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Zestawienie uwag  

do projektu z dnia 6 czerwca 2012 r. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

zebranych w procesie konsultacji przez  

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

i przekazane Głównemu Geodecie Kraju 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

1 
Rozporząd
zenie 

Uwaga ogólna 

Należy określić nowe terminy wykonania modernizacji egib określone w § 80 ust.1  
pkt 3, ponieważ terminy określone w tym § nie zostały dotrzymane dla stosunkowo 
dużego obszaru kraju 
 

2 
Rozporząd
zenie 

Uwaga ogólna 

   
 Starać się nie zmieniać zasad, zakresów, nazw, pojęć, numeracji i tp dotychczas 
obowiązujących. Każda taka zmiana pomnożona przez setki tysięcy czy miliony 
obiektów ewidencyjnych rodzi skutki finansowe i rzeczowe – przykład: ponowne 
wprowadzenie klasy VI z. 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

3 
Rozporząd
zenie 

Uwaga ogólna 

Propozycja, aby /rozporządzenie poszerzyć o zapisy zmierzające do przekształcenia 
ewidencji gruntów w kataster 3D, poprzez prawidłowe zdefiniowanie niektórych 
paragrafów, np. 14, 26, 63.  

4 §1  

Mając na uwadze atrybuty opisujące  budynek w nowym brzmieniu § 63 ust.1 należy 
zdefiniować pojęcie powierzchnia użytkowa, kondygnacja naziemna i podziemna a 
jeżeli pojęcia te są zdefiniowane w innych ustawach lub normach polskich to należy je 
podać 
W rozporządzeniu powinny pojawić się definicje kondygnacji 
nadziemnych/podziemnych, suteren i poddaszy użytkowych, funkcja użytkowa 
budynku 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

5 
§2 ust.1 
pkt. 7 

7) grunty o nieuregulowanym stanie prawnym - grunty, dla 
których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 
dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, 
którym przysługuje do nich prawo własności lub udział we 
wspólnocie gruntowej; 

§ 2 ust. 1 pkt 7 (nowy) – bardzo dobre rozwiązanie. Proponuję dodatkowo dodać 
nowy punkt 7a „grunty o nieaktualnym stanie prawnym”. Dotyczyłoby to tych 
wszystkich gruntów, które formalnie mają nawet założoną KW (np. przedwojenną - na 
hrabiego Potockiego), ale faktycznie ten stan jest nieaktualny, właściciel nie żyje i tp. 
Informacje takie są niezwykle ważne przy wszelkich działaniach inwestycyjnych. 
Organ zazwyczaj te informacje posiada, ale w ewidencji nie są one ujawniane. 

6 §9 ust. 3 

3. W razie wzajemnego przecinania się gruntów o 
nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod linie kolejowe 
oraz drogi publiczne, przy ustalaniu granic działek 
ewidencyjnych stosuje się następujące zasady: 
1) linie kolejowe dzielą drogi publiczne na odrębne działki 
ewidencyjne; 
2) drogi wyższej kategorii dzielą drogi niższej kategorii na 
odrębne działki ewidencyjne; 
3) drogi i linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu 
dzielą drogi i linie kolejowe wybudowane w tunelach i na 
wiaduktach na odrębne działki ewidencyjne. 

§ 9 ust. 3 – Przy proponowanej redakcji nie wiadomo, co jest ważniejsze, czy pkt 3 ma 
pierwszeństwo przed 1 i 2, czy też nie? Czy droga (publiczna? dojazd do pól?) podzieli 
szlak kolejowy wybudowany na wiadukcie nad tą drogą? 
Problem jest trudny i złożony i wymaga kompleksowego rozwiązania. W terenach 
zainwestowanych trudne jest (albo wręcz niemożliwe) określenie „powierzchnie 
gruntu”. Czy w ewidencji mamy wykazywać drogę biegnącą tunelem i na jakich 
zasadach, czy metro będzie wykazywane i jak? 
Pozostawić zapis w dotychczas obowiązującym brzmieniu. 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

7 §9 ust. 5 

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem 
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może przyjąć inny, niż 
określony w ust. 5, dotychczas stosowany sposób oznaczania 
działek ewidencyjnych powstałych w związku z podziałem 
nieruchomości, jeżeli sposób ten zapewnia unikalność 
oznaczeń działek ewidencyjnych w granicach obrębu i nie 
wykorzystuje się w nim oznaczeń literowych. 

Przyjęcie tej normy jest, co zasady, słuszne, bowiem otwiera w końcu drogę do 
legalizacji sposobu numeracji działek pochodzący z katastru pruskiego gdzie jest stały 
licznik a zwiększa się zawsze mianownik. 
Jednakże użycie w normie sformułowania ‘oznaczeń literowych’ może spowodować 
usankcjonowanie innych niewłaściwych numerów działek typowych dla katastru 
pruskiego jak: 100/0.10, 100/01 itp., bo będą zgodne tak sformułowana norma - nie 
zawierają bowiem „liter”. 
Zapis normy powinien stanowić wprost o postaci numeru działki: albo: n albo n/m - 
gdzie n, m liczby naturalne. 

8 §10 ust. 2 

2. W przypadku gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, 
w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek 
organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach 
samoistnego posiadania, zwanych dalej „posiadaczami". 

§ 10 ust. 2 wykreślić zwrot „na zasadach samoistnego posiadania” Proponuję 
wykazywać każdego „posiadacza” z ewentualnym określeniem dodatkowo podstaw 
prawnych tego posiadania. 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

9 §11 

§ 11. 1. W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, 
wykazuje się także: 
1) dane dotyczące: 

a) użytkowników wieczystych gruntów, 
b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd 
lub trwały zarząd nieruchomościami, 
c) państwowych osób prawnych, którym Skarb 
Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości 
wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, 
d) organów administracji publicznej, które 
gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości, 
e) użytkowników gruntów państwowych i 
samorządowych, 

a z drugiej usunięto zapisy: 

§ 25. 2. Rejestr lokali zawiera ponadto: 
  2) dane określające osoby, jednostki 
organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 

Warto byłoby uporządkować sprawę trwałego zarządu do lokali. 
Pozostawiając, słusznie, tylko przepis mówiący o ujawnianiu w ww. rejestrze 

właściciela lokalu. 
W związku z tym, że są w obrocie prawnym decyzje ustanawiające trwały zarząd 

dla lokali (zarówno stanowiących odrębne nieruchomości jak i nie), których nie da się 
wprowadzić prawidłowo do bazy danych egib, proponuje się zmianę §11 ust. 1 pkt. 1 
pkt. b poprzez dodanie słowa „gruntowymi”, czyli: 

b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd 
nieruchomościami gruntowymi, 
 
Czy intencją zmiany brzmienia było pominięcie przepisu pkt 2 z § 25 ust. 2 
dotychczasowego zapisu. 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

10 §11 ust. 1 

§ 11. 1. W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, 
wykazuje się także: 

1) dane dotyczące: 
a) użytkowników wieczystych gruntów, 
b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały 
zarząd nieruchomościami, 
c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa 
powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie 
prawa własności lub innych praw rzeczowych, 
d) organów administracji publicznej, które gospodarują 
nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
zasobów nieruchomości, 
e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych, 
2) dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, 
oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w 
związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 
117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. 
zm. ) lub przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm. ) 

§ 11 ust. 1 – Proponuję skreślić słowa „art. 38 ust. 1”. Przytoczony przepis ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym rolników mówi wyłącznie o domniemaniu, że na gruntach 
dzierżawionych prowadzona jest działalność rolnicza. Nie tworzy on nowej kategorii 
umów dzierżawy. Dotyczy natomiast np. tych, o których mowa w art. 28 ust. 4. 
Pozostawienie tego przepisu prowadzi de facto do otwarcia ewidencji na wszystkie 
umowy dzierżawy. Jeżeli taki jest zamysł, to wypada zapisać to wprost. Należy tylko 
rozważyć, czy nie doprowadzi to do ubezpieczenia w KRUS osób do tego 
nieuprawnionych, bo ewidencja gruntów, o tym rozstrzygać nie może. 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

11 
§13 ust. 2 
lit. a 

§ 13. 1 Działki, położone w granicach jednego obrębu, 
wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę 
rejestrową gruntów. 
2. Odrębną jednostką rejestrową gruntów tworzą również 
położone w granicach jednego obrębu: 
1)    działki, które stanowią część nieruchomości, jeżeli: 

a) ujawnione są w odrębnych księgach 
wieczystych, 

§ 13 ust. 2 lit. a – przepis ten powinien zostać usunięty, ponieważ powiela to, co już 
zostało zapisane w ust. 1. Działki ujawnione w odrębnych księgach wieczystych są 
odrębnymi nieruchomościami, a nie częścią tej samej nieruchomości. 

12 §13 

§ 13 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 13.1 Działki, położone w granicach jednego obrębu 
wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę 
rejestrową gruntów. 
2. Odrębną jednostkę rejestrową gruntów tworzą również 
położone w granicach 
jednego obrębu: 
1) działki, które stanową część nieruchomości, jeżeli: 
a) ujawnione Są w odrębnych księgach wieczystych, 
b) związane jest z nimi użytkowanie wieczyste lub użytkowanie, 
c) zostały przekazane w zarząd lub trwały zarząd, 
d) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 2 
ust. 1 ustawy 
z dnia 15listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 
969, z późn. zm.5)), 
2) działki obejmujące grunty o nieuregulowanym stanie 
prawnym, stanowiące 
przedmiot odrębnego władania na zasadach samoistnego 
posiadania, zwanego 
dalej "posiadaniem"." 

Należy przeanalizować, czy tak sformułowana norma nie sankcjonuje w jej 
stosowaniu, że: 
 w jednej jednostce rejestrowej gruntów mogą znaleźć się działki 
dzierżawione przez różne podmioty, ale znajdujące się w tej samej księdze wieczystej, 
 w tej samej jednostce rejestrowej gruntów mogą znaleźć się działki z 
formami ‘innego władania’ (patrz atrybut RWD i atrybut RUA – odpowiednio w pkt 
24 i 25 „Załącznik nr 4 Sposób zapisywania danych ewidencyjnych w formacie SWDE” 
(załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia). 
Władanie to jest zdefiniowane w tym załączniku, jako relacja do jednostki 
rejestrowej, a nie działki - stąd sprzeczność z definicją jednostki rejestrowej gruntów, 
gdyż zgodnie z definicją powyżej, działki takie mają znajdować się w jednej JRG. 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

13 §13 ust. 2 

2. Odrębną jednostką rejestrową gruntów tworzą również 
położone w granicach jednego obrębu: 
1) działki, które stanowią część nieruchomości, jeżeli: 
a) ujawnione są w odrębnych księgach wieczystych, 
b) związane jest z nimi użytkowanie wieczyste lub użytkowanie, 
c) zostały przekazane w zarząd lub trwały zarząd, 
d) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 2 
ust. 1 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969, z późn. zm. ), 

1) działki obejmujące grunty o 
nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące 
przedmiot odrębnego władania na zasadach 
samoistnego posiadania, zwanego dalej 
„posiadaniem". 

§ 13 ust. 2 pkt 1 lit. a. Wykreślić „ujawnione są w odrębnych księgach wieczystych” to 
oczywiste – napisać „w księgach wieczystych” 
 

14 §15 
§ 15 otrzymuje brzmienie: 
„§ 15. Każdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość należy do 
odrębnej jednostki rejestrowej lokali.” 

 
Co więcej, trudno uznać zmieniony przepis § 15 za definicję jednostki rejestrowej 
lokalu. 
Proponuje się przyjąć definicję jednostki rejestrowej lokalu sformułowaną 
w wytycznych technicznych „Instrukcja G-5 Ewidencja Gruntów i Budynków”. 
(za § 37 ust. 2) 
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LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

15 §25 

W § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Rejestr lokali zawiera ponadto: 
1) dane określające właściciela lokalu; 
2) udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej 
związanej z lokalem; 
3) identyfikator jednostki rejestrowej gruntów, które wchodzą 
w skład nieruchomości wspólnej związanej z lokalem, 
4) identyfikatory budynków, których części wspólne wchodzą w 
skład nieruchomości wspólnej związanej z lokalem.”; 

Usunąć pkt 4 w § 25 ust. 2 

Informacja (atrybut) zbędna, ponieważ z nieruchomości gruntowej powinno wynikać, 
jakie budynki wchodzą w skład nieruchomości wspólnej związanej z lokalem. 

16 §26 

§ 26 otrzymuje brzmienie: 
„§ 26.1. Kartoteka budynków jest raportem zawierającym 
informacje opisowe o budynkach, wymienione w § 63 ust. 1 
pkt 1,2, 4 –16. 
2. Informacje o budynkach, zawarte w kartotece budynków, są 
segregowane w pozycjach kartoteki budynków, 
odpowiadających jednostkom rejestrowym gruntów, na których 
położone są te budynki. 
3. W przypadku, gdy budynki położone są na gruntach 
wchodzących w skład większej, niż jedna, liczby jednostek 
rejestrowych gruntów, informacje dotyczące tych budynków 
wykazuje się we wszystkich pozycjach kartoteki budynków 
odpowiadających tym jednostkom rejestrowym gruntów. 
4. (…) 

Proszę zauważyć, jakie są konsekwencje tak sformułowanego przepisu. 

Dla budynku leżącego na działkach należących do różnych nieruchomości w ewidencji 
gruntów i budynków nie będzie określone, kto jest właścicielem budynku (budynek 
będzie się pojawiał na wypisie generowanym z kartoteki budynku dla każdej z 
nieruchomości na działkach, na których jest położony) 
W aktualnie obowiązujących przepisach jest on przypisywany do jednej kartoteki 
(jednostki rejestrowej gruntów lub budynków) i to określa jego właściciela. 

Przy tak sformułowanej normie (definicja pomija dane ewidencyjne o budynku, 
wymienione w § 63 ust.1 pkt 17 i 18 rozporządzenia). Stąd rodzi się pytanie, – 
dlaczego ustawodawca pomija w kartotece budynków dane adresowe budynków oraz 
informacje, na jakich działach jest on położony (czy rzeczywiście jest to intencją 
projektodawcy). 

Ponadto ustawodawca w rozporządzeniu nie reguluje kwestii a własności części 
budynku, jako nieruchomości lub składowej gruntu, położonego na odrębnej 
nieruchomości. 
Nie odnosi się także do sytuacji, kiedy budynek – kontur budynku przekracza granicę 
sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Wyraża się pogląd, że informacja taka musi być 
związana z nieruchomością sąsiednią, na której położony jest skrawek budynku. 
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17 §36 

§ 36. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w 
ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
sporządzonej: 
7) przez Straż Graniczną, określającą przebieg granic państwa z 
dokładnością odpowiednią dla ewidencji, 
8) w związku z nowym geodezyjnym pomiarem sytuacyjnym 
istniejących lub wznowionych znaków granicznych, albo 
wyznaczonych lub ustalonych punktów granicznych. 
 

Nie jest zrozumiałe do końca uprawnienie Straży Granicznej do sporządzenia tej 
dokumentacji 
 
Proponuje się nowe brzmienie pkt. 8 
„w związku z nowym geodezyjnym pomiarem istniejących lub wznowionych znaków 
granicznych, albo wyznaczonych lub ustalonych punktów granicznych.” 

18 § 40.1 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu 
do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i 
organów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz w § 
11, przez okres co najmniej 14 dni. 

Powinien zostać zaktualizowany zgodnie z art 24a ustawy PGiK - ust 4 – „Projekt 
operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do 
wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego”.  
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19 § 40.2 

Starosta zawiadamia osoby, organy i jednostki organizacyjne, o 
których mowa w § 10 i 11, o wyłożeniu projektu operatu 
opisowo-kartograficznego. Zawiadomienie to podaje również 
do wiadomości poprzez jego wywieszenie na okres 14 dni na 
tablicach ogłoszeń właściwego starostwa powiatowego i urzędu 
gminy oraz ogłoszenie w prasie lokalnej. 

Powinien zostać zaktualizowany zgodnie z art 24a ustawy PGiK - ust 5 – „Starosta 
informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez 
wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i 
właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz 
ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym”  
 

20 §45 

§ 45. 1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez 
wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych 
ewidencyjnych w celu: 
1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, 
stanem prawnym lub obowiązującymi standardami 
technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem 
faktycznym, prawnym oraz obowiązującymi standardami 
technicznymi; 

2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych; 

3) wyeliminowania danych błędnych. 
 
2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i 36 
stosuje się odpowiednio. 

Należy zmienić brzmienie ust 2 w nast. sposób: 
2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 - 39 stosuje się 
odpowiednio. 
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21 §48 

Uchyla się §48 
§ 48. 1. Zgłoszenia, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, 
oraz dokumenty wpływające do starosty, stanowiące podstawę 
aktualizacji operatu ewidencji, podlegają rejestracji w 
komputerowym rejestrze kancelaryjnym, zwanym dalej 
"dziennikiem zgłoszeń zmian". 
2.Dziennik zgłoszeń zmian jest częścią składową systemu 
informatycznego ewidencji i zawiera następujące informacje: 
1) liczbę porządkową określającą kolejny wpis do dziennika 
zgłoszeń zmian, 
2) datę wpływu zgłoszenia lub dokumentu, 
3) nazwę dokumentu i jego sygnaturę, 
4) podmiot zgłaszający zmianę, 
5) nazwy obiektów bazy danych ewidencyjnych, których 
dotyczy dokument lub zgłoszenie, oraz ewidencyjne oznaczenia 
tych obiektów, 
6) datę wprowadzenia zmiany w bazie danych lub datę podjęcia 
decyzji o odmowie wprowadzenia zmian, 
7) kolejny numer zmiany w obrębie ewidencyjnym w danym 
roku kalendarzowym, 
8) dane osoby, która wprowadziła zmianę, 
9) dane osoby, która zatwierdziła zmianę, 
10)datę sporządzenia zawiadomienia o zmianach. 
3.Zgłoszenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z 
kopiami zawiadomień o dokonanych zmianach w operacie 
ewidencji, przechowuje się w teczkach aktowych 
prowadzonych dla każdego obrębu, zgodnie z obowiązującą 
instrukcją kancelaryjną. 
4.Zgłoszenia, dokumenty oraz kopie zawiadomień, a także inne 
akta i dokumenty ewidencyjne, które utraciły przydatność 
użytkową, podlegają przekazaniu do archiwum zakładowego na 
zasadach określonych przepisami o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

Zwraca się uwagę,  iż przepis uchylany stanowi: 

§ 48. 1. Zgłoszenia, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, oraz dokumenty wpływające do 
starosty, stanowiące podstawę aktualizacji operatu ewidencji, podlegają rejestracji w 
komputerowym rejestrze kancelaryjnym, zwanym dalej "dziennikiem zgłoszeń zmian". 

2.Dziennik zgłoszeń zmian jest częścią składową systemu informatycznego ewidencji i 
zawiera następujące informacje: 
1) liczbę porządkową określającą kolejny wpis do dziennika zgłoszeń zmian, 
2) datę wpływu zgłoszenia lub dokumentu, 
3) nazwę dokumentu i jego sygnaturę, 
4) podmiot zgłaszający zmianę, 
5) nazwy obiektów bazy danych ewidencyjnych, których dotyczy dokument lub zgłoszenie, oraz 

ewidencyjne oznaczenia tych obiektów, 
6) datę wprowadzenia zmiany w bazie danych lub datę podjęcia decyzji o odmowie 

wprowadzenia zmian, 
7) kolejny numer zmiany w obrębie ewidencyjnym w danym roku kalendarzowym, 
8) dane osoby, która wprowadziła zmianę, 
9) dane osoby, która zatwierdziła zmianę, 
10)datę sporządzenia zawiadomienia o zmianach. 
3.Zgłoszenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z kopiami zawiadomień o 
dokonanych zmianach w operacie ewidencji, przechowuje się w teczkach aktowych 
prowadzonych dla każdego obrębu, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 
4.Zgłoszenia, dokumenty oraz kopie zawiadomień, a także inne akta i dokumenty ewidencyjne, 
które utraciły przydatność użytkową, podlegają przekazaniu do archiwum zakładowego na 
zasadach określonych przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

A natomiast przepis art. 22 ust. 2 ustawy Pgik stanowi (i będzie obowiązywał po wejściu w 
życie nowelizowanego rozporządzenia): 

2.Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać 
właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 
w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian 
danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych 
organów. 
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22 §51 

§ 51 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 51. 1. Udostępnianie danych z ewidencji przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, a także dostarczanie tą-
drogą- danych do tego rejestru, odbywa się w postaci 
dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie GML 
zgodnie ze schematem GML, zawartym w załączniku nr 8 do 
rozporządzenia. 
2. Udostępnianiu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej podlegają zarówno dane obrazujące aktualny 
stan ewidencji, jak i zapisane w bazie danych ewidencyjnych 
archiwalne wersje tych danych."; 

W związku z tym, iż w przepisach przejściowych projektu rozporządzenia nie 
doszukano się zapisu odnośnie terminu, od jakiego ma obowiązywać wprowadzany 
format GML, należy wnioskować, że będzie on obowiązywał z dniem wejścia w życie 
nowelizowanego aktu. 

Czy rzeczywiście jest to intencją projektodawcy? 

Dodaje się, że tego zapisu nie można przecież łączyć z przepisem § 83. 1 
rozporządzenia MSWiA z 9 listopada 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. Nr 263, poz. 1527), bowiem reguluje on 
odrębny zakres spraw. 

 „§ 83. 1. W okresie 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zamiast 
plików GML, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6, mogą być przekazywane do, 
PZGiK, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych, wykazy współrzędnych punktów wyznaczających 
wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapa przeglądowa 
obrazująca te obiekty i punkty.” 
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23 §54 

§ 54.1.Starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych 
weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie: 
1) zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych 
stanowiących podstawę wpisu do ewidencji, 
2) zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w 
terenie. 
2.Weryfikację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się 
w każdym obrębie co najmniej raz na 10 lat, obejmując nią co 
najmniej 10% dokumentów źródłowych, które stanowiły 
podstawę dokonanych zmian w operacie ewidencyjnym. 
3. Starosta zarządza sprawdzenie wszystkich danych 
ewidencyjnych obrębu, jeżeli w wyniku weryfikacji, o której 
mowa w ust. 2, wyjdą na jaw istotne nieprawidłowości w 
prowadzeniu ewidencji. 
4. Weryfikację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się 
w każdym obrębie, co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią cały 
obszar obrębu. 
5. Właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego w razie stwierdzenia 
nieodpowiedniego stanu operatu ewidencyjnego może 
zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krótszych 
odstępach czasowych. 
6. Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której 
mowa w ust. 1, podlegają usunięciu w trybie przewidzianym 
dla aktualizacji operatu ewidencyjnego. 

Należy doprecyzować sposób i tryb przeprowadzania tych działań 

Wyniki powyższych działań będą przekładać się na prawa i obowiązki podmiotów 
ewidencyjnych (obywateli), a zatem ich sposób i tryb przeprowadzania musi 
wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących. 
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24 §55 

§ 55. Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, 
organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez 
starostę w celu: 
1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia 
pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z 
wymogami rozporządzenia, 
2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań 
określonych w rozporządzeniu, 
3) poprawy funkcjonowania informatycznego systemu 
obsługującego bazę danych ewidencyjnych. 

W § 3 w miejsce” informatycznego systemu” należy wpisać  „systemu 
teleinformatycznego„ zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
 
 
 

25 §58 

§ 58. Do działań modernizacyjnych mających na celu wyłącznie 
unowocześnienie techniki prowadzenia ewidencji i poprawę 
systemu organizacji jej prowadzenia nie mają zastosowania 
przepisy, o których mowa w § 56, oraz przepisy § 8. Wykonuje 
je starosta w uzgodnieniu z właściwym miejscowo 
wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego w sposób zapewniający nieprzerwane 
funkcjonowanie ewidencji. 

Zwraca się uwagę, iż przepis ten odwołuje się, do § 56, który otrzymuje w projekcie 
nowe brzmienie (poprzednie brzmienie regulowało zupełnie inne kwestie). 

Przepis nie precyzował i nie precyzuje nadal, na czym mają polegać „uzgodnienia”, 
jaka ma ich być forma i w jakim trybie mają zapadać. /doprecyzować/ 

W kontekście zmiany przepisu § 56 - czy intencją projektodawcy zmian było 
wyeliminowanie uzgadniania projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i 
budynków z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektorem nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego (mając na uwadze przepisy art. 24a ustawy Pgik). 
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26 §60 

w § 60 w ust. 1: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6-
8 załączniku nr 1 do rozporządzenia,” 

W następstwie, jakiej argumentacji ustawodawca proponuje taką zmianę. 
Wyraża się pogląd, że dotychczasowy zapis w tym ustępie, określający, iż daną 
ewidencyjną jest „numer działki stanowiący część składową identyfikatora działki 
ewidencyjnej jest jak najbardziej logiczny. 
Proszę zauważyć, że identyfikator działki nie jest atrybutem pierwotnym działki, tylko 
wynikowym, powstałym ze złożenia innych atrybutów i relacji, a tylko dane 
pierwotne powinny być danymi ewidencyjnymi działki. 
Konsekwentnie uwaga ta dotyczy także obiektu ewidencyjnego 'budynek' i 'lokal'. 

27 §62 
§62 mówi o „pomiarowej osnowie sytuacyjnej, (itp…) o błędzie 
do 20 cm względem najbliższych punktów poziomej lub 
pomiarowej osnowy geodezyjnej. 

Rozporządzenie w sprawie standardów definiuje dokładności zakładanych osnów, 
m.in. osnów pomiarowych (§16 pkt 2) określając dopuszczalny błąd osnowy 
pomiarowej na 10 cm. Projekt rozporządzenia w sprawie egib w §62 mówi o 
„pomiarowej osnowie sytuacyjnej, (itp…) o błędzie do 20 cm względem najbliższych 
punktów poziomej lub pomiarowej osnowy geodezyjnej. Po pomiarze punktów na 
taką osnowę na pewno nie uzyska się dokładności, o których mowa w punkcie 
powyżej.   
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28 
§62 ust. 1 i 
2 

1. Współrzędne prostokątne płaskie określające położenie 
punktów granicznych i użyte do numerycznego opisu działek 
ewidencyjnych stanowią podstawę do obliczenie pól 
powierzchni tych działek, jeżeli współrzędne te wyznaczone 
zostały na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
wykonanych z dokładnością nie mniejszą niż 0,10 m względem 
najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej 
lub pomiarowej osnowy sytuacyjnej, której punkty wyznaczone 
zostały względem najbliższych punktów poziomej osnowy 
geodezyjnej ze średnim błędem nie większym niż 0,20 m. 
2. W procesie modernizacji ewidencji, przeprowadzanej w 
trybie art. 24a ustawy, w przypadku, gdy brak jest danych 
umożliwiających wyznaczenie współrzędnych punktów 
granicznych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, 
dopuszcza się obliczenie pól powierzchni 
działek ewidencyjnych na podstawie współrzędnych 
prostokątnych płaskich określających położenie punktów 
granicznych i użytych do numerycznego opisu tych działek, 
jeżeli współrzędne te wyznaczone zostały na podstawie 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych z 
wykorzystaniem punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej, 
których położenie cechuje się średnim błędem nie większym 
niż 0,75 m względem najbliżej położonych punktów poziomej 
osnowy geodezyjnej. 

Należy doprecyzować ust. 1 o informację, że dotyczy powierzchni działek 
pomierzonych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 
Ust. 2 – precyzja zapisu pola powierzchni do 0,0001ha przy obliczeniu pola 
powierzchni działki ewidencyjnej ze współrzędnych wyznaczonych na podstawie 
osnowy pomiarowej pomierzonej z błędem do 0,75m względem osnowy geodezyjnej 
budzi duże wątpliwości. Przy jakich pracach była w ten sposób zakładana osnowa 
pomiarowa i czy takie współrzędne można przyjąć bez ponownego pomiaru działki? 
Jaki sens ma atrybut BPP w świetle pomiarów na taką osnowę? 
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29 
§ 62 ust. 2, 
6 i 7 

§62 ust.2. W procesie modernizacji ewidencji, przeprowadzanej 
w trybie art. 24a ustawy, w przypadku, gdy brak jest danych 
umożliwiających wyznaczenie współrzędnych punktów 
granicznych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, 
dopuszcza się obliczenie pól powierzchni   
działek ewidencyjnych na podstawie współrzędnych 
prostokątnych płaskich określających położenie punktów 
granicznych i użytych do numerycznego opisu tych działek, 
jeżeli współrzędne te wyznaczone zostały na podstawie 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych z 
wykorzystaniem punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej, 
których położenie cechuje się średnim błędem nie większym 
niż 0,75 m względem najbliżej położonych punktów poziomej 
osnowy geodezyjnej. 
6. Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w 
hektarach z precyzją zapisu: 
1) do 0,0001 ha, jeżeli obliczone zostały na podstawie 
współrzędnych, o których mowa w ust. 1 i 2; 
2) do 0,01 ha, jeżeli przyjęte zostały na podstawie ewidencji, 
założonej przed wejściem w życie rozporządzenia, w której taka 
precyzja była stosowana. 
7. Reprezentacja pola powierzchni działek ewidencyjnych 
mniejszych niż 0,01 ha odbywa się zawsze z dokładnością do 
0,0001 ha 

§ 62 ust. 2, 6 i 7 – zgodnie z § 82 ust. 4, w przypadku, gdy dane nie spełniają 
standardów technicznych, pola powierzchni działek ewidencyjnych przyjmuje się na 
podstawie ewidencji dotychczasowej. I bardzo dobrze. Natomiast nowe regulacje, tę 
oczywistą zasadę niepotrzebnie komplikują. Ponadto, jeżeli są dane do określenia 
współrzędnych w oparciu o pomiarową osnowę sytuacyjną, to powinno się podjąć 
„działania naprawcze”, powiązać z poziomą osnową geodezyjną i uzyskać dokładności 
pożądane. Jednocześnie, aby stwierdzić, że pole powierzchni działki jest mniejsze od 
0.01ha, to musi być policzalne. Z powyższych powodów proponuję zmienić brzmienie 
lub skreślić ust. 2, skreślić  ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7. 
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30 §62 

§ 62. 1. Współrzędne prostokątne płaskie określające położenie 
punktów granicznych i użyte do numerycznego opisu działek 
ewidencyjnych stanowią podstawę do obliczenie pól 
powierzchni tych działek, jeżeli współrzędne te wyznaczone 
zostały na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
wykonanych z dokładnością nie mniejszą niż 0,10 m względem 
najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej 
lub pomiarowej osnowy sytuacyjnej, której punkty wyznaczone 
zostały względem najbliższych punktów poziomej osnowy 
geodezyjnej ze średnim błędem nie większym niż 0,20 m. 
2. W procesie modernizacji ewidencji, przeprowadzanej w 
trybie art. 24a ustawy, w przypadku, gdy brak jest danych 
umożliwiających wyznaczenie współrzędnych punktów 
granicznych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, 
dopuszcza się obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych 
na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich 
określających położenie punktów granicznych i użytych do 
numerycznego opisu tych działek, jeżeli współrzędne te 
wyznaczone zostały na podstawie geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych wykonanych z wykorzystaniem punktów 
pomiarowej osnowy sytuacyjnej, których położenie cechuje się 
średnim błędem nie większym niż 0,75 m względem najbliżej 
położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej. 
3.W ramach bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego 
zmiana pole powierzchni działki ewidencyjnej może być 
dokonana na podstawie informacji zawartych w operacie 
technicznym, który został sporządzony zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 
pkt 11 ustawy i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

Przepis §62, ust. 1, 2 i 3 winien zastąpić dotychczasowy zapis §82 ust.1, 2 jak również 
uwzględniać postanowienia §67 pkt.6 i 7 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 o 
standardach. 
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31 §62 ust. 3 

3. W ramach bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego 
zmiana pole powierzchni działki ewidencyjnej może być 
dokonana na podstawie informacji zawartych w operacie 
technicznym, który został sporządzony zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 
pkt 11 ustawy i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

§ 62 ust. 3 – w wierszu I w miejsce słowa „pole” wpisać „pola”. 

32 
§ 63 ust.1 
pkt 3 i ust. 
3 

§ 63. 
1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są: 
3) numeryczny opis konturu budynku, wyznaczonego przez 
prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian 
kondygnacji przyziemnej budynku, 
a w budynkach posadowionych na filarach - kondygnacji 
opartej na tych filarach; 
3. Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń 
przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. - o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 31, poz. 266, z późn. zm. ) i wyraża się w m2 z precyzją 
zapisu do 2 miejsc po przecinku. 

W § 63, ust.1 pkt 3 i ust. 3 określono, że pomiaru budynku do obliczenia powierzchni 
zabudowy należy dokonać po obrysie „przyziemia” budynku. 
Należy to moim zdaniem skonfrontować z Polską Normą w tym zakresie. W praktyce 
przy powszechnych ociepleniach ścian budynków ostatnich latach geodeci mierzą 
obrys na wysokości ok. 1m 
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33 § 63. 1 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są: 
2) status budynku, określający, że: 
a) budowa budynku została zakończona w rozumieniu 
przepisów Prawa budowlanego lub rozpoczęte zostało jego 
faktyczne użytkowanie, 
b) budynek jest w trakcie budowy, 
c) budynek został objęty nakazem rozbiórki; 
d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta; 
13) pole powierzchni użytkowej budynku; 
 

W jaki sposób będziemy określać status budynków i powierzchnię użytkową budynku. 
Bez  współpracy z Organami administracji architektoniczno-budowlanej i Nadzoru 
budowlanego takie informacje będą trudne do zdobycia. Pełna ewidencja 
prowadzonej przez te organy jest od lat 90-tych. A co z budynkami wybudowanymi 
przed 90-tymi latami - ze względu na brak jakiejkolwiek informacji będzie to źródło z 
wywiadu, informacji w terenie itp.. Oprócz organów takie informacje posiadają 
właściciele nieruchomości, ale kontakt z nimi podczas zakładania kartotek w terenie 
jest utrudniony. 

34 
§63 ust 1 
pkt. 2 d 
 

2) status budynku, określający, że: 

…… 

d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta; 

Na jakiej podstawie można ujawnić taki budynek w ewidencji, jeżeli tego budynku 
fizycznie nie ma? Jak ujawnić taki budynek w części graficznej jeśli nie mamy żadnych 
danych do określenia jego konturu lub środka geometrycznego budynku? 
Mapa ewidencyjna jest częścią mapy zasadniczej, a na niej ujawniamy tylko obiekty 
faktycznie istniejące w terenie. 
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35 
§63 ust 1 
pkt. 4, 5, 6 

4) rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych, 
zwanej dalej „KŚT”, wprowadzonej przepisami wydanymi na 
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
statystyce publicznej; 

5) klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych, zwanej dalej „PKOB”, wprowadzonej przepisami 
wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej; 
6) szczegółowa funkcja budynku; 

Jaki jest sens powielać trzykrotnie informację o funkcji budynku? 
Przykład - szpital: 
PKOB – 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) 
KŚT – 106 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) 
Zał.28a do projektu rozporządzenia – 1264.Po 
O ile w KŚT kod jest inny, to PKOB i załącznik pokrywają się. 

36 
§63 ust 1 
pkt. 13 

 
13) pole powierzchni użytkowej budynku; 

Pole powierzchni użytkowej budynku – czy geodeta wykonując inwentaryzację w 
świetle nowych przepisów ma wykonać pomiar tej powierzchni, która w 
rzeczywistości nie zawsze jest zgodna z projektem? Proponujemy wpisać, że taką 
powierzchnię określa geodeta, który też wykonuje właściwe szkice inwentaryzacyjne. 
Jest to krok do utworzenia przez geodetów katastru 3D. 
A co z budynkami, które nie mają dokumentacji projektowej? (chodzi tu o budynki 
wybudowane wiele lat temu). Powinni taką dokumentację wykonać geodeci.  
Czy przy pomiarze powykonawczym budynku, wykonawca dla sporządzenia arkusza 
danych ewidencyjnych budynku w świetle przepisów rozp. będzie zobowiązany do 
wykonania pomiaru pow. użytkowej budynku, czy winien przyjąć z projektu. Jeżeli ma 
ją pomierzyć to, co powinien zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności. Należy 
także określić wg jakiej normy powierzchnie powinny być mierzone. 
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37 
§ 63 ust. 1 
pkt 2 lit. d 

d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta; 

§ 63 ust. 1 pkt 2 lit. d – skreślić. Ewidencja, w zakresie przedmiotu, odpowiadać ma za 
stan faktyczny, a stan faktyczny jest taki, że budynku jeszcze nie ma. Nie rozpoczęto 
procesu budowlanego, nie wyłączono z produkcji rolnej i nie ma podstaw do zmiany 
użytku gruntowego. 

38 
§ 63 ust. 1 
pkt 14 lit. c 

14) łączne pole powierzchni użytkowej: 
a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 
b) lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości, 
c) pomieszczeń przynależnych do lokali, 

§ 63 ust. 1 pkt 14 lit. c – w tym budynku? Są przecież budynki, w których znajdują się 
wyłącznie pomieszczenia przynależne do lokali znajdujących się w innym budynku? 



25 

 

LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

39 
§63 ust 9 
pkt. 3 

3) geometryczny opis konturu budynku lub - w razie braku 
danych niezbędnych do sporządzenia tego opisu – dane 
określające w układzie 2000 położenie środka geometrycznego 
budynku; 

W jaki sposób można obliczyć środek geometryczny budynku nie mając danych do 
wyznaczenia jego konturu? 
Ponadto w przypadku ujawnienia tylko środka geometrycznego budynku, skąd dane 
o jego polu powierzchni zabudowy? 
  

40 
§63 ust.1 
pkt. 2 

2)  status budynku, określający, że: 
 

a) budowa budynku została zakończona w rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego lub rozpoczęte zostało jego 

faktyczne użytkowanie, 

b) budynek jest w trakcie budowy, 

c) budynek został objęty nakazem rozbiórki; 

d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta; 
 

 §63 ust.1 pkt.2 
status budynku – należy sobie zasadniczo odpowiedzieć na pytanie - od kiedy 
mówimy o budynku i jego istnieniu w egib? Z zapisów wygląda, że pozwolenie na 
budowę generuje obiekt w egib. A co z definicją budynku? Cztery statusy budynku – 
komu to ma służyć? Czy uzasadnione jest zbieranie w egib tych informacji, czy koszt 
jaki poniesiemy w związku z wprowadzeniem statusu budynku wygeneruje 
jakikolwiek zysk? Jak połączyć ppkt.4 z następnym pkt.3? 
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41 
§63 ust.1 
pkt. 5 klasa 
budynku 

5) klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych, zwanej dalej „PKOB", wprowadzonej przepisami 
wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej; 

178 pozycji – czy ta informacja ma uzasadnienie jej gromadzenia? 

42 
63 ust.1 
pkt.8 

8) data zakończenia budowy oraz data ewentualnej 
przebudowy budynku 

Jak należy czytać „ewentualnej” przebudowy, ta przebudowa jest albo jej nie ma, co 
decyduje w tym przypadku? 
Proponuję wykreślić „ewentualnej”. 
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43 
§63 ust.1 
pkt 10 

10) informacja o zakresie przebudowy budynku; 
Jaka to ma być informacja o przebudowie. 
Należy się zastanowić, w jakim celu ma być gromadzona ta informacja. 

44 § 66.2 

 Przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji 
na podstawie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i 
zamyka się w granicach konturów: 
1) użytków rolnych; 
2) gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. 
 

Nie jest to doprecyzowane, na jakiej podstawie ustalamy granicę użytków rolnych i 

leśnych. Obecnie w ramach aktualizacji operatu ewidencyjnego (np. modernizacji) 

możemy określić rodzaj użytku gruntowego (np. zmiana R na Ł) a nie 

my  wprowadzić tego do operatu ewidencyjnego gdyż zmiana wymaga gleboznaw-

czej klasyfikacji gruntów.  

Według obecnych, często sprzecznych przepisów Ustalenie granic i rodzaju użytku 

gruntowego należy do spraw z zakresu ewidencji gruntów a nie klasyfikacji gruntów, 

ale podstawą wprowadzenia takiej zmiany jest operat klasyfikacyjny. 

 Nie można ustalić w postępowaniu klasyfikacyjnym tylko klas gruntów bez ustalenia 

granic użytków. Granice użytków są czynnością geodety a klasyfikacja klasyfikatora. 

Ustalenie granic użytków przez geodetę nie ma mocy prawnej, albowiem zmiana 

zasięgu użytku wskazująca zmianę jego sposobu użytkowania – np. z Roli na Łąkę – 

wymaga operatu klasyfikacyjnego.  

Dla przykładu np. nie istnieje klasa IIIa dla łąk. Czyli w ramach klasyfikacji musimy 

również ustalić rodzaj użytku rolnego lub leśnego. 

Czynność geodety w ramach zmiany granic użytków ogranicza się tylko do zmiany 

użytków nieklasyfikowanych. 
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45 §67, §68 §68, §68 

UŻYTKI GRUNTOWE – nie uporządkowano niczego. Wszystkie dotychczasowe 
sprzeczności pozostały. Powielono wszystkie błędy aneksu Nr 3 do Instrukcji G-5, 
szczegółowo opisane w GEODECIE (styczeń 2005). § 67 i 68 przedstawiały i 
przedstawiać mają systematykę użytków gruntowych, a punkty 35 i w pewnym sensie 
27 załącznika 4, tej statystyce przeczą. A rozwiązanie tych sprzeczności jest 
stosunkowo proste! 

46 
§68 ust.1 
pkt.5 

5) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br; 

Wprowadzenie symbolu Br nic nie wnosi a generuje zmiany w EGiB, kto za nie 
zapłaci? 
Proponuje się zostawić stary zapis. 
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47 § 68.2 

2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz, 
lub, w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na 
gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą - symbolem 
złożonym z liter "Lz" oraz symbolu odpowiedniego użytku 
gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy 
gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps. 

Podobne argumenty jak dla paragrafu 66.2  

48 §68 ust. 1 

w § 68 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Użytki rolne dzielą się na: 
1) grunty orne, oznaczone symbolem – R; 
2) sady, oznaczone symbolem – S; 
3) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł; 
4) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps; 
5) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br; 
6) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr, 
7) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W.”; 

Uwaga dotyczy sformułowania: 2) sady, oznaczone symbolem – S; 

Pozostawić obecnie obowiązujący zapis. 
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49 
§70 ust. 
1,2 

W § 70 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są: 
1) identyfikator lokalu, o którym mowa w ust. 23-25 załączniku 
nr 1 do rozporządzenia; 
2) numer porządkowy lokalu w budynku; 
3) rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali 
niemieszkalnych; 
4) liczba izb wchodzących w skład lokalu; 
5) liczba i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu; 
6) numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do 
lokalu; 
7) pole powierzchni użytkowej lokalu; 
8) pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu; 
9) dane adresowe. 

Ustawodawca specyfikując w normie zakres danych ewidencyjnych dotyczących 
lokalu w pkt 9 użył sformułowania ”dane adresowe”, gdy tymczasem przy 
specyfikowaniu danych ewidencyjnych budynku użył sformułowania „adres budynku” 
(patrz pkt 17 w zmienianym brzmieniu § 63 ust.1). Czy w tych dwóch normach 
ustawodawcy nie chodzi o tę sama daną ewidencyjną (atrybut)? 

Ponadto proponuje się poszerzyć listę o atrybut „udział związany z lokalem” 
w postaci licznik/mianownik określający raz ustalony udział w nieruchomości 
wspólnej związanej z lokalem (przemawia za tym praktyka). 

50 §72 ust 3 

Do sporządzenia numerycznych opisów konturów budynków 
posiadających tylko kondygnacje podziemne wykorzystuje się 
dokumentację budowy, jeżeli brak jest geodezyjnych pomiarów 
terenowych, wykonanych przed zakryciem tych budynków 

Czy oznacza to, że ujawnieniu w ewidencji będą podlegały obiekty nie posiadające 
kondygnacji nadziemnej? Jeżeli tak, to należy rozbudować te zapisy w kierunku 
budowy katastru 3D. 
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51 §74 

„§ 74.1.Starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, 
określonych w aktach notarialnych, oraz wartości 
nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców 
majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi 
przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków na mocy 
odrębnych przepisów. 
2. (…) 
3. Starosta udziela informacji objętych rejestrem cen i wartości 
nieruchomości na zasadach określonych w art. 24 ust. 3 
ustawy. 

Brzmienie przepisu ust. 3 pozostawiono bez zmian, gdy tymczasem, zgodnie z art. 4 ust. 1a 
ustawy Pgik 
„Art.4. 

1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy 
danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, 
dotyczące: 
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); 
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;” 

Zatem „rejestr cen i wartości nieruchomości” jest odrębnym od ewidencji gruntów i 
budynków rejestrem. 

Ponadto zgodnie z § 60 ust. 1 rozporządzenia EGiB danymi działki ujawnianymi w rejestrze 
„ewidencja gruntow i budynków” jest tylko (w znowelizowanym brzmieniu) „wartość gruntu” 
- nie ujawnia się w tym rejestrze ceny (nieruchomości). 

„§ 60.1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są: 

5) wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości,” 

Art. 24 ust. 3 ustawy Pgik, do którego odwołuje się ustawodawca w § 74 ust. 3 
rozporządzenia EGiB (przepis nie ulega zmianie) stanowi natomiast: 

„3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 
1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej; 
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; 
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany 

danych ewidencyjnych; 
5)usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej.” 

Zatem przepis art. 24 ust. 3 reguluje udostępnianie informacji zawartych w operacie 
ewidencji gruntów i budynków, co za tym idzie nie odnosi się do rejestru cen i wartości 
nieruchomości. 
Na tym tle dochodzi do konfliktów pomiędzy organami prowadzącymi te rejestry a 
wnioskodawcami informacji na etapie naliczania opłat. 
Przedmiotowa problematyka ma swoje już bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. 
Projektodawca rozporządzenia winien zapoznać się z tym orzecznictwem i w konsekwencji 
uwzględnić zawartą w nich wykładnię w nowelizowanym akcie prawnym. 
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52 §75 ust. 2 

§ 75 
2.W zbiorczych zestawieniach gruntów oprócz pól powierzchni 
wynikających z ewidencji, zwanych dalej "powierzchniami 
ewidencyjnymi", wykazuje się również pola powierzchni 
jednostek podziału terytorialnego państwa według 
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału 
terytorialnego państwa, zwane dalej "powierzchniami 
geodezyjnymi", oraz różnice między tymi powierzchniami. 

/Ustęp 2 nie ulega zmienianie/ 

Nazwę ”rejestru pozostawiono w projekcie rozporządzenia bez zmian, a więc w 
brzmieniu, jaka obowiązywała do 7 czerwca 2010r. Zwraca się uwagę, iż w wyniku 
nowelizacji ustawy Pgik ustawą  o infrastrukturze informacji przestrzennej, zgodnie 
z art. 4 ust.1a pkt 4 ustawy Pgik 

„1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie 
teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych 
infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: 

4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju;” 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju (Dz.U. Z 2012 r. poz. 199) zgodnie z § 3 

„§ 3 W bazie danych PRG gromadzi się informacje dotyczące: 
1) przebiegu: 
a) granic państwa, 
b) granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa” 

Zatem należy znowelizować brzmienie przepisu § 75 ust. 2 uwzględniając powyższe. 

53 §75 ust. 3 
§75 
3.Powierzchnie ewidencyjne użytków gruntowych wyrównuje 
się na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej. 

/Ustęp 2 nie ulega zmianie/ 

Proponuje się, konsekwentnie, jak w zapisie przepisu dodanego w ust. 4, 
następujące brzmienie: 

3.Powierzchnie ewidencyjne użytków gruntowych w zestawieniach zbiorczych 
gruntów wyrównuje się na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej. 
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54 §75 ust. 3 
§75 
3.Powierzchnie ewidencyjne użytków gruntowych wyrównuje 
się na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej. 

Sprawa powiatowych zestawień zbiorczych. W związku z faktem, że często dla 
niektórych rzadziej występujących grup rejestrowych oraz użytków suma 
powierzchni działek jest mniejsza od 0.5 hektara, a pole powierzchni w 
zestawieniach zbiorczych określa się z precyzją do 1 ha, komórki zestawienia 
zawierające te powierzchnie wypełniane są cyfrą 0. Tak więc w b. wielu 
przypadkach suma faktycznych liczb np. 0.4+0.3+0.4 itd. wynosi zero. Dla małych 
wartości statystyka nie działa. Proponuje się zmianę zapisu rozporządzenia, który 
mówiłby, że owszem, suma wykazywana jest w ha, ale składniki tej sumy wykazuje 
się do m2 lub do ara. Na pewno zmniejszy to wielkość odchyłki pow. ewidencyjnej 
do geodezyjnej, którą w myśl §75 pkt. 3 należy wyrównać. 

55  Użytki i związane z nimi podatki 

Sprawa użytków i związanych z nimi podatków. W codziennej pracy ośrodków 
tematem wzbudzającym najwięcej kontrowersji jest określanie zasięgu użytku 
terenów mieszkaniowych. Moim zdaniem warto zastanowić się nad 
przywróceniem istniejącego niegdyś użytku „Ogród”, dla którego wyznacznikiem 
byłoby zachowanie podczas budowy warstwy ziemi urodzajnej, co teoretycznie 
przynajmniej pozwalałoby na przywrócenie użytku rolnego bez kosztownej 
rekultywacji. Można by określić stawkę podatkową dla takiego użytku na nieco 
niższym poziomie niż dla terenów mieszkaniowych, a znacznie wyższym niż dla 
użytków rolnych. Dodatkowo, z definicji użytku B, zawartej w projekcie 
rozporządzenia usunięto „ogródki przydomowe”, zastępując je rabatami, 
kwietnikami i warzywnikami. Powstaje tu pytanie:  Jaki użytek przyjąć na 
ogrodzony, przydomowy ogród rekreacyjny (huśtawki, trawniki, drzewa ozdobne 
itp., bez żadnych kwiatków i marchewki na rabatkach), których obecnie jest 
większość? Jest to sprawa bardzo ważna – dotyczy dużych pieniędzy z podatków. 
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56 §78 

§ 78. W ewidencji nie wykazuje się: 
1) altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych 
ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w 
miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 
m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; 
2) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w 
trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie 
budowy; 
3) tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty 
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, 
usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel. 

Co z budynkami, które nie posiadają fundamentu? 
Można określić minimalną powierzchnię zabudowy, poniżej której budynku nie 
wykazuje się w ewidencji, chociaż jest na fundamencie. 
Dodatkowo, co oznacza słowo „oraz”? 
Zapisy paragrafu powodują, że budowane małe domki gospodarcze na śmietniki i 
narzędzia gospodarcze stają się budynkiem, albowiem spełniają definicję budynku, a 
jednocześnie nie ma ograniczenia, co do minimalnej zabudowy. 

57 §82 ust. 6 

6. Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior 
oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, na zasadach 
określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, 
z późn. zm.  ), przebieg granicy między gruntami tworzącymi 
dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich 
przyległymi wykazuje się w ewidencji na przy pomocy danych 
ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji 
przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami ww. art. 
15 ust. 1, 5 i 6. 

§ 82 ust. 6 (nowy). Czy nie jest to sprzeczne z art. 15 b ustawy Prawo wodne? 
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58 
Załącznik 
nr 1 

Generowanie identyfikatorów budynków. 

Odnośnie sposobu generowania identyfikatora budynków. 

Dopuścić identyfikator budynku w postaci: WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD (dla obrębów, 
dla których numer działki jest unikalny w arkuszu mapy). Nie znajduje się logicznego 
uzasadnienia dla przepisu, który nie dopuszcza takiej możliwości. 

59 
Załącznik 
nr 1 pkt. 
24 

Sekwencja liter "NR_LOK", we wzorze identyfikatora 
określonego w ust. 23, jest oznaczeniem lokalu w budynku, w 
którym "NR" oznacza numer ewidencyjny lokalu w budynku, 
określony w postaci liczby naturalnej. 

W § 70.1 ustawodawca mówi o numerze porządkowym lokalu w budynku bez 
uszczegółowienia. Czy jest to tożsame z numerem adresowym? Dane adresowe są 
wyszczególnione odrębnie. 
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60 
Załącznik 1 
ust 33 
 

Punkty graniczne, położone na granicy powiatu oznacza się 
identyfikatorami w postaci P.WWPP.nr zachowując unikalność 
numerów tych punktów granicznych w granicach jednego 
powiatu 

Wg takiej numeracji powstaną rozbieżności w nr pkt-ów, ponieważ każdy powiat 
będzie używał swojego nr teryt, co oznacza, że jeden pkt będzie miał dwa a czasami 
nawet trzy numery. 
 

61 
Załącznik 1 
ust 33 

Punkty graniczne, położone na granicach powiatów oznacza się 
identyfikatorami w postaci P.WWPP.nr, zachowując unikalność 
numerów tych punktów granicznych w granicach każdego 
powiatu. 

W załączniku nr 1 pkt. 33 napisano: Punkty graniczne, położone na granicach 
powiatów oznacza się identyfikatorami w postaci P.WWPP.nr, zachowując unikalność 
numerów tych punktów granicznych w granicach każdego powiatu. Czy wynika z 
tego, że każdy z tych punktów ma mieć dwa różne identyfikatory, pod którymi będzie 
zarejestrowany w sąsiednich ośrodkach? Czy w rejestrze TERYT będą ujawnione oba 
identyfikatory? Jaki numer geodeta ma przyjąć na szkicu granicznym, jeśli wykonuje 
prace na granicach powiatów? 
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62 

Załącznik 1 
ust 34 
pkt.2 
 

J.WWPPGG_R.nr - w przypadku, gdy punkt graniczny należy do 
granicy jednostki ewidencyjnej nie pokrywającej się z granicą 
gminy. 

Należy doprecyzować czy R przyjmie wartość 3 czy 4 lub 5 
Zgodnie z Załącznikiem 1 R określa typ gminy, przy czym: 
3 – gmina miejsko-wiejska 
4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej 
5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej 
Problem taki pojawił się w projekcie TERYT2 – zastosowaliśmy R=3 i wyrzucało błąd, 
musieliśmy zastosować 4 lub 5 – może trzeba uściślić, że stosujemy 4 jeśli pkt 
pochodzi z miasta a 5 jeśli z obszaru wiejskiego? Albo w ogóle narzucić R=3. 
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63 
Załącznik 
nr 4 pkt. 
44 

Atrybut granicznika STB 

Atrybut granicznika STB, czyli stabilizacja może przyjmować następujące wartości: 

 Lista wartości atrybutu STB - kod stabilizacji 

WARTOŚĆ 
 

 ZNACZENIE 
 

1 
 

 brak informacji 
 

2 
 

 niestabilizowany 
 

3 
 

 znak naziemny 
 

4 
 

 znak naziemny i podziemny 
 

 
Przy czym wartości STB=3 i STB=4 odpowiadają kodowi GRT, wg nieobowiązującej już instrukcji 

K-1, dla którego to kodu przyjęto na mapie reprezentację graficzną w postaci kółka. Sposoby  stabilizacji 
definiuje §17 rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości: 

 
§ 17. 1. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki naziemne wykonuje 

się z betonu, kamienia naturalnego lub innego trwałego materiału. Jako znaki podziemne mogą 
być użyte rurki drenarskie, butelki, płytki betonowe lub inne podobne przedmioty. 

2. Na terenach o utwardzonej nawierzchni nie jest wymagane umieszczanie znaków podziemnych. 
Jako znaki naziemne mogą być użyte: rurki, pręty, bolce i inne podobne przedmioty wykonane z 
trwałego materiału. 

3. Utrwalenie punktów granicznych palami drewnianymi wykonuje się jedynie na terenach 
grząskich i podmokłych. Pale powinny być zaimpregnowane. 

 
Z powyższego wynika, że zarówno trzpień w asfalcie jak i granitowy kamień z rurką drenarską jako 

podcentr powinny być na mapie egib widoczne jako jednakowe kółka.  
 

Proponuje się rozróżnienie na mapie ww. punktów, uzależniając ich reprezentację graficzną od 

atrybutu STB, a nie od tego, czy jest stabilizowany czy nie. (np. STB=3 – kółko, STB=4 – kwadracik, tak, 
jak na szkicach oznacza się kamienie graniczne, które z zasady powinny mieć podcentr). 
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64 
Załącznik 
nr 2 

Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup 
rejestrowych 

Jest pewna niespójność w określaniu grup rejestrowych dotyczących zasobów 
nieruchomości. Zgodnie z ustawą ogn, (Art. 24. 1. Do gminnego zasobu 
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i 
nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy) gminny zasób nieruchomości to nie 
tylko grupa 4.1, ale i te działki, gdzie gmina jest wieczystym użytkownikiem na 
Skarbie Państwa czy Województwie. W związku z tym definicja np. grupy rejestrowej 
4.1 – (do podgrupy 4.1 zalicza się grunty wchodzące w skład gminnego zasobu 
nieruchomości, z wyłączeniem gruntów zaliczonych do podgrupy 4.2) obejmuje 
gminę jako wieczystego użytkownika ? Ten sam problem dotyczy innych zasobów 
gruntów. 

65 
Załącznik 
nr 4 

Katalog obiektów ewidencyjnych 

W zaktualizowanym katalogu obiektów ewidencyjnych nie uwzględniono podmiotu o 
statusie ‘spółka jawna’ („spółka cywilna” nie jest tożsamym podmiotem grupowym 
co „spółka jawna”). 

Ustawodawca rezygnuje z relacji Działka-Dokument (pkt.16) na rzecz pól tekstowych 
opisujących numery KW oraz inne dokumenty. 
Zastąpienie relacji Działka-Dokument atrybutem DPR oznacza, że wszystkie 
informacje o działce będzie można zapisywać w jednym polu tekstowym (stosując do 
ich oddzielenia znaki typu, np. średnik, przecinek itp.). 
Ustawodawca likwiduje to co było dobrym rozwiązaniem w przepisach. Czym zatem 
kierował się ustawodawca proponując taką zmianę? 
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66 
Załącznik 
nr 4 Rozdz. 
2 pkt. 28 

 

Ustawodawca narzuca stwierdzenie faktu przebudowy bądź jej braku. Nie dopuszcza 
możliwości braku informacji na temat prac budowlanych na budynku. W przypadku 
braku informacji o przebudowie budynku narzuca określenie atrybutu RPB jako  
„innaplicable”, co może być równoważne ze stwierdzeniem nieprawdy. 

67 
Załącznik 
nr 4 Rozdz. 
2 pkt. 28a 

Lista dopuszczalnych wartości atrybutu FSB 
Budynki gospodarstw rolnych (klasa wg PKOB = 1271) 

W świetle Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez  gospodarstwo rolne należy 
rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego o obszarze nie 
mniejszym niż 1ha użytków rolnych. 
W klasie 1271 widnieją szklarnie lub cieplarnie i są one tylko w tym miejscu. Czy 
należy rozumieć przez to, że szklarnie i cieplarnie należące do osób, które nie 
posiadają wymaganego 1ha nie podlegają ujawnieniu w ewidencji? 
Co z klasyfikacją gruntów w takich przypadkach i określeniem użytku gruntowego? 
Co należy rozumieć pod pojęciem szklarnia lub cieplarnia? Wg nas należy uściślić, 
jakie obiekty zaliczamy do tej grupy. 
Jest to jeden z przykładów, gdzie oczywista jest trudność zdefiniowania użytku, klasy 
użytku, funkcji budynku, stwierdzenia czy budynek jest ewidencjonowany. 
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68 
Załącznik 
nr 4 Rozdz. 
2 pkt. 35 

Tabela z dopuszczalnymi wartościami i kombinacjami 
atrybutów OFU, OZU, OZK 

Nie zostało sprecyzowany zapis co należy rozumieć przez klasę VIz. Obecne 
rozporządzenie nie dopuszcza takich zapisów. W załączniku nr 1 do rozporządzenia w 
sprawie klasyfikacji gruntów nie ma określenia klasy VIz. Jedynym źródłem gdzie jest 
mowa o tej klasie jest Komentarz do Tabeli klas gruntów wydany w Puławach. 

69 
Załącznik 
nr 4 Rozdz. 
2 pkt. 35             

Załączniki do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 

W pkt. 35 na str.57, załączniki do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
„dopuszczalne wartości i kombinacje” niepotrzebnie wstawiono oznaczenia RVIz, 
PsVIz i ŁVIz, które już kilka a może kilkanaście lat wcześniej usunięto z przepisów o 
klasyfikacji. Wszystkie tzw „z” usunięto z operatu ewidencji gruntów i budynków 



42 

 

LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

70 
Załącznik 
nr 4 Rozdz. 
2  pkt. 35             

Załączniki do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 

W zakresie użytków i konturów klasyfikacyjnych wprowadzane są nowe pojęcia, dla 
których brak jest definicji np.; działka siedliskowa. Powołać przepis gdzie jest to 
pojęcie zdefiniowane.  

71 
Załącznik 
nr 5 

W załączniku nr 5 do rozporządzenia: 
a) ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
,,15) wartość gruntu w granicach działek ewidencyjnych, jeżeli 
jest znana,", 
b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 
,,8. Dopuszcza się, na życzenie zainteresowanych, wydawanie 
wypisów z rejestru gruntów, w treści których zostaną pominięte 
informacje dotyczące właścicieli i posiadaczy oraz innych 
władających, 0 których mowa w § 11 rozporządzenia. 
9. Wypisom, o którym mowa w ust. 8 nadaje się tytuł "Wypis z 
rejestru gruntowo niepełnej treści"; 

Uwaga dotyczy dodawanego ust. 8 i 9 

Delegacja zapisana w ustawie Pgik do wydania rozporządzenia EGiB nie upoważnia 
do regulowania spraw z zakresu udostępniania informacji i danych z ewidencji 
gruntów i budynków. Zasady te zostały uregulowane w ustawi Pgik – reguluje je art. 
24. W kontekście proponowanej zmiany zwraca się szczególna uwagę na przepis art. 
24 ust.5 ustawy Pgik. 
Propozycja jest pogwałceniem zasad techniki prawodawczej. Określonych 
w rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908). 

W kontekście tej uwagi należy podnieść, iż dopóki nie dokona się gruntownej 
nowelizacji przepisów ustawy PgiK w obrębie spraw dotyczących ewidencji 
gruntów i budynków, dopóty będziemy mieć bardzo ułomny akt wykonawczy i z 
nim będą się nadal borykały organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, 
a także organy nadzoru. Ciągle gasimy pożar zamiast mu zapobiegać. 
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72 
Załącznik 
nr 6 

 

W sprawie gruntów rolnych zabudowanych występuje określenie „zabudowa 
zagrodowa” w ramach „działki siedliskowej”, które to określenia nie są sprecyzowane 
– wydaje mi się, że określenie użytku rolnego zabudowanego nie powinno się 
ograniczać tylko do „prowadzenia produkcji rolniczej”, gdyż taką produkcję można 
prowadzić również na małej powierzchni gruntu poniżej 1ha użytków rolnych, 
powinno tu być odniesienie do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o 
podatku rolnym. Powinno być ujęte, że budynki przeznaczone do prowadzenia 
działalności rolniczej i wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o 
podatku rolnym, wówczas nie byłoby możliwości popełnienia błędu w określeniu 
tego użytku. 
 

73 
Załącznik 
nr 6 

3 pkt 4) Zurbanizowane tereny niezabudowane 
Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych zalicza się 
grunty: 

a) które wyłączone zostały z produkcji rolnej lub 
leśnej na skutek rozpoczęcia na nich budowy w 
rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 6), a 
jednocześnie na których budowa ta nie została 
zakończona, 
b) na których istniejące wcześniej budynki, o 
których mowa w pkt 1-3, zostały rozebrane. 

W załączniku nr 6 do zurbanizowanych terenów niezabudowanych dodałbym lit c) o 
treści: nie objęte klasyfikacją gleboznawczą i przeznaczone pod zabudowę(np. dawne 
kopalnie wiejskie).   



44 

 

LP. 
Paragraf 

lub 
załącznik 

Tekst paragrafu lub załącznika Nieprawidłowości lub wątpliwości odnośnie zapisów 

74 Wniosek Obiekty ewidencyjne 

WNIOSKUJE SIĘ 

Wnioskuje się o zdefiniowanie - dopuszczenie w przepisach obiektu ewidencyjnego 
'KLASOUŻYTEK' – obiektu geometrycznego, będącego odpowiednikiem złożenia w 
jedną całość obiektów geometrycznych: 'UZYTEK' i 'KONTUR KLASYFIKACYJNY”. Ma to 
swoje uzasadnienie w historii prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na 
obszarze prawie połowy kraju. 

 

 


