rozwojowych

prowadzonej przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
prowadzonej przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
prowadzonej przez spółdzielnie socjalne
prowadzonej przez spółki akcyjne i spółki z.o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
jednostkom naukowym (1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 3. instytuty
badawcze, 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5. Polską Akademię
Umiejętności, 6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. 1–5, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej;
organizacjom pozarządowym (które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i które nie działają w celu osiągnięcia zysku), którymi są osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych,
związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne
dla działalności
pożytku
publicznego

prowadzonej przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
prowadzonej przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
prowadzonej przez spółdzielnie socjalne
prowadzonej przez spółki akcyjne i spółki z.o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym
udostępnienie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w
ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub GGK, po podpisaniu umowyw sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace
udostępnienie na podstawie art. 12, ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
udostępnienie na podstawie art.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

