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Wodzisław Śląski, dnia 25 kwiecień 2013 r. 

 
  
                    

 
Pan Józef TOMAL 

 
STAROSTA  

POWIATU MYŚLENICKIEGO 
 

ul. Mikołaja Reja 13 
32-400 MYŚLENICE 

 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO 

w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  
w przedmiocie aktualizacji ewidencji, 

wszczętego przez Starostę Myślenickiego w dniu 25 stycznia 2013r. znak:GK.6620.1.4.Pc.1.2013   
 
 
 
 Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, działając w interesie społecznym, na 
podstawie art.31 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 267), z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poprawności 
prowadzonego postępowania, pragnie przedstawić swój pogląd w przedmiotowej sprawie.  
 
 Przedmiotem wszczętego przez Starostę Myślenickiego w dniu 25.01.2013r. znak: 
GK.6620.1.4.Pc.1.2013 postępowania administracyjnego jest aktualizacja operatu ewidencyjnego 
w trybie §45 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.454). Podstawę 
dokonania zmian stanowi opracowanie geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do pzgik, 
zarejestrowane pod numerem KERG 3930/34/2012. Wymienione postępowanie administracyjne 
zostało wszczęte przez organ ewidencyjny z urzędu, na podstawie §47 ust.3 w/w Rozporządzenia. 
 
 Z wiarygodnych informacji posiadanych przez Zarząd PTG wynika, że w przedmiotowym 
postępowaniu mogło dojść do n/w naruszeń prawa materialnego oraz zasad postępowania: 
1. wadliwie określone zostały strony postępowania ewidencyjnego; 
2. wadliwie określony został zakres danych ewidencyjnych podlegających zmianie; 
3. jednym z celów postępowania miałaby być nieuprawniona „kontrola formalno-prawna” 

geodezyjnej dokumentacji technicznej, uprzednio przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego; 

4. jednym z celów postępowania miałoby być weryfikacja poprawności ustalenia granic działki 
ewidencyjnej. 

 
 
I. Wadliwość określenia strony postępowania ewidencyjnego. 
 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w żadnym razie nie kwestionuje zasadności 
wszczęcia przedmiotowego postępowania administracyjnego przez Starostę Myślenickiego. Organ 
ewidencyjny miał bowiem prawo do wszczęcia tego postępowania, o ile uznał to za celowe i 
konieczne. Zarząd PTG pragnie natomiast wskazać, że kwestię określenia stron w postępowaniu 
ewidencyjnym jednoznacznie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 
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kwietnia 2008r. sygn. I OSK 666/07: 
 

„Z powyższych względów zgodzić się należy z autorem rozpatrywanej skargi kasacyjnej, iż stroną 
postępowania dotyczącego zmiany danych ewidencyjnych jest tylko właściciel lub inne podmioty 
władające konkretną działką ewidencyjną. Przymiot strony nie przysługuje natomiast właścicielowi 
lub współwłaścicielom sąsiedniej nieruchomości. (...) 

 
Z żadnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego nie wynikają ponadto uprawnienia 
właściciela lub współwłaściciela nieruchomości do skutecznego żądania od organu prowadzącego 
ewidencję gruntów dokonania lub zaniechania czynności związanych ze zmianą wpisu dotyczącego 
sąsiedniej działki ewidencyjnej. 
 
Nie może zatem ulegać wątpliwości, że ani M. R. – właściciel, ani A. R. - współwłaściciel 
nieruchomości sąsiadujących z działką stanowiącą własność M. R. nie mieli – w omawianym 
znaczeniu - własnego interesu prawnego do udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany wpisu w 
jednostce rejestrowej skarżącej. Wymienieni, nie będąc stroną tego postępowania, nie byli też 
uprawnieni do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji. Ten bowiem środek 
zaskarżenia, zgodnie z art.127 §1 kpa, przysługuje tylko stronie. (...)” 
 

Z powyższego orzeczenia NSA wynika jednoznacznie, że przymiot strony nie przysługuje 
właścicielowi lub współwłaścicielom nieruchomości sąsiednich, a zatem potencjalny udział tych 
podmiotów w postępowaniu administracyjnym jest nieuprawniony i czyni takie postępowanie 
wadliwym. Zgodnie bowiem z art.156  §1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej stwierdza 
nieważność decyzji, która została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie. Zaznaczyć 
tutaj należy, że postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji - przez organ wyższego stopnia 
- może być wszczęte zarówno na żądanie strony, ale także z urzędu (art.157 §1 i §2 kpa). Nie do 
zaakceptowania byłoby zatem, gdyby organ administracji, który zobowiązany jest działać zgodnie 
z zasadą legalizmu (art.6 kpa), świadomie miałby dopuszczać do postępowania administracyjnego 
osoby, nie mające przymiotu strony.  

 
W opinii Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, opartym na wiarygodnych danych, 

w przedmiotowym postępowaniu ewidencyjnym organ wadliwie określił strony tego postępowania, 
gdyż za strony postępowania uznał właścicieli nieruchomości sąsiadujących, przez co rażąco 
naruszone zostały przepisy art.6 i art.28 kpa. 
 
 
II. Wadliwość określenia zakresu danych ewidencyjnych podlegających zmianie. 
 
 Zgodnie z przepisami §45 ust.1 w/w Rozporządzenia, aktualizacja ewidencji następuje 
poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. W 
przedmiotowym postępowaniu zmiany te udokumentowane zostały w opracowaniu geodezyjnym i 
kartograficznym, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
zawierającego wykaz zmian danych ewidencyjnych, tj. w opracowaniu o którym mowa w §46 
ust.2 pkt 2) w/w Rozporządzenia. 
 
 Ze sporządzonego opracowania geodezyjnego wynika, że dotyczy ono zmian danych 
ewidencyjnych dla działek ewidencyjnych nr 7397/2 oraz 7414/1, w szczególności nie zawiera 
wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek sąsiadujących. Zakres 
przedmiotowego pracowania w sposób jednoznaczny i precyzyjny dokumentuje zatem zakres 
zmian w ewidencji, tj. zmian podlegających wprowadzeniu do bazy danych ewidencyjnych. W 
przedmiotowym postępowaniu Starosta natomiast bezzasadnie rozszerzył zakres przedmiotowy o 
działki sąsiadujące, tj. działki ewidencyjne nr 7397/1, 7398/7, 7414/6, 7408, 7413/1, 7413/2, 
12181/1, 7380, 5396/1 i 7415/2.  
 
 Zdaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wszczęte i prowadzone 
postępowanie ewidencyjne wadliwie określa jego zakres przedmiotowy. Starosta, o ile jego 
zamiarem było dokonanie zmian w różnych jednostkach rejestrowych, winien był wyodrębnić 
wprowadzanie zmian dla każdej z tych jednostek z osobna. Wyodrębnienie to pozwoliłoby na 
właściwe określenie stron poszczególnych postępowań administracyjnych (o ile zachodziłaby 
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konieczność ich wszczynania i prowadzenia, a więc zmiany nie mogłyby być wprowadzone w 
trybie dokonania czynności materialno – technicznych). 
  
III. „Kontrola formalno-prawna” dokumentacji technicznej, uprzednio przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
 Z przekazanych Zarządowi Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informacji wynika, że 
jednym z celów wszczętego i prowadzonego postępowania administracyjnego jest 
przeprowadzenie „kontroli formalno – prawnej” sporządzonego przez geodetę i następnie 
przyjętego do pzgik opracowania geodezyjnego. W naszej ocenie działanie organu w tym zakresie 
jest pozbawione podstawy prawnej. 
 
 Na niedopuszczalność podważania przez organ ewidencyjny treści dokumentów włączonych 
do pzgik wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2011r. sygn. I OSK 
452/10:  
 
„Procedura aktualizacji ewidencji gruntów i budynków ma zatem charakter sformalizowany w 
zakresie określenia dokumentów stanowiących podstawę zmienionego wpisu. Uszczegółowienia 
rodzaju tych dokumentów dokonano w §46 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 
454), w którym wymieniono: prawomocne orzeczenia sądów, akty notarialne, ostateczne decyzje 
administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjne kartograficzne, przyjęte od 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian ewidencyjnych, 
dokumentację architektoniczno – budowlaną gromadzoną i przechowywaną przez organy 
administracji publicznej, ewidencje publiczne prowadzone na podstawie innych przepisów. Zatem 
podstawą wprowadzenia żądanej przez skarżącą zmiany mógłby być tylko dokument, który należy 
do jednej z wyżej wymienionej kategorii. Natomiast z akt postępowania administracyjnego 
wynika, że obecne zapisy ewidencyjne, w tym powierzchnia działki nr [...] ustalona jako 0,0327 
ha, odpowiadają wynikom pomiarów dokonanych w trakcie odnowienia operatu ewidencji gruntów 
miasta Ł. z lat 1978 – 1981 r. i dokumenty, które wówczas powstały, zostały złożone oraz 
przyjęte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, co świadczy o ich sporządzeniu 
zgodnie z prawem i określonymi standardami, a organ ewidencyjny nie posiada kompetencji do 
podważania ich treści.” 
 
 Zdaniem Zarządu PTG, co znajduje potwierdzenie także w licznych innych orzeczeniach 
sądów administracyjnych, przyjęcie dokumentacji technicznej do pzgik skutkuje w szczególności 
domniemaniem, że dokumentacja ta została sporządzona zgodnie z prawem i obowiązującymi 
standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii, a opracowanie przyjęte do zasobu 
korzysta z mocy dowodowej dokumentu urzędowego (art.76 §1 kpa). W sytuacji zatem, gdy w 
ocenie organu dokumentacja włączona do zasobu jest wadliwa, a więc nie może stanowić 
podstawy zmian w operacie ewidencyjnym, organ winien przeprowadzić – w adekwatnej 
procedurze - przeciwdowód, o którym mowa w art.76 §3 kpa. Wszczynanie natomiast 
postępowania administracyjnego, mającego na celu dokonanie „kontroli formalno – prawnej” 
dokumentacji włączonej do zasobu, jest naszym zdaniem pozbawione podstawy prawnej. 
 
        Polskie Towarzystwo Geodezyjne pragnie zauważyć, że starosta ma realne uprawnienie do 
dokonywania kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych, jednakże kontrola taka odbywa 
się  w trybie przepisów §§9-12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także 
ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78, poz.837). Tryb ten 
gwarantuje w szczególności poszanowanie praw wykonawców prac geodezyjnych i 
kartograficznych jako stron takich postępowań, np. poprzez możliwość wnoszenia środków 
zaskarżenia w przypadku wydania odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu.  
 
 Zdaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego treść przepisu §46 ust.2 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie egib nie zwalnia jednak organu prowadzącego ewidencję gruntów i 
budynków od obowiązku dokonania oceny dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjno - kartograficznego. Ocena ta musi polegać na stwierdzeniu, czy dokumentacja taka 
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stanowi wystarczającą podstawę wprowadzenia zmian z uwagi na ich przedmiot (por. wyrok WSA 
w Krakowie, z dnia 16.04.2008r, III SA/Kr 119/08, ONSAiWSA 2010/2/26). W celu dokonania 
takiej oceny nie jest konieczne zatem wszczynanie postępowania administracyjnego, gdyż ocena 
ta może równie dobrze być dokonana w ramach czynności materialno – technicznej, mającej na 
celu aktualizację ewidencji. W przypadku natomiast uzasadnionego wszczęcia postępowania, 
zgodnie z przepisami art.105 §1 kpa, który stanowi że: "gdy postępowanie z jakichkolwiek 
przyczyn stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo w części", w przypadku negatywnej oceny 
dokumentacji będącej podstawą dokonania zmian, organ winien to postępowanie umorzyć. W 
konsekwencji, wynikiem wszczętego i prowadzonego postępowania winno być ostateczne 
wprowadzenie tych zmian, albo – w przypadku stwierdzenia, że brak podstaw do ich 
wprowadzenia - umorzenie postępowania administracyjnego w takim przedmiocie. Prowadzone 
postępowanie ewidencyjne nie może zatem w żadnym razie mieć na celu dokonywania ponownej 
„kontroli”, czy też następczej „weryfikacji” poprawności sporządzonej dokumentacji, włączonej do 
pzgik, a co najwyżej dokonana winna być ocena pod względem możliwości jej wykorzystania 
w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego. Na marginesie warto zauważyć, że organ ewidencyjny 
nie ma upoważnienia starosty do kontroli opracowań geodezyjnych, w szczególności przyjętych do 
pzgik. Ponadto, co do zasady, kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej każdorazowo 
skutkuje sporządzeniem przez organ kontrolujący protokołu kontroli,  natomiast podmiot 
kontrolowany ma uprawnienie do uczestniczenia w procedurze kontroli oraz prawo do zgłaszania, 
we właściwym trybie, uwag lub sprzeciwu od ustaleń tej kontroli. 
 
 
IV. Weryfikacja poprawności ustalenia granic działki ewidencyjnej. 
 

Przedmiotowe opracowanie geodezyjne włączone do pzgik, będące podstawą aktualizacji 
ewidencji, dotyczyło ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 7397/2 i 7414/1. Ustalenie granic 
tych działek ewidencyjnych zostało dokonane przez wykonawcę pracy w trybie przepisów §37-39 
Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Na okoliczność ustalenia granic 
sporządzony został stosowny protokół, podpisany przez strony biorące udział w przedmiotowych 
czynnościach. Zauważyć tutaj należy, że procedura ustalenia granic działek ewidencyjnych została 
definitywnie i ostatecznie zakończona z dniem sporządzenia protokołu. Dokumentacja techniczna, 
zawierająca wyniki ustalenia granic działek ewidencyjnych, została następnie włączona do pzgik.  

 
Całkowicie niezrozumiałymi i nieuprawnionymi działaniami organu ewidencyjnego jest ponadto 

zamiar uzależnienia dokonania aktualizacji ewidencji – jak ma to miejsce w przedmiotowym 
postępowaniu – od składanych oświadczeń stron dotyczących akceptacji, albo braku akceptacji, 
uprzednio protokolarnie ustalonych granic działek ewidencyjnych. Zdaniem Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Geodezyjnego oświadczenia te pozostają bez jakiegokolwiek związku i znaczenia dla 
prowadzonego postępowania. Organ ewidencyjny nie jest bowiem uprawniony ani do 
„zatwierdzania” lub „weryfikacji” ustalonych granic działek ewidencyjnych, przeprowadzonych 
przez wykonawcę, ani też do rozstrzygania sporów granicznych. Starosta, w przypadku 
kwestionowania ustalonych granic działek ewidencyjnych, winien pouczyć stronę 
o przysługującym jej uprawnieniu złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. W żadnym razie oświadczenie takie nie może mieć 
natomiast wpływu na wprowadzenie (bądź nie wprowadzanie) należycie udokumentowanych, w 
przyjętym do pzgik operacie technicznym, zmian do bazy danych ewidencyjnych. 

 
Zarząd Polskiego Towarzystwa geodezyjnego jednocześnie pragnie zwrócić uwagę, że 

obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują wymogu posiadania 
przez organ ewidencyjny uprawnień zawodowych, o których mowa w art.42 ustawy z dnia 17 
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.1287). 
Oznacza to tym samym, że pracownicy organu ewidencyjnego nie wykonują samodzielnych 
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, a tym samym nie posiadają wystarczających 
kompetencji do dokonywania merytorycznej kontroli wykonanych i przyjętych do zasobu 
opracowań geodezyjno – kartograficznych, w przeciwieństwie do osób kierujących pracami 
geodezyjnymi i kartograficznymi oraz do osób dokonujących kontroli tych opracowań, w trybie 
przepisów §§9-12 Rozporządzenia ws. zgłaszania prac.  Reasumując należy stwierdzić, że rolą 
organu ewidencyjnego jest dokonanie oceny czy sporządzona dokumentacja techniczna, włączona 
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do pzgik i będąca podstawą dokonania zmian, jest wystarczająca do dokonania tam 
udokumentowanych zmian w ewidencji, a w żadnym wypadku nie jest dokonywanie oceny 
sposobu ustalenia granic działek ewidencyjnych przez uprawnionego wykonawcę pracy 
geodezyjnej.  

 
 
 
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uprzejmie prosi Pana Starostę o dokonanie 

merytorycznej analizy naszego poglądu w przedmiotowej sprawie, wyrażonego w niniejszym 
oświadczeniu, i uwzględnienie podniesionych przez nas aspektów w prowadzonych 
postępowaniach ewidencyjnych. Będziemy zobowiązani, jeżeli zostaniemy przez Pana 
poinformowani o sposobie rozpatrzenia naszego oświadczenia. 

 
    

                                              
                                                                    Z wyrazami szacunku                             

                                                                                       
                                                                               za Polskie Towarzystwo Geodezyjne 

                                                                                                                                         
                                                                                          Jarosław Formalewicz 
                                                                                               Prezes Zarządu 

 
 
 

 
 
 
Do wiadomości: 
 
Pani Danuta Paluch –  
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 
 


