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Wodzisław Śl., dnia 22 sierpień 2012r. 

 
 

   Pan dr inż. Kazimierz BUJAKOWSKI 

Prezes  

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
 

Główny Geodeta Kraju 
 

ul. Wspólna 2 
00-926 WARSZAWA 

 

                                              Szanowny Panie Prezesie 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 lipca 2012r. sygn. PL-0242-3/10-12/936, dotyczące 
przekazania do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego  
pragnie zgłosić do przedmiotowego projektu niżej wymienione uwagi i propozycje: 
 
 
1. Nowelizacja rozporządzenia w §1 pkt 1 formułuje propozycję definicji „gruntów 

o nieuregulowanym stanie prawnym”.  
 

W ocenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego propozycja ta jest daleko idącym 
uproszczeniem, które winno albo spowodować korektę tej definicji, albo wykreślenie jej 
z przedmiotowego projektu nowelizacji. W szczególności warto zauważyć, iż sam fakt istnienia 
księgi wieczystej, albo innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, nie 
wyklucza istnienia niezgodności treści tej księgi lub dokumentów z rzeczywistym stanem 
prawnym. Zmiany stanu prawnego nieruchomości następują bowiem niezależnie od wpisu w 
księdze wieczystej (niezależnie od innych dokumentów, określających dotychczasowy stan 
prawny), podczas gdy projekt zakłada że sam fakt istnienia KW lub innych dokumentów, 
przesądza o uregulowaniu stanu prawnego. 
 
2. Zasadnym wydają się wątpliwości, wyrażone przez Ministra Finansów w piśmie 

FS3/0310/100/KLC/12/10114 z dnia 31.07.2012r., dotyczące treści proponowanego §1 pkt 24 
projektu w zakresie zawiadamiania o zmianach w ewidencji właścicieli nieruchomości.  

 
Zdaniem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego właściwym byłoby albo zamieszczenie definicji 

„podmiotów ewidencyjnych” w §2 projektu rozporządzenia (tzw. „słowniku”), albo stosownego 
uzupełnienia §49 ust.1 pkt 4. Nie wydaje się bowiem oczywistym i jednoznacznym, że „podmioty 
ewidencyjne” zdefiniowane w §17 dla potrzeb określenia „grup rejestrowych” są tożsame z 
„podmiotami ewidencyjnymi”, o których mowa w proponowanym §1 pkt 24 opiniowanego 
projektu. 

 
3. Polskie Towarzystwo Geodezyjne negatywnie opiniuje propozycję wyrażoną w §1 pkt 23, 

polegającą na całościowym uchyleniu dotychczasowego §48 Rozporządzenia. 
 

Zarząd PTG, pomimo wyjaśnienia zawartego w pkt 21 uzasadnienia projektu, nie podziela 
zasadności uchylenia przedmiotowego przepisu. W naszej ocenie prowadzenie „Dziennika zgłoszeń 
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zmian” jest potrzebne, gdyż dokumentuje zasadność wprowadzanych zmian do operatu 
ewidencyjnego. Prowadzenie „Dziennika” jest uzasadnione chociażby wielością postępowań 
administracyjnych w przedmiocie wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, a także 
częstym wnoszeniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia do sądów administracyjnych. 
Proponowana rezygnacja prowadzenia przedmiotowego „Dziennika” spowoduje, że informacje, o 
których mowa w §48, w ogóle nie będą rejestrowane, w związku z czym ustalenie zasadności 
wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego stanie się niemożliwe do zweryfikowania. 

 
4. Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych. 
 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pragnie zauważyć, iż proponowana nowelizacja 
rozporządzenia w sposób niewystarczający odnosi się do zasad i trybu dokonywania tych 
czynności przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co naszym zdaniem wymaga 
doprecyzowania postanowień opiniowanego projektu. 

 
Z jednej bowiem strony dotychczasowe orzecznictwo sądowo-administracyjne jednoznacznie 

dopuszcza ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów §§37-39 obecnie 
obowiązującego rozporządzenia ws ewidencji gruntów i budynków, co potwierdzają także wydane 
stanowiska przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, to nie mniej jednak stanowiska te nie mają 
jednoznacznego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa. Zdaniem PTG projekt 
nowelizacji – w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości – winien doprecyzować możliwość 
dokonywania takiego ustalenia przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 
Zasadność naszego stanowiska wynika chociażby z postanowień nowowprowadzonego w życie 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz.1572), gdzie czynności te zaleca się 
wykonywać, w określonych sytuacjach, przy sporządzaniu map do celów projektowych. Wydaje 
się być zasadnym, aby w nowelizowanym rozporządzeniu możliwość ustalania przebiegu granic 
działek ewidencyjnych – przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych - była zapisana 
wprost, dla różnych asortymentów wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Dla 
przykładu zapis taki mógłby brzmieć: „"Przepisy §§37-39 stosuje się odpowiednio także przy 
wykonywaniu wszelkich prac geodezyjnych i kartograficznych, będących podstawą aktualizacji 
operatu ewidencyjnego". 

 
Zdaniem PTG projekt winien doprecyzować ponadto jednoznacznie sposób postępowania 

wykonawcy w przypadku niestawiennictwa stron na gruncie, gdy na grunt przybyła tylko jedna ze 
stron, a także gdy oświadczenie do protokołu składa jedna strona, podczas gdy druga 
oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. Zasadność powyższego wynika z 
faktu, iż w obecnym uregulowaniu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych możliwe jest 
jedynie wg „zgodnego oświadczenia woli osób, które stawiły się w określonym w zawiadomieniu 
miejscu i terminie” (§ 38 ust.2), co budzi kontrowersyjność w w/w przypadkach. W naszej ocenie 
konieczne jest albo odrębne sprecyzowanie trybu postępowania dla tych przypadków, albo 
jednoznaczne wskazanie, że zastosowanie mają przepisy zawarte w art.31 ust. 2 i 3 ustawy. 
Wydaje się być ponadto zasadnym unormowanie częstych sytuacji zdarzających się w praktyce, 
tj. gdy zachodzi istotna rozbieżność pomiędzy dostępnymi dokumentami a stanem posiadania na 
gruncie, a także gdy zgodne oświadczenie woli stron znacząco odbiega od zebranych dowodów 
(map, śladów granicznych itp.).  

 
Wydaje się również, że przy zmianie brzmienia § 45, „2. Przy aktualizacji operatu 

ewidencyjnego przepisy § 35 i 36 stosuje się odpowiednio”, dodanie do stosowania tylko § 36 
nadal może budzić kontrowersje w prawidłowym zrozumieniu możliwości ustalania granic w trybie 
rozporządzenia. Paragrafy 35 i 36 są wprost skierowane do osób prowadzących ewidencje 
gruntów i budynków, zaś czynności ustalenia granic dokonuje wykonawca prac geodezyjnych a 
możliwość stosowania tego trybu jest opisana w § 37 z technicznymi zasadami ujętym w § 38 i 
39. Dlatego proponujemy rozważenie zmiany  
w § 45 poprzez dodanie możliwości stosowania oprócz § 36 także § 37, gdyż prowadzenie 
ewidencji gruntów i budynków nie jest tożsame z pracami związanymi z aktualizacją tejże 
ewidencji. 
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Polskie Towarzystwo Geodezyjne pragnie jednocześnie wskazać na konieczność dokonania 

wnikliwej analizy, a co za tym idzie jednoznacznego doprecyzowania, problematyki 
dokumentowania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Obecnie bowiem z 
literalnego brzmienia przepisów rozporządzenia wynika, że w procedurze tej winny być 
sporządzane dwa protokoły: „graniczny”, o którym mowa w §38 ust.2 rozporządzenia, a także 
„ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków”, o którym mowa w 
§38 ust.4, a którego wzór zamieszczony został w Załączniku nr 3 do rozporządzenia.  

 
O kontrowersyjności tych zapisów świadczy chociażby fakt, że część członków naszego 

Stowarzyszenia wykonuje dwa protokoły, a część wyłącznie „protokół ustalenia przebiegu granic 
działek do celów ewidencji gruntów i budynków”, przy czym obie te sytuacje są akceptowane 
przez ośrodki dokumentacji położone w różnych częściach kraju. PTG jednocześnie pragnie 
zwrócić uwagę, że dopracowania wymaga wzór „Protokołu ustalenia przebiegu granic działek do 
celów ewidencji gruntów i budynków”, z uwagi na nieścisłości w obecnej jego treści. I tak np.: 

 kolumna nr 5 „Sposób ustalenia przebiegu granic i sposób stabilizacji lub markowania 
punktów granicznych” winna zostać opisana jako „Sposób wykazania w ewidencji 
przebiegu granic i sposób stabilizacji lub markowania punktów granicznych”. W przypadku 
bowiem zaistnienia sporu granicznego ustalenie przebiegu granic jest nieskuteczne, w 
związku z czym granice działki wykazywane są w ewidencji wg zasad określonych w §39; 

 w pozycji 2 tabeli błędnie opisano jakoby wykonawca miał wykazywać przebieg granic wg 
ostatniego spokojnego stanu posiadania. Z treści w §39 wynika, że granice wykazuje się 
na podstawie „wyników pomiaru stanu posiadania na gruncie”, a nie ostatniego spokojnego 
stanu posiadania, co stanowi istotną różnicę. Skreśleniu winien podlegać zapis „Brak 
wiarygodnych danych do ustalenia granic”, gdyż ta przesłanka sama w sobie uzasadnia 
wykonanie przedmiotowych czynności (w przypadku istnienia takich danych – dokumentów 
- niedopuszczalne byłoby ustalenie granic w przedmiotowym trybie); 

 w pozycji 3 tabeli sformułowanie „Wznowiono na podstawie danych z ewidencji gruntów i 
budynków” jest błędne merytorycznie. W sytuacji bowiem istnienia wystarczających 
danych, pozwalających na wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów 
granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów, procedura ustalenia granic 
działek ewidencyjnych jest niedopuszczalna. W takiej sytuacji granice w ewidencji winny 
być bowiem wykazane zgodnie z przepisami §36 rozporządzenia; 

 koniecznym wydaje się dopracowanie wzoru „Protokołu ustalenia przebiegu granic działek 
do celów ewidencji gruntów i budynków” uwzględniającego niezbędne elementy których 
omawiany wzór protokołu nie obejmuje. Zdaniem PTG winny być bowiem zamieszczane 
informacje dotyczące danych tych osób, obecności stron i udzielonych pełnomocnictw, 
wykaz i ocena dokumentów będących przesłanką do ustalenia przebiegu granic danej 
działki ewidencyjnej, wyniki wywiadu terenowego, a także inne niezbędne informacje 
mające związek z ustaleniem przebiegu granic.  

 
5. Zarząd PTG negatywnie opiniuje propozycję zawartą w §1 pkt 31, dotyczącą  dodania do §62 

przepisu ust.3 z uwagi na fakultatywność proponowanego rozwiązania, a także na 
nieuzasadnione „wyróżnienie” pola powierzchni działki ewidencyjnej, tj. jako „specjalnej” 
kategorii danych ewidencyjnych, podczas gdy zgodnie z §60 ust.1 i ust.2 rozporządzenia, pole 
powierzchni działki ewidencyjnej winno być traktowane na równi z każdą inną daną 
ewidencyjną. Zapis ten – poprzez swoją fakultatywność - stoi także w sprzeczności z zasadą 
wyrażoną w §46 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia, tj. że opracowania geodezyjne i kartograficzne 
przyjęte do pzgik, zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych, co do zasady są 
podstawą dokonania zmian w operacie ewidencyjnym. 

 
6. Zarząd PTG negatywnie opiniuje propozycję zawartą w §1 pkt 31, dotyczącą  dodania do §62 

przepisów ust.4 i ust.5, dotyczących wprowadzania korekty powierzchni działek ewidencyjnych 
o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej, z uwagi na powstanie całkowitej 
rozbieżności pomiędzy numerycznym opisem przebiegu granic działek ewidencyjnych, a ich 
powierzchniami. Zauważyć należy, że w obowiązującym stanie prawnym korekta taka nie jest 
obowiązująca, a jej stosowanie wynikało – wyłącznie dla prac zlecanych przez organy Służby 
Geodezyjnej i kartograficznej - z postanowień Zarządzenia Głównego Geodety Kraju 
wyrażonych w „Instrukcji Technicznej G-5 Ewidencja gruntów i budynków”. Przedmiotowa 
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Instrukcja – co jest istotne - nigdy nie stanowiła obowiązującego standardu technicznego w 
dziedzinie geodezji i kartografii. Zdaniem Zarządu PTG wprowadzenie takiej korekty, o ile jest 
konieczne, winno dotyczyć rozliczania powierzchni całych obrębów, jednostek ewidencyjnych 
itd., a nie pojedynczych działek ewidencyjnych. W naszym przekonaniu – z technicznego oraz 
praktycznego punktu widzenia – powierzchnia danej działki ewidencyjnej winna być prostą 
konsekwencją matematycznego jej obliczenia, na podstawie współrzędnych opisujących 
położenie jej poszczególnych punktów granicznych. Zauważyć należy ponadto, że skutkiem 
zastosowania korekty powierzchni dla pojedynczej działki ewidencyjnej byłaby także np. 
konieczność dokonywania korekt dla użytków gruntowych tej działki, co jest całkowicie 
bezcelowe. 

  
7. W uzasadnieniu do projektu wyjaśnia się, że schematy aplikacyjne UML, zawarte w załączniku 

2, sporządzone zostały wg reguł określonych w normach PN-EN-ISO EN-ISO 19136:2007 i PN-
EN-ISO 19110:2006. Zarząd PTG pragnie zauważyć, że normy te są obecnie nieaktualne, gdyż 
zostały wycofane i zastąpione innymi (odpowiednio PN-EN ISO 19109:2009 i PN-EN ISO 
19110:2010). Na marginesie jedynie warto dodać, że te same – już nieobowiązujące - normy 
zostały wskazane także w Rozporządzeniu z grudnia ubiegłego roku w sprawie standardów 
technicznych (…).  

 
8. Zdaniem PTG niezrozumiałe jest ograniczenie (nieuregulowany stan prawny) w § 9 ust. 3 

określenia zasad wzajemnego przecinania się gruntów zajętych pod linie kolejowe oraz drogi 
publiczne wyłącznie do gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. Tym samym z 
obowiązujących przepisów zostaną usunięte zasady (wskazówki) co do hierarchii nadrzędności 
przecinających się wzajemnie nieruchomości publicznych (wód, linii kolejowych, dróg 
poszczególnych kategorii). Od dawna niezbędne wydaje się wprowadzenie takich spójnych 
zasad do przepisu rangi ustawowej, jako kształtujących prawo własności takich gruntów w 
obrębie ich skrzyżowań – dotychczasowe uregulowania w tym zakresie są dalece 
niewystarczające. Jeśli zamiarem projektodawcy zmiany rozporządzenia jest właśnie 
przeniesienie tych uregulowań do ustawy, to projektowana zmiana nie znajduje uzasadnienia, 
jako dotycząca niewielkiego ułamka przypadków wymagających dodatkowych czynności 
regulujących stan geodezyjno-prawny nieruchomości w miejscach przecinania się wód, kolei i 
dróg – może należałoby po prostu uchylić ust. 3 w § 9 rozporządzenia. Należy przy tym 
podkreślić, że uzasadnienie zaproponowanej zmiany zawarte w pkt. 6 Uzasadnienia projektu 
jest lakoniczne i wcale nie wyjaśnia powodów wprowadzenia tak daleko idącej zmiany. Jeśli 
projektowany przepis miałby zostać z jakichś względów utrzymany, to wymaga to bardziej 
rzeczowego uzasadnienia oraz co najmniej zmiany treści projektowanego pkt. 1), poprzez 
dodanie: z zastrzeżeniem pkt. 3. W ocenie PTG wyjaśnienia wymaga kwestia występowania 
niejednorodności (władania) gruntów pod względem prawnym, zarówno przy 
nieuregulowanym jak i uregulowanym stanie prawnym. 

 
9. Naszym zdaniem słusznie w projekcie zmian porusza się kwestię ujawnienia w ewidencji 

gruntów i budynków przebiegu granicy państwowej. Jednak zaproponowane uregulowania 
zawarte w § 7 ust. 9 oraz § 36 pkt 7 są niewystarczające. Problem, na który należy zwrócić 
uwagę polega na tym, że przebieg granicy państwowej ustalany jest przez służby graniczne 
państw sąsiadujących (następnie zatwierdzany umową międzynarodową) bez uwzględnienia 
danych ewidencji gruntów i budynków, co prowadzi do sytuacji, że granica państwa nie 
pokrywa się z granicami działek ewidencyjnych, obrębów i jednostki ewidencyjnej, 
ujawnionymi w ewidencji, wynikającymi z dokumentów pomiarowych. Prowadzi to do faktu 
przecinania (dzielenia) przez granicę państwową działek ewidencyjnych położonych dotychczas 
po stronie polskiej lub – odpowiednio - po stronie państwa sąsiadującego. Niezbędne wydaje 
się w tej sytuacji uzupełnienie projektu o procedury postępowania przy ujawnianiu nowych 
działek ewidencyjnych opartych na nowej (zmienionej) granicy obrębu, tożsamej z granicą 
państwową (§ 7 ust. 9), a także danych podmiotów ewidencyjnych – dotychczas 
zagranicznych, których nieruchomości w całości lub w części znalazły się po stronie polskiej w 
wyniku zmiany granicy. Na pewno istotne jest zwrócenie uwagi na poruszony problem służbom 
granicznym, dokonującym pomiaru granicy, a także służbom odpowiedzialnym za treść umów 
międzynarodowych, które ustaloną granicę czynią prawnie obowiązującą. 
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10. W uzasadnieniu do projektowanego § 82 ust. 6 stwierdzono, że służy on wypełnieniu luki 
prawnej dotyczącej sposobu pozyskiwania na potrzeby ewidencji gruntów i budynków danych 
określających przebieg granic działek ewidencyjnych pokrywających się z linią brzegu, o której 
mowa w § 15 Prawa wodnego. Naszym zdaniem proponowane uregulowanie jest chybione – 
nie ma racjonalnych argumentów, aby ujawnienie granic działek ewidencyjnych stanowiących 
wody powierzchniowe płynące odbywało się na tak specjalnych zasadach, to jest bez 
przeprowadzenia postępowania uregulowanego w ustawie Prawo wodne. Wyniki pomiaru 
sytuacyjnego linii brzegu, nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wprowadzenia do ewidencji 
nowych działek lub zmiany przebiegu granic działek istniejących – może być za to wyłącznie 
źródłem danych o granicy konturu użytku gruntowego Wp. PTG zwraca się do projektodawcy, 
aby zamiast kreować nieuzasadnione uproszczenia w ustalaniu przebiegu granic działek 
ewidencyjnych położonych w sąsiedztwie wód powierzchniowych płynących, poczynił starania, 
aby w ustawie Prawo wodne nastąpiły oczekiwane przez geodetów zmiany, dzięki którym 
ustalenie linii brzegowej stanie się w większości przypadków prostą czynnością geodezyjną, 
polegająca na rozgraniczeniu lub podziale nieruchomości zajętych pod wody. 

 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uprzejmie prosi o rozważenie możliwości 

uwzględnienia zgłoszonych uwag i propozycji.  
 
 

 

 

                                                                       Z wyrazami szacunku      
                                                                                
                                                                            za Polskie Towarzystwo Geodezyjne 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                            Jarosław Formalewicz 
                                                                                             Prezes Zarządu 

 


