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Wstęp 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmieniana od czasu jej uchwalenia w 1989 r. przeszło 

40 razy, stanowi dziś iście gordyjski węzeł. Próba jego rozplątania bez przeprowadzenia 

fundamentalnych zmian skutkuje jedynie dołożeniem nowego supła! Ocena  dotychczasowej 

„ewolucji” przepisów regulujących obszar funkcjonowania państwa w zakresie geodezji 

i kartografii jest negatywna.  

Dyskusja na temat zmian doraźnych dotyczących funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków 

potwierdziła złożoność przepisów prawa. Zastrzega się, że nieczytelność przepisów uniemożliwia 

dokonanie pełnej analizy funkcjonowania „systemu” i zaobserwowanie dalszych (nie wynikających 

z zamysłu) skutków wprowadzenia proponowanych zmian.  

Zmiany doraźne nie obejmują całokształtu zagadnień związanych z pomiarami granic i rejestracją 

wyników prac. Jednak już ten ograniczony zakres analiz wskazuje na konieczność wprowadzenia 

zmian instytucjonalnych. Koncepcja takich zmian, opracowana przez prof. dr hab. Bogdana 

Nogalskiego i dr inż. Adama Klimka, została przedstawiona na ostatnim (III) posiedzeniu Zespołu 

doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i 

kartografii oraz została przekazana Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. 

Propozycje zmian w przepisach – zestawienie zbiorcze wg zagadnień 

Odmowa wpisu  

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK) 

w art. 24 ust.2c otrzymuje brzmienie 

2c. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

2c. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie wpisu starosta wzywa 

wnioskodawcę do usunięcia wad określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym 

upływie wydaje decyzję o odmowie wpisu. 

Decyzje o wpisie 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK): 

w art. 24 ust.2a p.1 otrzymuje brzmienie 

2a. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:  

1) z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:  

a) przepisów prawa,  

b) dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1–4,  

c) materiałów zasobu, w przypadku wykrycia błędnych informacji w bazie danych ewidencji 

gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2; 

d) wykrycia błędnych informacji;  

art. 24 ust 2b otrzymuje brzmienie: 

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze 

czynności materialno-technicznej.  

1) w drodze ….. 

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB) 

§ 49 ust 1 p.4 otrzymuje brzmienie: 
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4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których 

mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności 

materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła: 

a)  pola powierzchni działki ewidencyjnej, 

b)  rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, 

c)  głównej funkcji budynku, 

d)  numeru działki ewidencyjnej; 

a także podmioty, o których mowa w art. 24 ust. 2a. pkt 2 ustawy. 

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK):  

w art. 24 ust.2a p.2 otrzymuje brzmienie: 

2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami 

na zasadach samoistnego posiadania, a także podmiotów realizujących inwestycję celu 

publicznego jeśli wnioskowana zmiana  dotyczy  aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 

na obszarze przewidzianym do planowanego przejęcia gruntów na rzecz Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego. 

jeśli nie nastąpi rezygnacja z wpisów mocą decyzji to w art. 24 ust.2b pkt 1 dopisuje się lit. i 

w brzmieniu: 

i) wniosku podmiotu realizującego inwestycję celu publicznego i wskazanej w tym 

wniosku dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, jeśli wnioskowana zmiana  dotyczy aktualizacji ewidencji 

gruntów i budynków na obszarze przewidzianym do planowanego przejęcia gruntów 

na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

W ustawie o gospodarce nieruchomościami (U-GN) 

w art. 96 dodaje się ust.5 w brzmieniu 

5. Podział nieruchomości, o którym mowa w ust. 1b, ust.2 i ust.3 poprzedza się przyjęciem 

granic działek ewidencyjnych wyodrębnianych z dzielonej nieruchomości. Przyjęcie granic 

dokonuje się w trybie określonym w przepisach wymienionych w art. 100 ustawy. 

Prace kolizyjne  

W rozporządzeniu ws. standardów technicznych […] (R-ST) 

w § 71 po ust. 2 dodaje się p.2a o treści: 

2a. Operat techniczny przyjęty do zasobu może zostać uzupełniony przez organ 

prowadzący zasób o dokumenty dostarczone przez wykonawcę prac geodezyjnych, 

jeżeli po przyjęciu operatu zmianie uległy istotne dla opracowania dane określające 

przebieg granic działek ewidencyjnych. 

W rozporządzeniu ws formularzy dotyczących zgłaszania prac […] (R-FZP) 

w załączniku „Wzór Zgłoszenie prac geodezyjnych” poszerza się p.11 „Informacje o podmiocie, na 

którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne” o miejsce na wpis  

nazwa zleceniodawcy, jeśli nie jest on podmiotem, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 

1ustawy.  
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W rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków […] (R-EGiB) 

w § 49 dodaje się ust. 6 o treści: 

6. podmioty realizujące inwestycje celu publicznego, jeśli zmiana dotyczyła 

oznaczenia działek lub przebiegu granic działek położonych na terenie objętym 

inwestycją. 

Podziały w kontekście synchronizacji z kw 

W ustawie o księgach wieczystych i hipotece (U-KWH) 

dodaje się art. 26a 

art. 26a 1. Zmianę oznaczenia nieruchomości dokonuje się na podstawie zawiadomienia 

jednostki prowadzącej kataster nieruchomości. 

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wypis z operatu katastralnego, 

wyrys z mapy katastralnej jeśli zmiana dotyczy danych określających przebieg granic 

działek ewidencyjnych lub konturów budynków oraz wykaz zawierający dane przed i po 

zmianie. 

w art. 27 dodaje się ust.1a w brzmieniu 

art. 27 1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wypis z operatu katastralnego, 

a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej, oraz wyciąg z dokumentów 

operatu ewidencyjnego stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości lub 

jej powierzchni. 

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

art. 27 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu 

katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej, oraz wyciąg z 

dokumentów operatu ewidencyjnego stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia 

nieruchomości lub jej powierzchni. 

W rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (R-POD) 

§ 6 otrzymuje brzmienie: 

§ 6 1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art.97 

ust.1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku 

badania dokumentów określających stan prawny nieruchomości, w szczególności na 

podstawie dokumentów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym. 

1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów 

określających stan prawny nieruchomości; 

2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust.1 pkt 2, z danymi 

wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust.1 pkt 1, granice nieruchomości 

podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o 

których mowa w ust.1 pkt 1. 

3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1, granice nieruchomości 

podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust.1 pkt 2 

po uprzednim ustaleniu przebiegu granic dzielonych działek ewidencyjnych, wchodzących w 
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skład nieruchomości. Ustalenie przebiegu granic dokonuje się w trybie określonym w 

przepisach wykonawczych o których mowa w art. 26 ust.2 ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne. Dokumentację ustalenia przebiegu granic zamieszcza się w operacie 

podziału nieruchomości, o którym mowa w § 5 ust. 1 

w § 9 w ust. 1 skreśla się punkt 12, ust.2 otrzymuje nowe brzmienie oraz dopisuje się ustęp 3 i 4 

R-POD § 9. 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności: 

11) wykaz zmian gruntowych   

12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - 

w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość 

podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze 

nieruchomości; 

2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne 

dokumenty, może stanowić odrębny dokument będący załącznikiem stanowiące załączniki do 

mapy z projektem podziału nieruchomości. 

3. W przypadku, gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach 

określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada 

inne oznaczenia lub inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, lub taka niezgodność 

występuje w dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z podziałem i przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządza się wykaz 

synchronizacyjny. 

4. Wykaz synchronizacyjny, o którym mowa w ust.3 podlega potwierdzeniu  zgodności 

zawartych w nich danych z danymi  ewidencji gruntów budynków.  

§ 10 otrzymuje brzmienie  

§ 10. Mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik do decyzji 

zatwierdzającej podział nieruchomości, o której mowa w art. 96 ust. 1. W przypadku, o 

którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, załącznikami do decyzji zatwierdzającej podział są również 

wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny. 

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB) 

wprowadza się § 49a o treści: 

§ 49a 1. Starosta na wniosek wykonawcy złożony w ramach zgłoszonej pracy, udostępnia 

dokumentację niezbędną do sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę 

sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej bądź dokonania wpisu 

służebności gruntowej. 

2. Po przedłożeniu przez wykonawcę dokumentów o których mowa w ust.1 starosta,, po 

stwierdzeniu ich poprawności, opatruje je urzędową pieczęcią oraz klauzulą „Dokument 

zawiera dane ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisów w 

księgach wieczystych”.  

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust.2 starosta przekazuje dokumenty 

wykonawcy oraz, w przypadku gdy dokumenty dotyczą sprostowania oznaczenia 

nieruchomości, bezzwłoczne, nie później niż w następnym dniu roboczym, zawiadamia sąd 

właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o niezgodności danych ewidencji gruntów i 

budynków z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej, dołączając do zawiadomienia 

dokumenty stanowiące podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości oraz wypisy i 

wyrysy dla działek ujawnianych w księdze w wyniku sprostowania.  

W rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie 

teleinformatycznym (R-KWH)  

w § 78 skreśla się ust.1 i ust.2 a ust.3 i ust.4 otrzymują brzmienie: 
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3. Dokumenty wymienione w art. 26a ust.2, art. 27 ust.1a oraz art. 27 ust 3 ustawy stanowią 

podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały opatrzone klauzulą właściwego organu 

prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że są przeznaczone do 

dokonywania wpisów w księgach wieczystych. 

4. Oznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste dokonuje się na podstawie 

dokumentów, o których mowa w art. 26a ust.2, art. 27 ust.1a oraz art. 27 ust. 3 ustawy. 

W rozporządzeniu  ws standardów technicznych […] (R-ST) 

§ 77 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

§ 77. 1. Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy 

wydane na podstawie art. 100 oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, składają się: 

1) dane określające  przebieg granic działek ewidencyjnych, w powiązaniu z granicami 

działek sąsiednich, spełniające wymogi dokładnościowe wynikające z obowiązujących 

standardów technicznych,  

1a) dane określające przebieg konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych 

zgodnie z mapą ewidencyjną; 

Tyczenie budynku – likwidacja zgłaszania prac 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK): 

art. 23 ust. 3 p. 2 otrzymuje brzmienie 

2) odpisy: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

budowy, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o 

których mowa odpowiednio w art. 30, art. 41 ust.4, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania 

budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane; 

Jeśli nie nastąpi rezygnacja z wpisów mocą decyzji to art. 24 ust. 2b p. f) otrzymuje brzmienie 

f) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 

zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o któ-rych 

mowa odpowiednio w art. 30, art. 41 ust.4, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania 

budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 

art. 12. ust.1 p.3 skreśla się p. d). 

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, 

Likwidacja przekazywania przez wykonawców danych o budynkach.  

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB): 

treść § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

§ 71.1. Dane ewidencyjne, dotyczące budynków, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali, o 

których mowa w § 70 ust. 1, ujawnia się w ewidencji: 

1) z urzędu – jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi 

dokumentach, o których mowa w art. 23 ust. 1–4 ustawy; 
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2) na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek 

organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1: 

a) dla budynków – na podstawie danych podanych na formularzu wg wzoru 

stanowiącego zał. nr 9,  

b) dla lokali - na podstawie doręczonego zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1892), i dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 

ust. 5 i 6 tej ustawy. 

Opłaty za wypisy i wyrysy  

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK): 

artykuł 40b ust.1 p.2 otrzymuje brzmienie: 

Art. 40b. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają 

opłaty za:  

2) sporządzanie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;. 

Klauzule na dokumentach sporządzanych przez wykonawcę na potrzeby 

zamawiającego 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK): 

art. 12b ust.5 otrzymuje brzmienie 

Art. 12b ust 5.  Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały 

zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a na wniosek wykonawcy 

potwierdza ich przyjęcie na dokumentach opracowanych na podstawie przekazanych 

wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych odpowiednią klauzulą urzędową 

ujętą  w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8, jeżeli kopie dokumentów zostały 

włączone do operatu technicznego. .także uwierzytelnia dokumenty opracowane na 

podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby 

postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, 

jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na 

potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa 

w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 12d ust. 2. 

W rozporządzeniu ws organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu […] (R-ZAS) 

§ 21 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

3. Dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz 

wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych 

oraz mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, których 

kopie są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów 

zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

Przepływy i lokalizacja dokumentacji podziałowej i rozgraniczeniowej 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK) 

w art. 33 dopisuje się ust.2a w brzmieniu 
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2a. Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpisy dokumentów uzasadniających 

wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków organowi prowadzącemu ewidencję 

gruntów i budynków wraz z odpisem decyzji o rozgraniczeniu. 

W ustawie o gospodarce nieruchomościami (U-GN) 

w art. 97 ust.1b otrzymuje brzmienie 

1b. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie 

pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, 

dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5–8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości 

po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.   

W art. 97 dodaje się ust. 1c 

1c. Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpisy dokumentów wymienionych w ut.1a 

pkt 5-8 organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków wraz z odpisem decyzji o 

zatwierdzeniu podziału. 

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB) 

§ 85. ust.2 otrzymuje brzmienie  

2. Dokumentacja geodezyjna, określająca dane ewidencyjne, przyjmowana do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinna spełniać wymagania rozporządzenia w 

sprawie formatu danych i standardów technicznych. tych danych oraz zawierać wykaz zmian 

danych ewidencyjnych, o którym mowa w § 46 ust. 3. 

W rozporządzeniu ws sposobu i trybu dokonywania podziałów […] (R-POD) 

dopisuje się § 14a o treści 

§ 14a. Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpis decyzji zatwierdzającej podział 

nieruchomości lub odmawiającej zatwierdzenia podziału organowi prowadzącemu 

ewidencję gruntów.  

W rozporządzeniu ws rozgraniczania nieruchomości […] (R-ROZ) 

dodaje się § 24a o treści 

§ 24a Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpis decyzji o rozgraniczeniu lub 

umorzeniu organowi prowadzącemu ewidencję gruntów. Do decyzji o rozgraniczeniu 

załącza się odpisy wykazu zmian gruntowych, szkicu granicznego i innych dokumentów 

uzasadniających wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. 

W rozporządzeniu  ws standardów technicznych […] (R-ST) 

w §71 zmienia się ust.2  

2. W skład operatu technicznego wchodzą:  

 szkice polowe i dzienniki pomiarowe; 

 dla podziałów nieruchomości i rozgraniczeń odpowiednio kopie protokołów przyjęcia 

granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody,  

 dla wznowień znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych, czynności ustalania 

przebiegu granic działek ewidencyjnych, podziałów rolnych i leśnych odpowiednio protokoły 

wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych, protokoły 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, protokoły przyjęcia granic,  a także 

dowody doręczeń zawiadomień;  

 sprawozdanie techniczne; 

 dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do 

celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej; 
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 pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i 

zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach 

wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy 

lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym 

PZGiK; 

 wykazy zmian danych ewidencyjnych; 

 inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę; 

 

W rozporządzeniu ws sposobu i trybu dokonywania podziałów […] (R-POD) 

§5 ust.1 otrzymuje brzmienie 

1. W operacie podziału nieruchomości zamieszcza się dokumenty wymagane przepisami o 

standardach technicznych określonych przepisami ustawy Prawo geodezyjnej i kartograficzne, w 

tym kopię protokołu z przyjęcia granic nieruchomości. 

W rozporządzeniu ws rozgraniczania nieruchomości […] (R-ROZ) 

w §24 wykreśla się p. 6 w brzmieniu 

6. Wykaz zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu 

ewidencji gruntów i budynków 

w §19 dopisuje się p.10 w brzmieniu 

10) wykaz zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu 

egib. 

Mapa podziału nieruchomości 

W rozporządzeniu ws standarów technicznych […] (R-ST) 

§ 75 pkt 1 lit c) otrzymuje brzmienie 

c) mapę z projektem podziału nieruchomości, do której nie mają zastosowania przepisy 

działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, zwanej dalej „mapą z projektem podziału nieruchomości rolnej lub 

leśnej”, 

§ 77 ust.3, 6 i 7 otrzymują brzmienie 

3. Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa 

w ust. 1 i 2, zawiera: 

1) projektowane punkty i linie graniczne; 

2) oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych; 

3) wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących obiektów objętych podziałem, 

sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków. 

6. Mapę z projektem podziału oraz mapę podziału nieruchomości rolnej lub leśnej edytuje 

się na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności, w skali dostosowanej do obszaru 

nieruchomości objętych projektem podziału, zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie 

mniejszej niż 1:5000. 

7. Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej polega na wydzieleniu działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej 

podziałowi : 

1) na mapie z projektem podziału nieruchomości wykazuje się mapę przeglądową 

zawierającą granice całej nieruchomości oraz granice projektowanego podziału w skali 

dostosowanej do obszaru nieruchomości, nie mniejszej niż 1:10 000, i dodatkowo 

wykazuje się granice wydzielanych działek ewidencyjnych i związanych z nimi obiektów 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:19_ust:1
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:26_ust:2
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami/?on=2011-12-22#dzial:III_rozdzial:1
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ewidencyjnych w skali zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 

1:5000; 

2) pole powierzchni działek wydzielanych oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 68 ust. 2, zaś pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może 

być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek 

wydzielanych i zapisane z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki 

podlegającej podziałowi, wykazane w ewidencji gruntów i budynków. 

 

 

Cena materiałów udostępnianych w postaci elektronicznej 

w załączniku do ustawy PGiK, w tabeli 16, dla lp 2 zmienia się stawkę podstawową: 

2 Kopia materiału zasobu innego niż wymienione 

w tabelach 1–15 w postaci elektronicznej  

dokument  7,0  3,0 zł  
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 Odmowa wpisu 

Propozycja zmiany przepisów 

W ustawie PGiK 

w art. 24 ust.2c otrzymuje brzmienie 

2c. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

2c. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie wpisu starosta wzywa 

wnioskodawcę do usunięcia wad określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym 

upływie wydaje decyzję o odmowie wpisu. 

Uzasadnienie 

Obecnie obowiązujące zapisy prawne nie odnoszą się do sytuacji, gdy dostarczana dokumentacja 

dotycząca zmian w ewidencji gruntów jest obarczona wadami a te wady mogłyby zostać usunięte 

przed wydaniem decyzji odmownej.  

Proponowany zapis reguluje tą lukę, która ma istotne znaczenie dla usprawnienia procesu 

aktualizacji (poprzez wskazanie uchybień, spowoduje dostarczenie właściwej dokumentacji 

umożliwiającej aktualizację danych ewidencyjnych).  

Wprawdzie można by w takich przypadkach odwołać się do zapisów KPA (Art. 50. § 1. Organ 

administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do 

złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu 

elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności 

urzędowych), jednak ujęcie takiego obowiązku w U-PGK ograniczy różnorodność interpretacyjną 

urzędników. 

Decyzje o wpisie. 

Propozycja zmiany przepisów 

Wariant I (obecnie nie rekomendowany) 

W ustawie Pgik: 

artykuł 24 ust. 2b otrzymuje brzmienie 

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:  

1) w drodze decyzji administracyjnej – w przypadkach gdy zmiana dotyczy: 

a) numeru działki ewidencyjnej; 

b) pola powierzchni działki ewidencyjnej, 

c) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, 

2) w drodze czynności materialno-technicznej w pozostałych przypadkach,  

w artykule 24 po ust. 2c dodaje się ustęp 2d w brzmieniu” 

2d. Wydawanym decyzjom nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

W rozporządzeniu ws EGiB  

§ 49 ust 1 p.4 otrzymuje brzmienie: 
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4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, 

o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy zmiana została dokonana 

w trybie czynności materialno-technicznych,  

Wariant II 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK): 

w art. 24 ust.2a p.1 otrzymuje brzmienie 

2a. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:  

1) z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:  

a) przepisów prawa,  

b) dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1–4,  

c) materiałów zasobu, w przypadku wykrycia błędnych informacji w bazie danych ewidencji 

gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2; 

d) wykrycia błędnych informacji;  

art. 24 ust 2b otrzymuje brzmienie: 

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze 

czynności materialno-technicznej.  

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB) 

§ 49 ust 1 p.4 otrzymuje brzmienie: 

4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których 

mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności 

materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła: 

a)  pola powierzchni działki ewidencyjnej, 

b)  rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, 

c)  głównej funkcji budynku, 

d)  numeru działki ewidencyjnej; 

a także podmioty, o których mowa w art. 24 ust. 2a. pkt 2 ustawy. 

Uzasadnienie 

Stan obecny 

Przed wejściem w życie art. 24 ust. 2b starosta zawiadamiał (poza organami podatkowymi, 

wydziałami kw, jednostkami statystyki publicznej i w niektórych przypadkach starostami powiatów 

sąsiednich) właściwe podmioty3, w przypadku zmiany dokonanej w trybie czynności materialno-

technicznej (a więc praktycznie zawsze). Ten obowiązek nałożony rozporządzeniem w sprawie 

EGiB, zawężony w grudniu 2015 roku do przypadków zmiany dokonywanej w trybie materialno-

technicznym na podstawie operatu i to tylko w przypadku zmiany powierzchni działki, rodzaju bądź 

powierzchni użytku, zmiany głównej funkcji budynku oraz numeru działki ewidencyjnej, istnieje 

nadal.  

Po wejściu w życie art. 24 ust. 2b wyżej omówiony (zawężony) obowiązek zawiadamiania 

ogranicza się do przypadków złożenia wniosku wraz z operatem geodezyjnym, określonych 

w art.23 ust. 2b p.1 h). Natomiast wszystkie wpisy niedokonywane w trybie czynności materialno-

                                                 
3
 Właścicieli i samoistnych posiadaczy (domniemanie) oraz użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych 

sprawujących zarząd (w tym trwały), osób prawnych którym powierzono wykonywanie praw własności lub innych 

praw rzeczowych, organów administrujących nieruchomościami zasobów państwowego i samorządowych, 

użytkowników gruntów państwowych i samorządowych. 
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technicznej są dokonywane mocą decyzji. Dotyczy to w szczególności wpisów dokonywanych na 

podstawie operatów geodezyjnych w przypadku braku wniosku zainteresowanego podmiotu, ale 

także każdej innej zmiany dotyczącej gruntu bądź budynku czy lokalu, dokonywanej na wniosek 

zainteresowanego bez wskazania operatu geodezyjnego.  

W przypadku realizacji inwestycji celu publicznego i konieczności wydzielenia gruntów do 

wywłaszczenia wykonawca przekazuje operat najczęściej bez wniosków stron. Wymaga to wydania 

decyzji o wpisie. Decyzję o wpisie wydaje się też w przypadku, gdy jest zatwierdzająca podział 

ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (spełnione jest kryterium 

uznania materialno-technicznego trybu wpisu) jeżeli wiąże się to np. ze zmianą użytków czy 

koniecznością wprowadzenia zmian w przebiegu granic lub pola powierzchni dzielonej działki 

(w następstwie ustalenia przebiegu granicy).  

Dokonanie wpisu na podstawie decyzji może być zrealizowane po terminie, w którym stanie się ona 

ostateczna. Wstrzymuje to wszelkie czynności uzależnione od wpisu do ewidencji gruntów 

i budynków. W przypadku odwołania od decyzji którejkolwiek ze stron, czas oczekiwania na wpis 

się wydłuża. Katastrofalne skutki mają miejsce w przypadku, gdy jakaś część obszaru 

objętego planowaną inwestycją ma nieuregulowany stan prawny. Konieczność ustalenia stron 

postępowania powoduje wydłużenie czynności administracyjnych do kilku, a w złożonych 

przypadkach do kilkunastu miesięcy. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że niemożliwe jest zatrzymanie wszelkich czynności na 

nieruchomościach „dotkniętych” takimi pracami, np. wydzielenia gruntu położonego w odleglejszej 

części nieruchomości, skutkujących zmianą oznaczenia gruntów „dotkniętych” pracami. 

W przypadku wydłużenia procedury wpisu wzrasta ryzyko wystąpienia nakładających się „na 

siebie” zmian wynikających z potrzeby wydzielenia części tej samej nieruchomości w innym 

postępowaniu. 

Kolejną kwestią są czynności sprostowania wpisu (stwierdzenie błędu, omyłki pisarskiej, itp.). 

Wszystkie sprostowania mogą być dokonywane wyłącznie w drodze decyzji. 

Wprowadzenie przedmiotowego zapisu w ustawie, w świetle olbrzymiej ilości danych dotyczących 

gruntów, budynków i lokali spowodowało drastyczny wzrost liczby postępowań administracyjnych. 

Wzrósł nakład pracy administracji geodezyjnej i kartograficznej. Osłabia to i tak niską wydolność 

administracji. W obecnej sytuacji instytucjonalnej stosowanie decyzji stwarza zagrożenie nadania 

niepodważalności dużej ilości nieprawidłowych wpisów, a w konsekwencji konieczność 

podejmowania w przyszłości działań, o których mowa w art. 16 §.1 Kpa lub paraliżem administracji 

geodezyjnej i kartograficznej (administracja musiałaby wprowadzić rygorystyczne czynności 

kontrolne). Ponadto, w świetle szerokiego zakresu ewidencji gruntów i budynków (i lokali), 

„zalanie” stron decyzjami spowoduje zobojętnienie i brak reakcji na wprowadzane do rejestrów 

błędy (zbyt częsta i zbyt duża ilość zazwyczaj mało czytelnej informacji przekazywanej stronom 

jest tym samym co nieinformowanie stron). 

Źle zaprojektowane (bez analizy potrzeb i skutków) i wdrożone zmiany przepisu wpływają 

negatywnie na sprawność i rzetelność działań administracji. Brak uzasadnienia wprowadzonej 

zmiany wskazuje na bezmyślność jej wprowadzenia. Brak jakichkolwiek pozytywnych efektów i 

znaczna ilość efektów negatywnych wskazują na konieczność zmiany prawa w tym zakresie. 

Należy zauważyć, że wpisywanie danych z wykazu zmian danych ewidencyjnych raz na podstawie 

decyzji (brak wniosku strony) raz w drodze czynności materialno-technicznej (gdy jest wniosek 

strony) nie ma sensu. Decyzja o wpisie „zamyka” sprawę. Wpis w drodze czynności materialno-

technicznej nie. Wpis dokonany mocą decyzji „odcina” całe poprzednie postępowanie i pozwala 

oprzeć wszystkie dalsze postępowania na jego treści. Rejestr „zbudowany” na wpisach dokonanych 

w różnych trybach jest tu całkowicie nieprzydatny (co nie znaczy, że jest bezużyteczny). 
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Proponowana zmiana 

Wariant I (obecnie nie rekomendowany) 

Celem tego rozwiązania jest ograniczenie ilości decyzji o wpisie, likwidacja okresu oczekiwania na 

ostateczność wpisu oraz przekazywanie informacji (zawiadamianie podmiotów) o wszystkich 

zmianach 

Natomiast istotą rozwiązania jest uzyskanie w zakresie istotnych danych ewidencyjnych statusu ich 

niepodważalności - rejestr w którym wszystkie wpisy dotyczące tych danych byłyby dokonane 

mocą decyzji byłby bezpośrednim i jedynym źródłem informacji4. Jest to kluczowa, niezwykle 

istotna z punktu widzenia funkcjonowania państwa zaleta. Tego rodzaju zinformatyzowany rejestr, 

przy odpowiednio zorganizowanej infrastrukturze, byłby powszechnie wykorzystywany we 

wszystkich instytucjach, we wszelkich czynnościach administracyjnych.  

Biorąc pod uwagę praktykę wieczystoksięgową5 (w postępowaniu wieczystoksięgowym wpis jest 

orzeczeniem (zatem jest „natychmiastowy”), o wpisie zawiadamiane są strony, od wpisu 

przysługuje apelacja) skłaniamy się ku propozycji, aby decyzję o wpisie opatrzyć rygorem 

natychmiastowej wykonalności (zatem wpis byłby praktycznie „natychmiastowy”), o wpisie 

zawiadamiać strony (treść decyzji), od wpisu przysługuje odwołanie (z mocy kpa – 

dwuinstancyjność). Wpis dokonywany mocą decyzji powinien być dokonywany z zachowaniem 

szczególnej staranności organu. 

Decyzje powinno stosować się w szczególnie istotnych przypadkach. Do takich należy zaliczyć 

zmiany tych danych w ewidencji gruntów i budynków, które są wykorzystywane do wpisu w 

księgach wieczystych oraz do naliczenia podatków lokalnych. Pozostałe zmiany należy 

wprowadzać w trybie czynności materialno-technicznej z zachowaniem obowiązku powiadamiania 

strony o dokonanym wpisie. Zawiadamianie jest następstwem ujawnienia danych dotyczących 

przedmiotu własności (nieruchomości) zatem właściciel powinien być powiadomiony o tym fakcie.  

W odniesieniu do występujących obecnie problemów natychmiastowa wykonalność decyzji 

likwiduje konieczność oczekiwania na ostateczność decyzji i powoduje, że „szybkość” wpisu jest 

taka sama jak w czynnościach materialno-technicznych. Jednakże następstwa prawne decyzji o 

wpisie wymagają szczególnej staranności zarówno wykonawcy jak i organu. Rolą organu jest 

rzetelne sprawdzenie dowodów sporządzonych przez geodetę. 

Wyeliminowanie decyzji z części spraw wymaga uściślenia zapisu o zawiadamianiu  wpisie – 

utrzymuje się zasadę, że informacja o każdej zmianie dociera do właściwego podmiotu. 

Wariant II 

W obecnej sytuacji, w świetle olbrzymiej ilości gromadzonych danych, słabości instytucji, inflacji 

danych, inflacji postępowań administracyjnych należy uznać, że wprowadzenie decyzji 

administracyjnej o wpisie było przedwczesne. Zatem, do czasu wprowadzenia istotnych zmian 

instytucjonalnych, za racjonalne należy uznać utrzymanie charakteru ewidencji gruntów sprzed 

ostatniej nowelizacji ustawy, tj. dokonywanie wpisów w drodze czynności materialno-

technicznych.(art. 24 ust 2b)   

Wyeliminowanie decyzji wymaga uściślenia zapisu o zawiadamianiu wpisie – utrzymuje się zasadę, 

że informacja o każdej zmianie dociera do właściwego podmiotu. (§ 49 ust 1 p.4) 

Biorąc pod uwagę zasadność udziału właściwej osoby (fizycznej lub prawnej) w czynnościach 

wpisu zasadne jest wykluczenie możliwości aktualizacji operatu ewidencyjnego w następstwie 

złożenia operatu technicznego przez wykonawcę (art. 24 ust.2a pkt 1).  

                                                 
4
 Z uwzględnieniem możliwości określonych w art. 16 §.1 KPA 

5
 KPC, rozdział Postępowanie wieczystoksięgowe 
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Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru lokalizacji 

inwestycji celu publicznego  

Propozycja zmiany przepisu 

Wariant I (obecnie nie rekomendowany) 

W ustawie o gospodarce nieruchomościami dopisuje się art.95a w brzmieniu: 

Art. 95a.1. Organ właściwy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

może zarządzić przeprowadzenie ustalenia granic działek ewidencyjnych w zakresie 

niezbędnym do planowanego przejęcia gruntów na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego. W zarządzeniu organ określa obszar realizacji inwestycji. 

2. O zarządzeniu przeprowadzenia ustalenia granic organ, o którym mowa w ust.1 

zawiadamia osoby, o których mowa w art.20 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Zawiadomienia przesyłane są na adres wykazany w ewidencji gruntów i 

budynków. 

3. Czynności ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonuje geodeta 

upoważniony przez organ, o którym mowa w ust.1.  

4. Ustalenie granic działek ewidencyjnych prowadzone jest na koszt inwestora.  

5. Zarządzenie organu, o którym mowa w ust.1 stanowi podstawę wprowadzenia zmian w 

ewidencji gruntów w zakresie dotyczącym przebiegu granic działek ewidencyjnych, a w 

przypadku gdy ustalono wszystkie granice działki także jej powierzchni. 

6. Tryb ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych określają przepisy ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dopisuje się  

art.23 ust.3 pkt 1a. w brzmieniu  

1a) odpisy zarządzenia organu właściwego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o przeprowadzeniu ustalenia granic działek ewidencyjnych w zakresie 

niezbędnym do planowanego przejęcia gruntów na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego wraz z opracowaną dokumentacją przebiegu granic; 

art.24 ust.2b pkt 1 lit da). w brzmieniu  

da) zarządzeń organu właściwego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o przeprowadzeniu ustalenia granic działek ewidencyjnych w zakresie 

niezbędnym do planowanego przejęcia gruntów na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego; 

Wariant II 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK):  

w art. 24 ust.2a p.2 otrzymuje brzmienie: 

2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami 

na zasadach samoistnego posiadania, a także podmiotów realizujących inwestycję celu 

publicznego jeśli wnioskowana zmiana  dotyczy  aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 

na obszarze przewidzianym do planowanego przejęcia gruntów na rzecz Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego. 

jeśli nie nastąpi rezygnacja z wpisów mocą decyzji to w art. 24 ust.2b pkt 1 dopisuje się lit. i 

w brzmieniu: 
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i) wniosku podmiotu realizującego inwestycję celu publicznego i wskazanej w tym 

wniosku dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, jeśli wnioskowana zmiana  dotyczy aktualizacji ewidencji 

gruntów i budynków na obszarze przewidzianym do planowanego przejęcia gruntów 

na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

W ustawie o gospodarce nieruchomościami (U-GN) 

w art. 96 dodaje się ust.5 w brzmieniu 

U-GN art.96.5. Podział nieruchomości, o którym mowa w ust. 1b, ust.2 i ust.3 poprzedza się 

przyjęciem granic działek ewidencyjnych wyodrębnianych z dzielonej nieruchomości. 

Przyjęcie granic dokonuje się w trybie określonym w przepisach wymienionych w art. 100 

ustawy. 

Uzasadnienie  

Wariant I (obecnie nie rekomendowany) 

1. Opracowanie projektu podziału gruntów celem wyodrębnienia terenów, które zostaną przejęte 

ma rzecz Skarbu Państwa bądź samorządu jest niemożliwe ze względu na brak danych 

o przebiegu granic działek ewidencyjnych przeznaczonych do wywłaszczenia, bądź z których 

wydzielane są grunty przeznaczone do wywłaszczenia.  

2. Brak formalnej podstawy do wykonywanie prac geodezyjnych polegających na ustalaniu 

przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenach niebędących własnością zleceniodawcy 

prac.  

3. Brak formalnej podstawy do wprowadzenia zmian (wynikających z ww. prac) do ewidencji 

gruntów i budynków z urzędu, w trybie materialno-technicznym (obecnie zmiany takie mogą 

być wprowadzane mocą decyzji o wpisie). 

Omówienie 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polega na określeniu granic obszaru niezbędnego 

do realizacji tej inwestycji. Ustalenie  dokonywane jest:  

 w przypadku dokonywania ustalenia lokalizacji w trakcie tworzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego – w skali 1:1000, na kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku na kopii 

map katastralnych, gromadzonych w Pzgk. (art. 16.1 U-PZP) - zatwierdzenie planu jest 

zatwierdzeniem lokalizacji inwestycji. 

 w przypadku dokonywania ustalenia lokalizacji na podstawie decyzji lokalizacyjnej - na kopii 

mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek 

dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w 

stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (art. 52.2 pkt 1 U-PZP) - lokalizacja jest 

zatwierdzona z chwilą gdy decyzja stanie się ostateczna. 

 w przypadku dokonywania ustalania lokalizacji dróg na podstawie zapotrzebowania 

sformułowanego przez właściwy zarząd drogowy (dla dróg nie obowiązują przepisy ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Art. 11i. ust 2 U-PRIZDP)) – na mapie w skali 

co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 

niezbędnego dla obiektów budowlanych … (art.11d.1 pkt 1 U-PRIZDP) - lokalizacja jest 

zatwierdzona z chwilą ostatecznej decyzji (o której mowa w art. 11a U-PRIZDP) o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

Przepisy wymagają dostarczenia do wniosku o wszczęcie postępowania ws zezwolenia na 

rozpoczęcie robót budowlanych projektu podziału nieruchomości sporządzonego w ten sposób, aby 
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przedstawiał on położenie wydzielonych działek ewidencyjnych, które podlegać będą 

wywłaszczeniu z chwilą podjęcia decyzji o zezwoleniu.  

W wielu przypadkach, gdy mapy na których ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego są 

nieaktualne w zakresie dotyczącym granic działek ewidencyjnych, przed rozpoczęciem 

postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych (postępowania o zezwolenie na 

budowę/realizację inwestycji) należy ustalić przebieg granic tych działek, w celu sporządzenia 

projektu podziału gruntów dla potrzeb tego postępowania.  

Obecnie prace te wykonywane są w oparciu o przepisy rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i 

budynków (R-EGiB §.36-§.39). Przepisy te nie dają podstaw do ustalania granic na cudzych 

gruntach ani do ujawnienia wyników tych prac w ewidencji gruntów i budynków -  brakuje 

odpowiednich zapisów na poziomie ustawowym
6
.  

Prace takie trzeba przeprowadzić z urzędu, gdyż każdy inny sposób mógłby znacznie opóźnić bądź 

uniemożliwić realizację inwestycji.  Obecnie ustalenie granic z urzędu może zostać 

przeprowadzone w trybie rozgraniczenia (art.30 ust. 2 U-PGK) lub w trybie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków (art. 24a U-PGK). W obu przypadkach procedury są nieadekwatne do potrzeb 

- tu wyłącznie do usunięcia wadliwych wpisów w ewidencji gruntów i budynków celem 

umożliwienia sporządzenia projektu podziału gruntów na potrzeby postępowania, mającego 

w szczególności zakończyć się przejęciem gruntów na rzecz Skarbu Państwa bądź samorządu 

terytorialnego. Zatem trzeba określić prostsze zasady dotyczące wszczynania takich prac i 

rejestracji ich wyników w ewidencji gruntów i budynków.  

Należy przy tym mieć na uwadze, że „W przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nie jest istotny status inwestora składającego wniosek oraz źródło finansowania 

inwestycji. Wnioskodawcą może zatem być osoba fizyczna, a inwestycja nie musi być finansowana 

ze środków publicznych” (https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/429-ustalenie-

lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego 

 

Wariant II 

1. Występują problemy w przypadkach wydawania decyzji o przeniesieniu własności z mocy 

prawa dla działek już ujawnionych w Egib (przypadki gdy dane w egib są nieprawidłowe).  

2. Brak jest formalnej podstawy do wprowadzenia w ewidencji gruntów i budynków zmian 

wynikających z prac mających na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla terenów 

przewidzianych do wywłaszczenia, prowadzonych przez podmiot, który będzie realizował 

inwestycję celu publicznego. 

Obecna zasada, że geodeta mierzy tylko w czasie podziału, a nie zleca się pomiaru i opracowania 

dokumentacji działek już ujawnionych powoduje, że są czasami bardzo duże problemy przy 

realizacji inwestycji. Brak wiarygodnych danych szczególnie w odniesieniu do przebiegu granic 

działek "przejętych" decyzją powoduje czasami, że inwestycja po prostu "nie mieści" się w liniach 

rozgraniczających określonych w projekcie.  

Obowiązujące przepisy wymagają, aby dane ewidencyjne zawarte w dokumentacji geodezyjnej 

(projekt podziału, inna mapa do celów prawnych) przedkładanej jako załącznik do wniosku 

o wydanie decyzji o przewłaszczeniu gruntów, były zgodne z obowiązującymi standardami. 

W związku z tym w wielu przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie prac mających na celu 

zweryfikowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków dla terenów przeznaczonych do 

wywłaszczenia oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, jej aktualizację.  

                                                 
6
 Przepisy mówią geodecie działającym jak organ (sic) – zawiadamianie, pouczanie  o skutkach niestawiennictwa itd. 

(uzasadnienie w artykule „Przepisy – wątpliwości i pytania w zakresie ustaleń w procedurach geodezyjnych i 

prawnych”, Przegląd Geodezyjny 11/2015).  

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/429-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/429-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego
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Prace takie są przeprowadzane na zlecenie podmiotu realizującego inwestycję celu publicznego. 

Obecnie prowadzenie tego rodzaju prac „na cudzym gruncie” może być realizowane w trybie 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków (art. 24a U-PGK). Jednak procedury modernizacji są 

nieadekwatne do potrzeb - tu wyłącznie do usunięcia wadliwych i nieaktualnych wpisów w 

ewidencji gruntów i budynków na terenach przewidzianych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa 

lub samorządu terytorialnego.  

W świetle obecnych przepisów prawa, wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków 

może nastąpić wyłącznie na wniosek właściciela i osób wymienionych w art. 20 ust.2 pkt. 1 ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficznie.  

Proponowana zmiana 

Wariant I 

Podstawą przeprowadzenia prac powinna być uchwała (decyzja) właściwego organu o 

przystąpieniu do realizacji inwestycji celu publicznego (ze wskazaniem inwestora) i wydane w 

oparciu o uchwałę zarządzenie tego organu o przeprowadzeniu ustalenia granic działek 

ewidencyjnych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego.  

Organ powinien w zarządzeniu wskazać obszar realizacji inwestycji (na podstawie planu 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnej bądź wniosku zarządcy dróg). 

Organ powinien też wskazać wykonawcę prac geodezyjnych. Koszt tych prac powinien ponieść 

inwestor.   

Wykonując ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych geodeta powinien określić położenie 

punktów granicznych położonych w obszarze realizacji inwestycji oraz najbliższych punktów 

granicznych leżących poza obszarem realizacji inwestycji, tzn. ustalić przebieg granic leżących 

„wewnątrz” obszaru realizacji inwestycji i „wychodzących” z tego obszaru. W przypadku gdy dla 

działki ustalono przebieg wszystkich jej granic geodeta powinien określić także jej powierzchnię.  

Zgodnie z przepisami U-PGK geodeta ma obowiązek zgłosić prace, złożyć operat i sporządzić 

wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu granic i, w opisanym wyżej 

przypadku, w zakresie powierzchni działki.  

Aktualizacja operatu ewidencyjnego powinna być dokonana z urzędu. Dokumentem stanowiącym 

podstawę zmiany powinno być zarządzenie właściwego organu o przeprowadzeniu ustalenia granic 

działek ewidencyjnych wraz z załączonym wykazem zmian danych ewidencyjnych.  

 

Wariant II 

Działki , które będą przechodziły na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

powinny mieć dokładnie określone granice i powierzchnię (w szczególności ze względu na 

odszkodowanie) (art. 96 ust 5 U-GN).  

Opracowanie projektu podziału gruntów lub innych map do celów prawnych służących do 

wyodrębnienia terenów, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu 

terytorialnego, należy poprzedzić aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla terenów 

przewidzianych do wywłaszczenia. Decyzje o przewłaszczeniu gruntów nie służą bowiem do 

aktualizacji danych ewidencyjnych w egib (zmiana powierzchni działki, powierzchni użytków 

gruntowych lub zmiana sposobu użytkowania), za prowadzenie której jest odpowiedzialny tylko i 

wyłącznie starosta.  

Aktualizacja operatu powinna być dokonana w trybie materialno-technicznym, na wniosek 

podmiotu realizującego inwestycję celu publicznego (art. 24 ust.2a p.2 U-PGK). Właściciele 

działek, których dane ewidencyjne zostały zmienione w trakcie przeprowadzonych prac, powinni 

zostać zawiadomieni o treści wpisu (postulat o zawiadamianiu o zmianach przeprowadzanych w 
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trybie materialno-technicznym ujęty jest w propozycji zmian rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków) wraz z pouczeniem o możliwości złożenia skargi na dokonanie czynności 

materialno-technicznej, co w pełni zabezpiecza prawo do procesu gwarantowane konstytucją. 

Prace kolizyjne  

Propozycja zmiany przepisów 

W rozporządzeniu ws. standardów technicznych […] (R-ST) 

w § 71 po ust. 2 dodaje się p.2a o treści: 

2a. Operat techniczny przyjęty do zasobu może zostać uzupełniony przez organ 

prowadzący zasób o dokumenty dostarczone przez wykonawcę prac geodezyjnych, 

jeżeli po przyjęciu operatu zmianie uległy istotne dla opracowania dane określające 

przebieg granic działek ewidencyjnych. 

W rozporządzeniu ws formularzy dotyczących zgłaszania prac […] (R-FZP) 

w załączniku „Wzór Zgłoszenie prac geodezyjnych” poszerza się p.11 „Informacje o podmiocie, na 

którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne” o miejsce na wpis  

nazwa zleceniodawcy, jeśli nie jest on podmiotem, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 

1ustawy.  

W rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków […] (R-EGiB) 

w § 49 dodaje się ust. 6 o treści: 

6. podmioty realizujące inwestycje celu publicznego, jeśli zmiana dotyczyła 

oznaczenia działek lub przebiegu granic działek położonych na terenie objętym 

inwestycją. 

Uzasadnienie 

Opis przypadku 

Jeden z wykonawców złożył operat z projektem podziału, który został przyjęty do zasobu. Projekt 

ten „czeka” na decyzję zatwierdzającą. Inny wykonawca wykonuje podział tej samej działki (lub 

sąsiedniej) i także składa operat z projektem podziału, który zostaje przyjęty do zasobu. Ten projekt 

także  „czeka” na decyzję zatwierdzającą. Oba podziały zostały wykonane na tym samym materiale 

wyjściowym. Oba są przyjęte do zasobu (nie ma podstaw do odrzucenia któregokolwiek). 

Przychodzi jedna z decyzji zatwierdzającej podział. Projekt zostaje wprowadzony do ewidencji. 

Materiał wyjściowy drugiego projektu jest nieaktualny. Przychodzi jednak decyzja zatwierdzająca 

także i ten podział. Zmiana nie może być wprowadzona, gdyż materiał wyjściowy jest nieaktualny. 

Tego rodzaju kolizje są nie do uniknięcia.  

Kolizje są szczególnie dotkliwe w przypadkach prac mających na celu pozyskanie gruntów pod 

realizację celu publicznego. Prace takie są zazwyczaj długotrwałe i opracowania geodezyjne 

sporządzone na ich potrzeby nierzadko się dezaktualizują. Brak informacji o zaistniałych zmianach 

powoduje, że wydana w ramach tych prac decyzja (zazwyczaj z bardzo wieloma uczestnikami w 

sprawie) jest wadliwa, a usuwanie wad po wydaniu decyzji jest złożone i czasochłonne. 

Ponieważ korekta treści operatu jest niemożliwa, wykonawca pracy zatwierdzonej „później” musi 

złożyć nowy operat.  
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Proponowana zmiana 

Celem tego rozwiązania jest zminimalizowanie liczby przypadków odmowy wpisu w związku z 

niezgodnym stanem wyjściowym w dokumentacji geodezyjnej dla prac mających na celu 

pozyskanie gruntów pod realizację celu publicznego.  

Starosta po otrzymaniu decyzji i wprowadzeniu zmiany na obszarze objętym pracami mającymi na 

celu pozyskanie gruntów pod realizację celu publicznego powinien niezwłocznie poinformować 

podmiot realizujący te prace o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji tych prac. 

Byłoby to możliwe, gdyby w zgłoszeniu prac były podawane dane podmiotu realizującego te prace
7
 

(R-FZP załącznik), a starosta byłby zobligowany przepisem do zawiadomienia go o wprowadzeniu 

zmiany (R-EGiB § 49 ust. 5). 

Jeśli podmiot realizujący takie prace otrzyma informację przed wydaniem decyzji zatwierdzającej 

ten projekt, powinien zlecić jego korektę. 

Jeśli podmiot otrzyma informację po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział (a starosta nie 

otrzymał jeszcze tej decyzji) musi wystąpić o jej uchylenie, bądź zmianę, bądź uznanie za 

nieważną. Projekt przed wydaniem kolejnej decyzji musi zostać skorygowany.  

Jeśli starosta otrzymał decyzję, na podstawie której nie może wprowadzić zmiany
8
 musi 

poinformować zamawiającego projekt podziału oraz organ zatwierdzający projekt o konieczności 

jej uchylenia, bądź zmiany (art. 154 Kpa), bądź stwierdzenia nieważności (art. 156 Kpa) 

i konieczności skorygowania projektu podziału.  

Proponuje się także, aby w sytuacji kolizyjnej operat z projektem podziału zatwierdzonym 

„później” mógł zostać uzupełniony o dokumenty uwzględniające zmianę. Dokumenty takie organ 

prowadzący zasób dołączyłby do właściwego operatu jako suplement (§ 71 ust. 2a). 

Podziały w kontekście synchronizacji z kw 

Propozycja zmiany przepisów 

W ustawie o księgach wieczystych i hipotece (U-KWH) 

dodaje się art. 26a 

art. 26a 1. Zmianę oznaczenia nieruchomości dokonuje się na podstawie zawiadomienia 

jednostki prowadzącej kataster nieruchomości. 

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wypis z operatu katastralnego, 

wyrys z mapy katastralnej jeśli zmiana dotyczy danych określających przebieg granic 

działek ewidencyjnych lub konturów budynków oraz wykaz zawierający dane przed i po 

zmianie. 

w art. 27 dodaje się ust.1a w brzmieniu 

art. 27 1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wypis z operatu katastralnego, 

a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej, oraz wyciąg z dokumentów 

operatu ewidencyjnego stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości lub 

jej powierzchni. 

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
7
 Wydaje się celowe, aby wykonawca wskazywał każdego zleceniodawcę, który zlecił prace i nie jest właścicielem 

gruntów objętych pracami. 
8
 Jeśli starosta jest w posiadaniu dwóch decyzji i nie wprowadził jeszcze żadnej zmiany, jako pierwszą uzna tą, która 

dotyczy realizacji celu publicznego. 
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art. 27 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu 

katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej, oraz wyciąg z 

dokumentów operatu ewidencyjnego stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia 

nieruchomości lub jej powierzchni. 

W rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (R-POD) 

§ 6 otrzymuje brzmienie: 

§ 6 1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art.97 

ust.1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku 

badania dokumentów określających stan prawny nieruchomości, w szczególności na 

podstawie dokumentów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym. 

1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów 

określających stan prawny nieruchomości; 

2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust.1 pkt 2, z danymi 

wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust.1 pkt 1, granice nieruchomości 

podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o 

których mowa w ust.1 pkt 1. 

3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1, granice nieruchomości 

podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust.1 pkt 2 

po uprzednim ustaleniu przebiegu granic dzielonych działek ewidencyjnych, wchodzących w 

skład nieruchomości. Ustalenie przebiegu granic dokonuje się w trybie określonym w 

przepisach wykonawczych o których mowa w art. 26 ust.2 ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne. Dokumentację ustalenia przebiegu granic zamieszcza się w operacie 

podziału nieruchomości, o którym mowa w § 5 ust. 1 

w § 9 w ust. 1 skreśla się punkt 12, ust.2 otrzymuje nowe brzmienie oraz dopisuje się ustęp 3 i 4, a 

także do § 10 dodaje się powiązanie z dopisanym ustępem 3 w  § 9 : 

R-POD § 9. 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności: 

11) wykaz zmian gruntowych; 

12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - 

w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość 

podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze 

nieruchomości; 

2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne 

dokumenty, może stanowić odrębny dokument będący załącznikiem stanowiące załączniki do 

mapy z projektem podziału nieruchomości. 

3. W przypadku, gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach 

określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada 

inne oznaczenia lub inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, lub taka niezgodność 

występuje w dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z podziałem i przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządza się wykaz 

synchronizacyjny. 

4. Wykaz synchronizacyjny, o którym mowa w ust.3 podlega potwierdzeniu  zgodności 

zawartych w nich danych z danymi  ewidencji gruntów budynków.  

§ 10. Mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik do decyzji 

zatwierdzającej podział nieruchomości, o której mowa w art. 96 ust. 1. W przypadku, o 
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którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, załącznikami do decyzji zatwierdzającej podział są również 

wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny. 

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB) 

wprowadza się § 49a o treści: 

Wariant I (obecnie nie rekomendowany) 

§ 49a. 1. Z chwilą wpływu zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust.1 ustawy, pracy mającej 

na celu zmianę danych ewidencyjnych objętych działem I księgi wieczystej starosta 

podejmuje działania mające na celu sprawdzenie księgi wieczystej i w przypadku 

stwierdzenia niezgodności zawiadamia sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o 

niezgodności danych ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości w księdze 

wieczystej, dołączając do zawiadomienia dokumenty stanowiące podstawę sprostowania 

oznaczenia nieruchomości oraz wypisy i wyrysy dla działek w księdze nie ujętych.  

2. Starosta sporządza dokumenty stanowiące podstawę sprostowania oznaczenia 

nieruchomości w księdze wieczystej w oparciu o dokumentację zgromadzoną w operacie 

ewidencyjnym.  

3. Dokumenty stanowiące podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości starosta 

opatruje urzędową pieczęcią oraz klauzulą „Dokument zawiera dane ewidencji gruntów i 

budynków i może być podstawą sprostowania treści działu I kw”. 

Wariant II 

§ 49a 1. Starosta na wniosek wykonawcy złożony w ramach zgłoszonej pracy, udostępnia 

dokumentację niezbędną do sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę 

sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej bądź dokonania wpisu 

służebności gruntowej. 

2. Po przedłożeniu przez wykonawcę dokumentów o których mowa w ust.1 starosta,, po 

stwierdzeniu ich poprawności, opatruje je urzędową pieczęcią oraz klauzulą „Dokument 

zawiera dane ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisów w 

księgach wieczystych”.  

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust.2 starosta przekazuje dokumenty 

wykonawcy oraz, w przypadku gdy dokumenty dotyczą sprostowania oznaczenia 

nieruchomości, bezzwłoczne, nie później niż w następnym dniu roboczym, zawiadamia sąd 

właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o niezgodności danych ewidencji gruntów i 

budynków z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej, dołączając do zawiadomienia 

dokumenty stanowiące podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości oraz wypisy i 

wyrysy dla działek ujawnianych w księdze w wyniku sprostowania.   

W rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie 

teleinformatycznym (R-KWH)  

w § 78 skreśla się ust.1 i ust.2 a ust.3 i ust.4 otrzymują brzmienie: 

3. Dokumenty wymienione w art. 26a ust.2, art. 27 ust.1a oraz art. 27 ust 3 ustawy stanowią 

podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały opatrzone klauzulą właściwego organu 

prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że są przeznaczone do 

dokonywania wpisów w księgach wieczystych. 

4. Oznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste dokonuje się na podstawie 

dokumentów, o których mowa w art. 26a ust.2, art. 27 ust.1a oraz art. 27 ust. 3 ustawy. 

W rozporządzeniu  ws standardów technicznych […] (R-ST) 
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§ 77 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

§ 77. 1. Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy 

wydane na podstawie art. 100 oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, składają się: 

1) dane określające  przebieg granic działek ewidencyjnych, w powiązaniu z granicami 

działek sąsiednich, spełniające wymogi dokładnościowe wynikające z obowiązujących 

standardów technicznych,  

1a) dane określające przebieg konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych 

zgodnie z mapą ewidencyjną; 

Uzasadnienie 

Rejestry państwowe takie jak ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste muszą być 

zgodne. Kwestia ta uregulowana była w Dekrecie o katastrze gruntowym i budynkowym (Dz.U. Nr 

61 z dnia 28 września 1947 r. poz. 344) 

 

Art. 7. 1. Operat katastralny będzie utrzymywany w stałej zgodności z wpisami w księgach 

wieczystych oraz z treścią ksiąg górniczych, wodnych i innych.  

2. Władze sądowe, górnicze, wodne i inne z jednej, a władze miernicze z drugiej strony 

obowiązane są z urzędu w ciągu 30 dni podawać sobie do wiadomości zmiany powstałe w 

aktach i dokumentach dotyczące danych wymienionych w art. 4. Zmiany te z urzędu powinny 

być wpisywane do ksiąg i operatów.  

Władze komunistyczne szybko się z tym uporały likwidując kataster, wprowadzając ewidencję z 

pominięciem tego mechanizmu.  

Po roku 1989 podtrzymano wszystkie zapisy w prawie uniemożliwiające realizację zapisu „Operat 

katastralny będzie utrzymywany w stałej zgodności z wpisami w księgach wieczystych oraz z 

treścią ksiąg górniczych, wodnych i innych”. Jednak należy zauważyć, że są przepisy, z których 

(wprawdzie nie wprost, jak w dekrecie) wynika że utrzymanie zgodności kw i egib jest zadaniem 

państwa. 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zapisano: 

U-PGK Art. 23. 1. Sądy przekazują właściwemu staroście:  

2) zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej. 

Należy zauważyć, że „zapomniano” o konieczności powiadamiania sądu przez starostę o zmianie 

oznaczenia nieruchomości, choć „pamiętano” o konieczności powiadamiania starosty przez sąd !!!  

Przy czym należy zauważyć, że kwestię tą regulują (co najmniej od 2007) r. zapisy rozporządzenia 

Regulamin urzędowania sądów powszechnych. 

R-RPSP
9
 § 206. 1. O założeniu księgi wieczystej dla nieruchomości, zmianach wpisów w 

dziale I i II księgi wieczystej sąd zawiadamia, oprócz uczestników postępowania, także 

właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. 

Obowiązek zawiadamiania sądów przez starostę określono w R-EGiB (podobnie jak w sądach – na 

poziomie rozporządzenia).  

R-EGiB § 49. 1. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia: 

2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych 

objętych działem I 

ksiąg wieczystych; 

                                                 
9
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (w 

tymże rozporządzeniu z 2007 r. był to zapis § 196). 
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Co do zgodności Kw i EGiB, nie można kwestionować tezy, że idea utrzymania zgodności kw i 

egib przez organy państwa „przebija się” w istniejących przepisach (choć powinna, jak w dekrecie, 

być jednoznacznie określona).  

U-PGK Art. 21. 1. Podstawę […]oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych […] stanowią 

dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.  

2. Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 1, współdziałają z 

organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu 

dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami 

publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne. 

 

U-KWH Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem 

nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości 

lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych 

katastru nieruchomości.  

2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek 

bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia 

jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.  

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest 

to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę 

sprostowania oznaczenia nieruchomości.  

4. Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie sądom prowadzącym księgi 

wieczyste, w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości, bezpośredni dostęp do bazy danych 

katastru nieruchomości poprzez zintegrowany system informacji o nieruchomościach. 

 

U-KWH art. 36
4
. 16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster 

nieruchomości, dla nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych 

bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, danych zawartych w dziale 

pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa udostępniania osobom trzecim. 

Z powyższego wynika, że intencją (nieco zawoalowaną) prawodawcy jest utrzymanie przez organy 

zgodności zapisów w Kw i EGiB. Natomiast z zapisów tych przebija ignorancja i bylejactwo w 

tworzeniu prawa. 

Dekret o katastrze w jasny sposób w dwóch zdaniach wytaczał ścieżkę dla przepisów 

wykonawczych. W PRL tego rodzaju system nie miał racji bytu a po 1989 podjęto jedynie 

nieudolne próby stworzenia systemu obejmującego egib i kw.  

Stan prawny nieruchomości – prawa i ich granice 

Przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami wypowiadają się w kwestii 

nieruchomości i ich stanu prawnego:  

KC Art. 46. § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności 

(grunty), jak również budynki […] 

KC Art. 153. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się 

granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było 

stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali 

granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią 

dopłatę pieniężną. 

U-GN Art. 113 ust. 6. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla 

której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić 

osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. 
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Trzeba przyjąć, że mówiąc o stanie prawnym nieruchomości mówimy zarówno o granicach jak 

i tytule do nieruchomości
10

. Trudno sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. Przy braku 

znajomości przebiegu granicy własności zawsze istnieje obszar gruntu co do którego nie wiadomo 

kto jest właścicielem. Jeżeli mówilibyśmy o uregulowanym stanie prawnym znając jedynie 

właścicieli to nigdy by nie było sporów granicznych (jak stan prawny jest uregulowany to o co się 

spierać? – art. 153 KC byłby bezsensowny).  

Główny jednak argument stanowi kwestia dotycząca bezpodstawnego wykorzystywania 

danych z operatów geodezyjnych przy sporządzania map do celów prawnych. Jeżeli uzna się, że 

operaty nie zostaną zaliczone do zbioru „innych dokumentów określających stan prawny 

nieruchomości” to nie ma podstaw do ich wykorzystania. W ewidencji gruntów i budynków 

(katastrze nieruchomości) nie ma operatów geodezyjnych! Są tam tylko dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu do baz danych ewidencyjnych (prawo nie zalicza nawet tych dokumentów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego!). Podziały, w których wykorzystano 

dokumenty z operatów byłyby wykonane z naruszeniem prawa!
11

  

Przyjmijmy zatem, bo musimy ze względu na konieczność „zalegalizowania” wykorzystywania 

dokumentacji zgromadzonej w operatach, że autor zapisów rozporządzenia o podziałach wziął 

pod uwagę zapis kodeksu cywilnego przy formułowaniu zapisu § 6 R-POD, uznając dokumenty 

zawarte w operatach geodezyjnych za dokumenty określające stan prawny nieruchomości. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że ta formuła wyklucza czynności, o których mowa 

w R-POD § 6 ust. 4 i ust.5, dotyczących zawiadamiania
12

 - nie są one wykonywane. 

Dualizm zasilania KW 

Obecna praktyka dozwala wprowadzać zmiany w dziale I kw zarówno na podstawie zawiadomień 

przekazywanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów jak i na wniosek właściciela z 

załączonymi dokumentami zawierającymi „dane katastralne”. Należy uznać za oczywiste, że przy 

dualiźmie zawiadamiania sądu o niezgodności  będą występować konflikty wynikające z 

możliwości „zderzania” się zawiadomień z wnioskami, czego konsekwencją będzie wycofywanie 

się organu z czynności zawiadamiania. Wprawdzie Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2005 roku (V 

CK 505/04)  uznał możliwość wykorzystania mapy sporządzonej przez geodetę (pod warunkiem 

potwierdzenia, że dane w niej zawarte zostały wprowadzone do egib) ale gdyby powszechnie 

przyjąć tą praktykę to w celu uniknięcia zdarzeń wynikających z dualizmu („dwustronnej” 

możliwości) zawiadamiania sądu należałoby zlikwidować nałożony w R-EGIB na organ obowiązek 

zawiadamiania sądu. Biorąc pod uwagę, że aktualizacja działu I musi być realizowana na podstawie 

danych katastru nieruchomości takie rozwiązanie jest niewłaściwe. Nie mniej można w okresie 

przejściowym utrzymać dualizm, ale w formie „skłaniającej” do jego eliminacji. 

Materiały do opracowania mapy z projektem podziału  

Zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia o podziałach opracowanie mapy z projektem podziału 

nieruchomości następuje w wyniku badania księgi wieczystej oraz innych dokumentów 

                                                 
10

 Przepis art. 143 kodeksu cywilnego stanowi, że w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie 

gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Mowa jest w tej regulacji o tzw. 

przestrzennych granicach prawa własności. Zestawienie tej regulacji z definicją ustawową z art. 46 § 1 k.c. mówiącą, 

iż „ Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności […]” wskazuje wedle 

prof. Jerzego Ignatowicza, że nieruchomość gruntowa przedstawia się jako bryła ograniczona płaszczyznami 

pionowymi przebiegającymi według jej granic na powierzchni ziemi, sięgająca do pewnej głębokości i do pewnej 

wysokości.  
11

 Rację mieliby ci wykonawcy, którzy ustalają położenie punktów granicznych na podstawie mapy ewidencyjnej.  
12

 Wg tych przepisów zawiadamia się właściciela nieruchomości podlegającej podziałowi i nieruchomości 

sąsiadujących. Przy podziale jednej z działek wchodzących w skład nieruchomości wykonanie czynności 

zawiadamiania właścicieli wszystkich nieruchomości sąsiadujących jest absurdem.  
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określających stan prawny nieruchomości
13

, a dopiero w przypadku ich braku na podstawie danych 

wykazanych w katastrze nieruchomości. 

R-POD § 6. 

1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie 

granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania: 

1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających 

stan prawny nieruchomości; 

2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust.1 pkt 2, z danymi wykazanymi w 

dokumentach, o których mowa w ust.1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na 

podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust.1 pkt 1. 

3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej 

podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust.1 pkt 2 

Żeby określić rolę katastru nieruchomości trzeba przypomnieć czym on jest. Otóż kataster 

nieruchomości to ewidencja gruntów i budynków (U-GN art.224). Ewidencję gruntów i budynków 

definiuje art. 24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:  

U-PGK Art. 24. 1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa 

się z:  

1) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego 

zapewniającego w szczególności […]  

2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych. 

Zbiór dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych nie zawiera operatów składanych przez 

wykonawców prac geodezyjnych do ośrodków dokumentacji, co więcej zbiór ten nie wchodzi w 

skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego (skład powiatowego zasobu określa § 5 

rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, w którym tego zbioru nie ujęto). Zbiór ten nie zawiera też dokumentów 

pozwalających określić przebieg granicy – dokumenty te zawarte są w operatach sporządzanych 

przez geodetów, znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 

Wybierając tryb postępowania określony w § 6 ust.1 pkt 2 nie ma podstawy prawnej do 

wykorzystania dokumentacji znajdującej się w tych operatach
14

.  

Zapisy te jednoznacznie sytuują kataster nieruchomości (ewidencję gruntów i budynków) jako 

ostatnie źródło informacji o przebiegu granic. I słusznie, bowiem w katastrze tym ewidencjonowane 

są działki (i budynki oraz lokale), natomiast dopiero od niedawna współrzędne granic działek, przy 

czym dane te, w świetle treści § 6, nie mogą być dla wykonawców źródłem informacji o przebiegu 

granic działek (nie wspominając o granicach własności).
15

 

Tak więc, jeżeli dane wykazane w katastrze nieruchomości są niezgodne z danymi zawartymi w 

dokumentach, z których wynika przebieg granicy, należy w postępowaniu podziałowym przyjąć 

granice na podstawie tych dokumentów (zgodnie z brzmieniem R-POD § 6 ust.1 pkt 1). Natomiast 

w przypadku braku dokumentów (a więc w szczególności braku dokumentów w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym) granice należy ustalić. 

W świetle powyższego przepis powinien wskazać zasób geodezyjny jako główne źródło 

dokumentów a w przypadku ich braku nakazać wykonanie czynności ustalenia granic. (§ 6 R-POD) 

                                                 
13

 Zatem, poza księgą mowa jest o innych dokumentach. Na pytanie o jakie dokumenty chodzi odpowiedź brzmi 

następująco: w szczególności o dokumenty zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (ale 

także o dokumentację podziałową i rozgraniczeniową w gminach, dokumenty udostępnione przez właścicieli itp).  
14

 Ich wykorzystanie jest możliwe wyłącznie w przypadku uznania ich za „inne dokumenty określające stan prawny 

nieruchomości”, na co zezwala brzmienie art. 153 Kodeksu cywilnego 
15

 Co więcej – kataster nieruchomości nie odnosi się do nieruchomości lecz do działek gruntu, budynków i lokali.  
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Pojęcie nieruchomości w przepisach o gospodarce nieruchomościami  

Użyte w przepisach o podziałach pojęcie nieruchomości jest sprzeczne z pojęciem nieruchomości  

w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

KC Art. 46. § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 

własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, 

jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.  

§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy. 

Nieruchomość w rozumieniu KC jest tożsama z nieruchomością ujętą w księdze wieczystej  

U-KWH Art. 1. 1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.  

2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości. 

Podział nieruchomości (także rolnych i leśnych) jest następstwem zmiany właściciela w odniesieniu 

do wyodrębnionej, w postaci działki, części tej nieruchomości. Podział zachodzi zatem z 

momentem zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.   

Podział nieruchomości określony w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami de facto 

nim nie jest. Podział taki należy rozumieć jako podział na części istniejącej działki ewidencyjnej 

(z określeniem granic działek powstałych w wyniku podziału). Podsumowując (dość dosadnie) - 

obecne przepisy U-GN dotyczące „podziałów nieruchomości” są „nie na temat”. 

Należy jednak zauważyć, że U-GN odnosi wykaz synchronizacyjny do działek (do ich oznaczenia), 

co wynika z zapisu ustawy mówiącego, że sporządza się wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie 

działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
16

. 

Uzgadnianie treści działu I ksiąg wieczystych oraz danych ewidencji gruntów i 

budynków  

Rozważanym przypadkiem jest sytuacja, gdy oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej (kw) 

jest niezgodne z danymi ewidencji gruntów i budynków (egib) a także sytuacja, gdy powierzchnia 

nieruchomości w kw jest niezgodna z danymi egib. 

Rozporządzenie o podziałach wymienia dokument, który ma wykazać organowi zatwierdzającemu 

podział, że dzielona działka jest objęta księgą wieczystą. Dokumentem tym jest wykaz 

synchronizacyjny (integralna część mapy z projektem podziału).  

R-POD § 9 ust.1 pkt 12 wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku 

– w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi 

posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;  

Jest to dokument, który w dość szerokim mniemaniu powinien być sporządzony w zakresie 

umożliwiającym uzgodnienie zapisów działu I kw z danymi egib
17

. 

Ustalmy zatem co należy rozumieć pod pojęciem „zgodności oznaczenia nieruchomości” oraz 

„zgodności powierzchni dzielonej nieruchomości”, przy czym na wstępie trzeba powtórzyć, że 

pojęcie podział nieruchomości w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (w szczególności 

użyte w R-POD) jest niewłaściwe, bowiem w polskim prawie pojęcie nieruchomości i jej podziału 

jest inaczej zdefiniowane (definicja nieruchomości jest podana w kodeksie cywilnym a podział w 

przepisach o księgach wieczystych i hipotece
18

).  

                                                 
16

 U-GN nie mówi o oznaczeniu nieruchomości lecz o oznaczeniu działek. 
17

 Nie ma podstaw do stwierdzenia, że obowiązkiem geodety jest sporządzenie takiego dokumentu.  
18

 Autorzy przepisów „geodezyjnych” popełnili kolosalny błąd, wprowadzając ogromne zamieszanie w pojęciach. 
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Zgodność oznaczenia nieruchomości 

W ewidencji gruntów i budynków nie ewidencjonuje się nieruchomości lecz działki gruntu. 

Przepisy R-EGB stwierdzają, że działki ewidencyjne oznacza się identyfikatorami określonymi w 

załączniku nr 1 R-EGB
19

.  

Księgi wieczyste - przepisy R-KWH też nie definiują precyzyjnie tego pojęcia, natomiast 

stwierdzają, że na oznaczenie nieruchomości składają się dane o oznaczeniu działek ewidencyjnych 

wchodzących w skład nieruchomości (R-KWH § 19). Szczegółowe zapisy tego paragrafu podają, że 

do oznaczenia działek zalicza się: 

„identyfikator działki” – identyfikator, o którym mowa w R-EGB zał nr 1,  

„numer działki” – numer działki ewidencyjnej zgodnie z danymi egib,  

„obręb ewidencyjny” – zgodnie z danymi egib,  

„ulica” - nazwa ulicy zgodnie z danymi egib
20

,  

„sposób korzystania” - oznaczenie użytku gruntowego dla działki ewidencyjnej
21

 

Biorąc pod uwagę zapisy obu rozporządzeń, o zgodności oznaczenia nieruchomości należy mówić, 

gdy identyfikatory działek podane w księdze wieczystej są identyczne z identyfikatorami działek w 

egib, przy czym chodzi o identyfikatory, o których mowa w p.6 i p.7 zał nr 1 R-EGB)
22

.  

Na marginesie:  

Z treści rozporządzeń nie wynika, że trzeba sprawdzić czy w kw i egib są ci sami właściciele. 

Ponieważ kompetencje w zakresie praw własności są po stronie ksiąg wieczystych, w przypadku 

konieczności uzgodnienia w tym zakresie wpisów w egib i kw, należałoby dokonać 

sprostowania/zmiany wpisu w egib
23

. 

Zgodność powierzchni dzielonej nieruchomości 

W ewidencji gruntów nie rejestruje się powierzchni nieruchomości lecz powierzchnię działek 

ewidencyjnych (R-EGB § 5 ust. 1 pkt 3 stwierdza, że jednostką powierzchniową podziału kraju dla 

celów ewidencji jest, poza jednostką ewidencyjną i obrębem, działka ewidencyjna).  

Powierzchnie działek w egib zostały obliczone na podstawie wyników pomiaru geodezyjnego, bądź 

zostały określone graficznie. Technika pomiaru geodezyjnego ulegała ewolucji, w szczególności 

pod kątem dokładności pomiaru. Istotne znaczenie miała także staranność wykonywanych prac 

przez geodetę
24

. W szczególności powierzchnia działki jest w egib zmieniana, jeśli pomiar został 

dokonany dokładniejszą metodą niż poprzedni lub (przy tej samej dokładności) jeśli różnica 

powierzchni w egib i z pomiaru przekracza dopuszczalną wartość określoną przepisem (R-ST § 68 

ust.1 i 2).  

Organ prowadzący egib zmienia powierzchnię na podstawie dokumentacji sporządzonej przez 

geodetę w trakcie prac podziałowych, rozgraniczeniowych, wznowienia granic, ustalenia granic. 

W praktyce zmiana możliwa jest w następstwie każdego pomiaru sytuacyjnego, jeśli geodeta 

stwierdzi podczas prac terenowych, że dane egib wymagają uaktualnienia (R-EGB § 45 w 

powiązaniu z R-ST § 71).  

                                                 
19

 Identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.NDZ lub 

WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ. (R-EGB, zał nr 1 p.6 i 7) 
20

 Numeru posesji nie wymienia się 
21

 Nie wymaga się zgodności z egib 
22

 Można ew. rozważać czy muszą także być zgodne: „numer działki”, „obręb ewidencyjny”, „ulica”. 
23

 Może to dokonać organ prowadzący egib w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie art. 24 ust.2b pkt 1 

lit. b) korzystając z dostępu do danych kw na podstawie art.36
4
 ust.16 U-KWH.  

24
 Brak kontroli terenowych umożliwia „ułatwianie” prac (np. zaniechanie odszukiwania starych znaków granicznych), 

co może prowadzić do zastąpienia dobrej powierzchni powierzchnią nieprawidłową. 
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Do 2014 zmiany w egib roku organ wprowadzał w trybie materialno-technicznym, na podstawie 

dokumentów sporządzanych przez geodetę, zazwyczaj bez „formalnego” udziału właściciela. 

Obecnie, w wyniku nowelizacji U-PGK, zmiana danych ewidencyjnych odbywa się z bezpośrednim 

udziałem właściciela (na wniosek właściciela, bądź mocą decyzji i powiadomienia właściciela) lub 

pośrednim, w następstwie decyzji innego organu (np. zatwierdzenia podziału, rozgraniczenia, gdzie 

właściciel brał udział w postępowaniu). Zmiany wprowadza się także w następstwie modernizacji 

ewidencji gruntów (praktyka wskazuje na występowanie wielu nieprawidłowości). 

Z powyższych powodów dane o powierzchni działki w ewidencji gruntów są „niestabilne”, stąd 

mało wiarygodne, a dane „dawniejsze” w wielu przypadkach rozbieżne w znacznym stopniu z 

rzeczywistą powierzchnią działki. 

W księdze wieczystej powierzchnię rejestruje się dla nieruchomości. Powinna być ona sumą 

powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w jej skład (R-KWH § 21).  

R-KWH § 21. Rubryka 1.5 „obszar” obejmuje jedno pole 1.5.0.1 „obszar”, w którym wpisuje się odpowiednio 

obszar nieruchomości gruntowej stanowiący sumę pól powierzchni działek ewidencyjnych […]. 

Powierzchnię tą zmienia się w trybie sprostowania wpisu. Przepisy R-KWH przewidują 

wprowadzanie zmian powierzchni w następujących sytuacjach: 

 jeżeli założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nie jest 

prowadzona księga wieczysta, następuje przez przyłączenie tej nieruchomości do istniejącej 

księgi wieczystej, sprostowanie dokonywane jest w istniejącej księdze (R-KWH § 113 pkt 

2);  

 w księdze wieczystej, z której jest odłączana część nieruchomości (w postaci działki) oraz w 

zakładanej księdze wieczystej (R-KWH § 116 pkt 3 w powiązaniu z pkt 1 tegoż paragrafu); 

ponadto w księdze wpisuje się informację o odłączeniu działki podając jej powierzchnię, 

analogicznie postępuje się w księdze zakładanej
25

 (R-KWH § 20 pkt 1 lit g) i h)). 

 w przypadku gdy odłączana z księgi część nieruchomości zostaje przyłączona do 

nieruchomości dla której jest prowadzona księga wieczysta nie ma w przepisie obowiązku 

zmiany (sprostowania) „obszaru” nieruchomości w żadnej z tych ksiąg (zob. R-KWH § 117); 

w księdze, z której odłączono działkę wpisuje się informację o odłączeniu działki (R-KWH 

§ 117 ust.3
26

), podając jej powierzchnię.  

W księdze wieczystej wpisuje się powierzchnie działek odłączanych z księgi wieczystej 

i przyłączanych do księgi wieczystej (R-KWH § 20). 

R-KWH § 20. Rubryka 1.4 „oznaczenie” obejmuje: 

[…] 

g) 1.4.1.7 „odłączenie” – podane w odpowiednich podpolach: 

A: numer księgi wieczystej, do której została przyłączona działka ewidencyjna odłączona z danej księgi 

wieczystej, 

B: obszar działki podlegającej odłączeniu, 

h) 1.4.1.8 „przyłączenie” – podane w odpowiednich podpolach: 

A: numer księgi wieczystej, z której została odłączona działka ewidencyjna do danej księgi wieczystej, 

B: obszar działki podlegającej przyłączeniu, także w przypadku, gdy podpole A nie zostało wypełnione, 

Wpisy te dokonywane są dopiero w trakcie sprzedaży działki. Należy zaznaczyć, że nie objęły one 

wpisów w kw dokonanych przed informatyzacją ksiąg wieczystych.  

                                                 
25

 Przepis mówi o sprostowaniu powierzchni w księdze zakładanej (sic). 
26

 Zapis tego ustępu mówi, że w księdze, z której odłącza się działkę uzupełnia się dane o informacje o odłączeniu lub 

przyłączeniu. Zapis o przyłączeniu jest niezrozumiały.  
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Należy zauważyć, że podział nieruchomości skutkuje odpisaniem z księgi działki ewidencyjnej 

i zapisaniem jej powierzchni jedynie w przypadkach opisanych wyżej, w miejscu określonym przez 

§ 20 R-KWH. Podział geodezyjny działki skutkuje wyłącznie zmianą oznaczenia nieruchomości
27

.  

W sytuacji, gdy prowadzone czynności dotyczą działki ewidencyjnej, nie można mówić o 

zgodności powierzchni nieruchomości w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków 

(katastrze nieruchomości).  

Synchronizacja egib i kw  

Pomysł aby wykaz synchronizacyjny wykorzystać do sprostowania zapisów w kw wydaje się 

oczywisty. Co więcej, wydaje się oczywiste, żeby posługiwać się takim dokumentem przy 

podziałach nie wymagających zatwierdzenia decyzją (rolnych, leśnych). Jednak prawodawca 

przyjął, że podstawą wpisu w dziale I kw są dokumenty organu prowadzącego EGiB. Stąd droga do 

zsynchronizowania EGiB i KW prowadzi przez ten organ. Rezygnacja z takiego rozwiązania 

„demontuje” ten „system” (chociaż obecnie nienajlepiej funkcjonujący) w ramach którego (po 

stosownych usprawnieniach) dojdzie w przyszłości do uzgodnienia oraz utrzymania zgodności 

EGiB (a raczej katastru) i KW. 

Uzgodnienie wpisów w kw i egib nie musi być związane z bieżącą zmianą dokonywaną 

w ewidencji gruntów i budynków (może być dokonane w dowolnym momencie). Natomiast w 

przypadku wystąpienia takiej zmiany dokonanie uzgodnienia jest niezbędne, aby móc w kw ją 

zarejestrować.  

Uzgodnienie ksiąg i ewidencji jest niemożliwe przy pomocy wypisów z rejestrów i wyrysów z 

map ewidencyjnych, gdyż odzwierciedlają one wyłącznie stan bieżący w ewidencji. 
Do uzgodnienia potrzebne są dane „historyczne” i dokumenty odzwierciedlające „przejście”

 28
 

z istniejącego zapisu na nowy. Zatem niezbędne jest sporządzenie wyciągu z odpowiednich 

dokumentów zawartych w zbiorze dokumentów operatu ewidencyjnego (głównie wyciągów z 

wykazów zmian gruntowych) (art. 27.3 U-KWH).  

Uzgodnienie oznaczenia nieruchomości 

Kwestię oznaczenia nieruchomości w księgach regulują artykuły 26 i 27 U-KWH. 

Art. 26. 1. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru 

nieruchomości. 

Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości
1)

 z oznaczeniem nieruchomości w 

księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego 

użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru 

nieruchomości
1)

.  

2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek 

bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości
1)

 lub zawiadomienia 

jednostki prowadzącej kataster nieruchomości
1)

.  

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest 

to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę 

sprostowania oznaczenia nieruchomości.  

4. Organ prowadzący kataster nieruchomości
1)

 zapewni nieodpłatnie sądom prowadzącym księgi 

wieczyste, w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości, bezpośredni dostęp do bazy danych 

katastru nieruchomości
1)

 poprzez zintegrowany system informacji o nieruchomościach. 

                                                 
27

 Jest to logiczne, ponieważ sam podział nie może skutkować zmianą powierzchni. Problem pojawia się w przypadku 

późniejszego jej odłączania 
28

 Organ prowadzący ewidencję gruntów i państwowy powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny posiada 

dokumentację zawierającą takie dane. 
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1)
 Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w 

niniejszej ustawie pojęcie „kataster nieruchomości” rozumie się tę ewidencję na podstawie art. 25 

ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej 

prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. poz. 363), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2003 

r.  

Na marginesie. Przytoczono przypis 
1)

, gdyż w jego świetle (i odwołaniach do niego w tych miejscach 

U-KWH gdzie przywoływany jest kataster nieruchomości) warto przyjrzeć się treści art. 27 ust. 3. Zapis tego 

ustępu jest w przeważającej części niewykonalny, gdyż nie ma w nim (analogicznie do zapisów w ust. 1, 2, 4) 

odnośnika mówiącego, że wypis z operatu katastralnego jest wypisem z rejestrów […] operatu ewidencyjnego 

(U-PGK art. 23 ust 3 pkt 1) a wyrys z mapy katastralnej jest wyrysem z mapy ewidencyjnej (U-PGK art. 24 

ust.3 pkt 2). Na szczęście” w ust. 3 jest zapis lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania 

oznaczenia nieruchomości. 

 

Wyżej przytoczony art. 27 U-KWH określa trzy możliwe ścieżki postępowania w przypadku 

potrzeby usunięcia rozbieżności w oznaczeniu nieruchomości:  

1. na wniosek właściciela (na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków), 

2. w następstwie sprawdzenia danych ewidencji gruntów i budynków przez Sąd, 

3. na skutek zawiadomienia organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, na 

podstawie „innego dokumentu stanowiącego podstawę sprostowania oznaczenia 

nieruchomości”, 

Ścieżki 3-ciej (z udziałem „innego dokumentu stanowiącego podstawę sprostowania 

nieruchomości”) nie przewiduje R-KWH, które w § 78 jednoznacznie wypowiada się w kwestii 

dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych dotyczących nieruchomości, ograniczając je do 

wypisu z rejestru i wyrysu z mapy
29

. 

§ 78. 1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na 

podstawie wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru budynków lub wypisu z kartoteki budynków, a także 

wyrysu z mapy ewidencyjnej, sporządzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Jednak organ prowadzący egib ma możliwość wykonania czynności synchronizacji odpowiednich 

wpisów w księdze wieczystej z danymi egib w oparciu o wyżej przytoczony art. 27 ust.2 oraz art. 

36
4
 ust. 16 i art. 36

1
 ust. 4 U-KWH (zezwalający organowi prowadzącemu egib na dostęp do ksiąg 

wieczystych oraz ich akt). Organ ten dysponuje, poza operatem ewidencyjnym, państwowym 

zasobem geodezyjnym i kartograficznym i może uruchamiać procedury synchronizacyjne w 

dowolnym momencie
30

.  

Ustęp 3 art. 27 U-KWH jednoznacznie stwierdza, że poza wypisem i wyrysem podstawa 

sprostowania oznaczenia nieruchomości może być inny dokument stanowiący podstawę 

sprostowania oznaczenia nieruchomości.  

art.27 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to 

niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia 

nieruchomości.  

Przy czym jest to dokument przekazywany przez organ prowadzący EGiB. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na fakt, że ten „inny dokument” nie musi być opatrzony klauzulą stwierdzającą, że 

jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księgach wieczystych (co można uznać za oczywiste, 

gdyż jest załącznikiem zawiadomienia sporządzonego przez organ EGiB w celu sprostowania kw).  

                                                 
29

 W praktyce stosuje się dokument określający stan dotychczasowy w egib i stan po zmianie. Tego nie zawierają 

wypisy i wyrysy. Zatem jedyną możliwością właściwego przepływu danych o nieruchomości z egib do kw jest 

ścieżka 3, ale dotyczy ona wyłącznie oznaczenia nieruchomości. Dane o powierzchni mogą być przekazywane jedynie 

w wypisach z egib. W praktyce w dokumentach synchronizacyjnych podaje się przybytek lub ubytek powierzchni 

mierzonej działki.  
30

 Np. po zgłoszeniu przez geodetę prac podziałowych 
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Biorąc pod uwagę fakt, że zapis tego artykułu nie odpowiada na rzeczywistą potrzebę jaką jest 

udokumentowanie „przejścia” od zapisu w księdze do zapisu w ewidencji gruntów i budynków (do 

tego niezbędny jest dokument utworzony na podstawie dokumentów archiwalnych 

odzwierciedlających nie zarejestrowane w kw zmiany oznaczenia nieruchomości) należy zażądać w 

art.27 ust.3 dołączenia takiego dokumentu (art. 27 .ust. 3 U-KWH) 

Ten „inny dokument”  umożliwia jedynie zmianę oznaczenia nieruchomości. Jednak można 

postawić tezę (biorąc pod uwagę przepis stwierdzający, że obszar nieruchomości w kw jest sumą 

powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w jej skład), że do uzgodnienia danych działu I 

kw z egib wystarczy wykaz (udowadniający, że oznaczenie nieruchomości powinno być takie a nie 

inne) oraz wypisy dla działek wymienionych w tym oznaczeniu (jako podstawa do wpisu 

powierzchni nieruchomości zgodnie z § 21.R-KWH
31

.  

R-KWH § 21. Rubryka 1.5 „obszar” obejmuje jedno pole 1.5.0.1 „obszar”, w którym wpisuje się 

odpowiednio obszar nieruchomości gruntowej stanowiący sumę pól powierzchni działek 

ewidencyjnych […]) 

Uzgodnienie powierzchni  

Zgodnie z zapisem R-POD § 9 wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek sporządzenia wykazu 

synchronizacyjnego w przypadku stwierdzenia niezgodności oznaczenia jak i powierzchni 

nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków. 

Jak już wspomniano geodeta dzieli działkę a nie nieruchomość
32

. W ramach podziału określa on 

wyłącznie powierzchnię działki dzielonej (często jednej z wielu wchodzących w skład 

nieruchomości). W świetle zapisu R-POD § 9 ma obowiązek przeprowadzić badanie pod kątem 

zgodności powierzchni nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków. Takie badanie 

było możliwe do chwili wejścia w życie rozporządzenia o podziałach, bowiem w tym czasie w 

księgach ewidencjonowano powierzchnię każdej działki (zob. R-KWH Dz.U. 2001 nr 102 

poz. 1122) (badanie można było ograniczyć do badania powierzchni konkretnej działki). Jak 

wykazano wyżej, w przypadku, gdy nieruchomość obejmuje więcej niż jedną działkę badanie takie 

jest problematyczne a jego kompleksowe przeprowadzenie przekracza kompetencje geodety 

wykonującego prace podziałowe.  

Należy przy tym rozważyć komu i do czego ma służyć wykaz synchronizacyjny. Rozporządzenie w 

sprawie sposobu i trybu podziałów nieruchomości określa czynności związane z podziałem działek 

ewidencyjnych, rozpoczynane na wniosek lub z urzędu (§ 2 R-POD) i kończone decyzją stanowiącą 

podstawę do umieszczenia adnotacji o tym fakcie na mapie z projektem podziału oraz do 

wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych (§ 14 R-POD). Zatem wykaz synchronizacyjny jest 

dokumentem uznanym przez prawodawcę za niezbędny do zatwierdzenia podziału przez organ 

gminy. Potrzeba ta jest oczywista, gdyż organ wydający decyzję (która w praktyce sprowadza się 

nie do podziału nieruchomości ale do zmiany oznaczenia nieruchomości) musi mieć pewność, że 

wydaje decyzję na wniosek osoby uprawnionej (właściciela).  Zatem wykaz synchronizacyjny ma 

wykazać, że dzielona działka jest objęta konkretną księgą wieczystą (przypomnę, że zgodnie z U-

GN, wykaz synchronizacyjny sporządza się jeżeli oznaczenie działek gruntu33 w katastrze 

nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej) 

                                                 
31

 Autor jest coraz bliżej przeświadczenia, że prawodawca chciał uniknąć w księgach dokumentowania historii zmiany 

powierzchni, pozostawiając wykazywanie historii zmian powierzchni i wykazanie podstaw tych zmian organowi 

prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków. I może ma rację! Po co księgom kłopoty z rozliczaniem powierzchni! 
32

 Nieruchomość jest dzielona z chwilą sprzedaży działki. 
33

 Przyjmuję, że chodzi o działki dzielone a nie wszystkie działki, które są lub powinny się zostać ujęte w tej księdze. 
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Ponadto, nawet gdy wykaz synchronizacyjny zawiera dane do sprostowania istniejącego oznaczenia 

nieruchomości oraz „sprostowania powierzchni”, do wprowadzenia zmiany powierzchni w oparciu 

o ten wykaz sądy nie mają podstawy prawnej
34

.  

Należy tu podkreślić, że prawodawca w rozporządzeniu „wyszedł” poza przepisy ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Zapis § 9 R-POD nie jest zgodny z treścią art. 97 ust 1a pkt 7) U-

GN mówiącym, że wykaz synchronizacyjny należy sporządzić wtedy gdy oznaczenie działek 

gruntu w egib jest inne niż w kw. 

U-GN Art. 97 ust 1a pkt 7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze 

nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;  

Wykaz synchronizacyjny jest niezbędny do wydania decyzji zatwierdzającej podział, w celu 

wykazania, że dzielona działka wchodzi w skład nieruchomości osoby wnioskującej o podział. 

Zatem musi być przekazany organowi gminy, przy czym dane w nim zawarte powinny być 

potwierdzone przez organ prowadzący ewidencję gruntów. Wykaz (odpis) może być również 

przydatny w czynnościach uzgadniania treści ewidencji gruntów i działu I księgi wieczystej, 

poprzedzających wpis zmiany oznaczenia nieruchomości wynikający z podziału geodezyjnego
35

.  

Wykaz ten można też uznać za formę zawiadomienia organu prowadzącego ewidencję gruntów i 

budynków o konieczności dokonania czynności synchronizacyjnych. Należy przy tym przyjąć, że 

uzgodnienie powierzchni nieruchomości z danymi egib wymaga przeprowadzenia 

postępowania obejmującego całą nieruchomość. 

Należy postawić pytanie – kto powinien sporządzić dokumenty dla sądu stanowiące podstawę 

sprostowania oznaczenia nieruchomości. Docelowo powinien zrobić to organ. Może w tym celu 

wykorzystać odpis wykazu synchronizacyjnego sporządzonego na potrzeby decyzji organu 

zatwierdzającego podział, lub dokument sporządzony w wyniku innych prac wykonanych przez 

geodetę na zlecenie właściciela (w szczególności w trakcie podziałów gruntów rolnych i leśnych
36

). 

Należałoby zatem wprowadzić zapis zobowiązujący organ prowadzący ewidencję gruntów i 

budynków do uzgodnienia wpisów z księgą wieczystą (R-EGiB § 49a wariant I - obecnie nie 

rekomendowany). Niemniej, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne starostw, można przyjąć 

(do czasu rozwiązań systemowych) racjonalność udrożnienia ścieżki do sprostowania działu I kw 

na wniosek właściciela (U-KWH art.27.1) wprowadzając w R-EGiB zapis § 49a wariant II
37

. 

Dodany w U-KWH art. 27 ust. 1a uściśla sposób wykonania sprostowania na wniosek właściciela.  

Aby udrożnić tryb sprostowania zapisów działu I kw należy wprowadzić zapis dający podstaw do 

czynności zmiany zapisu w dziale I kw na podstawie dokumentu zawierającego dane ewidencji 

gruntów, opatrzonego odpowiednią klauzulą, przy czym w świetle proponowanych zmian w U-

KWH zapis § 78 można znacznie uprościć (R-KWH § 78).  

Ponadto wykonawcy prac geodezyjnych wykonują dokumentację niezbędną do dokonania wpisu 

służebności gruntowej, o którym mowa w § 92 R-KWH: 

R-KWH § 92. W przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale III „prawa, roszczenia i 

ograniczenia” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej, dokonuje się równocześnie wpisu 

                                                 
34

 Postawiłem tą tezę w świetle wyników mojej analizy przepisów regulujących czynności sądów przy prowadzeniu 

ksiąg wieczystych. 
35

 Należy rozpoznać czy odpis wykazu synchronizacyjnego będzie uznawany przez sądy. 
36

 Grunty rolne i leśne to ponad 90% powierzchni kraju (Mały rocznik statystyczny Polski 2017).   
37

 Jeśli przed zsynchronizowaniem kw i egib do sądu przekazane zostanie zawiadomienie o zmianie oznaczenia 

nieruchomości (podziale) nie zostanie on wprowadzony do kw a zawiadomienie trafi do akt kw bez żadnego skutku -  

takie przypadki w krótkim czasie skutkują zaniechaniem wysyłania zawiadomienia przez starostów.  

Zapis § 49a ust.3 jest istotny. Starosta nie będzie miał podstaw do rezygnacji z zawiadamiania ksiąg o podziale (obecne 

przypadki rezygnacji zawiadamiania sądu przez starostów wynikają z faktu, że sądy nie aktualizowały kw ze względu 

na niewłaściwe oznaczenie nieruchomości w dziale I kw). Jeżeli sąd nie wprowadzi podziału (ani starosta ani właściciel 

nie doprowadzą do zsynchronizowania kw i egib przed zawiadomieniem sądu o podziale będzie to wina starosty (jeśli 

właściciel w porę złoży wniosek „synchronizujący” to staroście „się upiecze”). 
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w dziale I-Sp „spis praw związanych z własnością” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 

władnącej. 

Ze względu na występujące problemy z opatrywaniem dokumentów zawierających dane ewidencji 

gruntów i budynków odpowiednimi klauzulami proponuje się uwzględnienie tej kwestii w 

proponowany zapisie § 49a  R-GiB.  

Zmiany w kw w następstwie podziału działki ewidencyjnej 

Po otrzymaniu z gminy odpisu decyzji zatwierdzającej podział (wraz z dokumentacją stanowiącą 

podstawę wpisu do ewidencji oraz wykazem synchronizacyjnym (odpisem)), organ prowadzący 

ewidencję gruntów dokonuje wpisu, a następnie zawiadamia księgi wieczyste o zmianie podając 

dane przed zmianą i po zmianie, załączając wypis i wyrys (R-EGB § 49 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 2a) 

oraz dokument synchronizujący kw i egib. Jednakże zgodnie z § 78 R-KWH sąd może wykorzystać 

tylko dane z wypisów i wyrysów, a posiłkując się zapisem art. 27 ust. 2 i ust. 3 U-KWH może na 

podstawie dokumentu synchronizującego oraz treści zawiadomienia
38

 zmienić jedynie oznaczenie 

nieruchomości. 

Jednak zapis art. 27 należy odnieść do czynności sprostowania błędnego wpisu. Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece nie obejmuje czynności bieżącej aktualizacji będącej następstwem zmian 

oznaczenia nieruchomości wynikających z bieżących działań właścicieli bądź organów państwa. 

Dlatego należy wprowadzić zapis umożliwiający aktualizację działu I ksiąg wieczystych w 

następstwie zmian wprowadzanych na bieżąco do ewidencji gruntów i budynków (art. 26a U-

KWH). 

Także R-KWH nie opisuje czynności w przypadku otrzymania od organu prowadzącego egib 

dokumentów z podziału nieruchomości, ograniczając się do ogólnego zapisu o sprostowaniu 

oznaczenia nieruchomości (R-KWH § 78)
39

 stąd niezbędna korekta zapisu R-KWH (§ 78 R-KWH).  

Czynności sprostowania oznaczenia nieruchomości w kw nie obejmują danych o powierzchni. 

Tymczasem zmiany powierzchni działek ewidencyjnych są częste, gdyż geodeta przed podziałem 

ma obowiązek pomierzenia granic, a następnie określenia nowej powierzchni działki jeśli metody 

pomiaru były dokładniejsze lub brakowało dokumentów dotyczących pomiaru punktów 

granicznych (R-ST § 68 ust.1), bądź wyniki pomiaru wskazały na istotną z punktu widzenia 

standardów geodezyjnych zmianę tej powierzchni (R-ST § 68 ust.2)
40

.  

Rozważając kwestię zmiany powierzchni dzielonej działki, sprostowanie powierzchni 

nieruchomości w księdze wieczystej w skład której wchodzi więcej działek, może nastąpić jedynie 

w oparciu o przybytek lub ubytek w powierzchni działki dzielonej
41

. Wypis i wyrys z egib nie 

zawiera takiej informacji. Dane te mogą być ewentualnie zawarte w zawiadomieniu (R-EGB § 49 

ust. 2 pkt 3), chociaż można by w świetle treści ust.2 to podważyć.  

Podsumowując, nie ma wątpliwości, że przy obecnych przepisach da się poprawnie 

„zsynchronizować” powierzchnię w tych przypadkach, gdy w księgach wieczystych w skład 

                                                 
38

 Nie jest to zawiadomienie, o którym mowa w § 49 R-EGB, dotyczące zawiadomienia o zmianie. 
39

 Nie znaleziono w R-KWH przepisu szczególnego wskazującego sposób wykonania takiej czynności 
40

 Przepisy R-ST, które weszły w życie w 2011 r., znacznie zmniejszyły dopuszczalną różnicę powierzchni w egib i 

pomierzonej, co wpłynęło na  zwiększenie liczby przypadków zmiany powierzchni w egib.  Dodatkowym czynnikiem 

jest przepis nakazujący bezwzględną zmianę w przypadku dokonania pomiarów z większą dokładnością.  
41

 Taka czynność nie zawsze jest poprawna, gdyż przybytek na działce dzielonej może wiązać się z ubytkiem na innej 

działce wchodzącej w skład nieruchomości. Ponadto powierzchnia nieruchomości wpisana do księgi wieczystej jest 

często niezgodna ze stanem faktycznym, gdyż oparta została na danych ewidencyjnych, które nie były wynikiem 

pomiaru (powierzchnie znacznej ilości działek obliczano metodą planimetryczną w oparciu o niekartometryczne mapy, 

w księgach są także oznaczenia i powierzchnie parcel, których granice nie zawsze muszą być zgodne z obecnymi 

granicami nieruchomości, ponadto pomiary powierzchni mogły być obarczone błędami pomiarowymi obecnie 

niedopuszczalnymi).  
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nieruchomości wchodzi wyłącznie jedna działka a powierzchnia nieruchomości równa powierzchni 

działki ewidencyjnej wpisywana jest wprost z wypisu z rejestrów ewidencyjnych.  

Nie można jednak uznać za regułę występowanie księgi wieczystej z jedną działką, zatem należy 

zwolnić geodetów z obowiązku dokonywania uzgadniania powierzchni nieruchomości z danymi 

egib.  

Uzgodnienie powierzchni nieruchomości z danymi egib wymaga przeprowadzenia postępowania 

obejmującego całą nieruchomość i powinno być przeprowadzone przez organ prowadzący egib. 

Czynności poprzedzające podział działki – operat podziału 

W celu właściwego opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości z uwagi na § 85 

rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie EGiB 

§ 85. 1. Dane mapy numerycznej oraz dane określające pola powierzchni działek ewidencyjnych, 

niespełniające obowiązujących standardów technicznych, podlegają systematycznej modyfikacji w ramach 

bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego. 

powszechnie wykonuje się dodatkowe, niezbędne czynności dotyczące przyjęcia granic związane z 

określeniem współrzędnych punktów granicznych w zgodności z obowiązującymi standardami. 

Pomiar jest poprzedzany bądź to odszukaniem znaków granicznych, bądź też wznowieniem znaków 

granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem przebiegu granic. Wszystkie te 

czynności związane z ustaleniem położenia punktów granicznych są dokumentowane w operacie 

technicznym, (o którym mowa w § 5 R-POD) przekazywanym do PZGiK.  

Czynności te w znacznej liczbie postępowań podziałowych skutkują zmianą w ewidencji gruntów i 

budynków. Obecnie obwiązujące przepisy wymagają, aby mapa do celów prawnych była 

sporządzona zgodnie z mapą ewidencyjną (R-ST § 77 ust.1 pkt 1).  

R-ST § 77. 1. Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy wydane na 

podstawie art. 100 oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają 

się: 

1) dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych, w powiązaniu z granicami działek sąsiednich, oraz 

konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z mapą ewidencyjną; 

Wymóg ten skutkuje koniecznością aktualizacji egib przed rozpoczęciem prac nad projektem 

podziału, a zatem koniecznością zgłoszenia dodatkowej pracy i złożenia operatu z tych prac do 

pzgk. Takie działania nie mają racjonalnego uzasadnienia. Proces dodatkowej aktualizacji może 

być długotrwały albo niepoprawny, np. w sytuacji, gdy mapa ewidencyjna w otoczeniu dzielonej 

działki jest w znacznym stopniu rozbieżna ze stanem rzeczywistym. Zatem wystarczy aby mapa do 

celów prawnych w zakresie dotyczącym granic spełniała wymogi dokładnościowe wynikające z 

obowiązujących standardów technicznych (R-ST § 77. 1), natomiast w zakresie konturów użytków 

i konturów klasyfikacyjnych – powinna być zgodna z mapą ewidencyjną (w trakcie podziału 

kontury nie zmieniają się). 

Tak sporządzona dokumentacja może być dostarczona razem z projektem podziału, 

w operacie podziału nieruchomości.  

Dostarczenie operatu podziałowego wraz dokumentacją z ustalenia przebiegu granic skutkuje 

aktualizacją ewidencji gruntów a w konsekwencji zawiadomieniem ksiąg wieczystych o zmianie.  

Niezgodność ewidencji gruntów i budynków z innymi dokumentami 

Kolejnym przypadkiem jest sytuacja, gdy istnieje dokument, w którym oznaczenie nieruchomości 

bądź oznaczenie i powierzchnia są inne niż w ewidencji gruntów i budynków
42

 (wykluczamy 

przypadek, gdy jest to dokument, na podstawie którego dokonując wpis popełniono omyłkę). 

                                                 
42

 Dokument taki może nie znajdować się w dokumentacji zgromadzonej w pzgk ani w zbiorze dokumentów operatu 

ewidencyjnego. 
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Zgodnie z przepisami R-POD należy sprawdzić takie dokumenty (przy czym, zgodnie z uprzednim 

wywodem, mogą one dotyczyć zarówno tytułu do nieruchomości jak i zasięgu praw własności). 

Przepisy jednoznacznie stwierdzają, że oznaczenie nieruchomości jest kompetencją ewidencji 

gruntów i budynków (potwierdza tę kompetencję ustawa U-KWH w art. 26 ust. 1). Każdy 

dokument zawierający oznaczenie niezgodne z ewidencją gruntów i budynków musi zostać 

zbadany przez organ prowadzący egib, a jeżeli zawarte w nim zapisy nie zostaną podważone organ 

musi dokonać aktualizacji egib.  

Zatem w takich przypadkach właściciel powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę zapisów w egib. 

Po dokonaniu zmiany organ ma obowiązek zawiadomić księgi o zmianie danych ewidencyjnych i 

sporządzić oraz przekazać dokumenty umożliwiające dokonanie sprostowania w kw, korzystając z 

zapisu art. 27 ust.3 U-KWH „…inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia 

nieruchomości”.  

Powierzchnia nieruchomości powinna zostać wpisana w kw na podstawie wypisu z egib. Jeżeli 

jednak będzie to nieruchomość obejmująca dodatkowo inne działki wpis taki nie będzie możliwy. 

Uzgodnienie powierzchni takiej nieruchomości z danymi egib wymaga przeprowadzenia 

postępowania obejmującego całą nieruchomość. 

Tyczenie budynku – likwidacja zgłaszania prac 

Propozycja zmiany przepisów 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK): 

art. 23 ust. 3 p. 2 otrzymuje brzmienie 

2) odpisy: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

budowy, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o 

których mowa odpowiednio w art. 30, art. 41 ust.4, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania 

budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane; 

Jeśli nie nastąpi rezygnacja z wpisów mocą decyzji to art. 24 ust. 2b p. f) otrzymuje brzmienie 

f) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 

zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o któ-rych 

mowa odpowiednio w art. 30, art. 41 ust.4, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania 

budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 

w art. 12. ust.1 p.3 skreśla się p. d). 

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, 

Uzasadnienie 

Do czasu wprowadzenia zmiany, dla każdej inwestycji budowlanej należało zgłosić dwie prace: 

 sporządzenie mapy do celów projektowych,  

 wykonanie pomiaru powykonawczego, 

i dla każdej z nich sporządzić operat geodezyjny. 
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Nowelizacja nałożyła obowiązek zgłoszenia prac i złożenia operatu z prac polegających na 

wytyczeniu (przez rozpoczęciem budowy) położenia przyszłego obiektu budowlanego. W związku 

z tym dla każdej inwestycji budowlanej (z wyjątkiem nadbudowy istniejącego obiektu) należy 

obecnie zgłosić trzy prace i dla każdej sporządzić operat. 

Ta olbrzymia w skutkach zarówno dla wykonawców jak i dla urzędów zmiana (szacowany wzrost 

liczby zgłoszeń i operatów o ponad 30%) nie została w ogóle uzasadniona.  

Wytyczenie jest jedną z prac inicjujących budowę. Sporządzana w jej ramach dokumentacja 

geodezyjna jest wykorzystywana do zmiany sposobu użytkowania gruntów w ewidencji gruntów 

i budynków (R-EGB, zał nr 6 ust.1 Lp.15 w związku z U-PB Art. 41). Ma to bezpośredni wpływ na 

wysokość podatku wskutek zmiany sposobu użytkowania gruntu.  

Proponowana zmiana 

Należy się spodziewać, że podniosą się głosy, iż wskutek likwidacji tyczenia „osłabieniu” ulegnie 

system podatkowy. Trzeba zatem zaproponować rozwiązanie umożliwiające zarejestrowanie w 

ewidencji gruntów i budynków zmiany sposobu użytkowania gruntu bez zgłaszania tyczenia. 

Należy zobowiązać powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do przekazania odpisu 

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (o którym mowa w art. 41 ust 4 ustawy 

Prawo budowlane) organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków
43

. Organ ten na 

podstawie zawiadomienia oraz decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej i projektu 

zagospodarowania działki lub terenu (o którym mowa w §.8 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2012 roku, poz. 642 ze zm.), 

wprowadzi zmianę użytku do ewidencji gruntów i budynków. (U-PGK art. 23 ust. 3 p. 2, art. 24 ust. 

2b p. f, art. 12. ust.1 p.3) 

Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej określa pole powierzchni
44

, która może zostać wyłączona 

z produkcji rolniczej, natomiast projekt zagospodarowania określa położenie gruntów wyłączonych. 

Oba te dokumenty, niezbędne do udzielania zgody na prowadzenie budowy, znajdują się 

w dokumentacji gromadzonej przez administrację architektoniczno-budowlaną
45

. 

Likwidacja przekazywania przez wykonawców danych o budynkach.  

Propozycja zmiany przepisów 

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB): 

treść § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

§ 71.1. Dane ewidencyjne, dotyczące budynków, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali, o których mowa w 

§ 70 ust. 1, ujawnia się w ewidencji: 

11) z urzędu – jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi dokumentach, 

o których mowa w art. 23 ust. 1–4 ustawy; 

12) na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych 

i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1: 

                                                 
43

 art.23 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nakaże jego przesłanie w terminie 14 dni od dnia, w którym 

ten dokument wywołuje skutki prawne. 
44

 Ostateczna wielkość powierzchni wyłączonej z produkcji rolnej jest ustalana w trakcie pomiaru powykonawczego.  
45 

 § 35 R-EGB: 

Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji są: 

6) dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy 

administracji publicznej
,
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c) dla budynków – na podstawie danych podanych na formularzu wg wzoru 

stanowiącego zał. nr 9,  

d) dla lokali - na podstawie doręczonego zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), 

i dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej 

ustawy. 

Uzasadnienie 

Prowadzenie ewidencji budynków powierzono administracji geodezyjnej i kartograficznej, chociaż 

obowiązek prowadzenia takiej ewidencji (w ramach ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 

użytkowania obiektów budowlanych) spoczywa na organach nadzoru budowlanego (art. 84 ust.2 

p. 3 prawa budowlanego; sposób prowadzenia tej ewidencji określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 

rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1130). Organy nadzoru nie wywiązują się z tego obowiązku. 

Wykonawcy prac geodezyjnych wykonują pomiar położenia budynku i określają jego powierzchnię 

zabudowy. Jednak w znacznej części powiatów wymagane jest dostarczenie danych dotyczących 

budynków nie będących wynikiem prac geodezyjnych. Danych takich nie może przekazywać 

geodeta, którego kompetencje nie obejmują kwestii budowlanych. Ponadto wykonawca prac 

geodezyjnych nie może umieszczać tego typu danych w wykazie zmian danych ewidencyjnych. 

Może jedynie zawrzeć w nim dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku 

wykonanych prac geodezyjnych (§46 ust. 3 p. 5 rozporządzenia ws EGiB, w brzmieniu ustalonym 

rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2015 r.
 
, zmieniającym m.in. definicję wykazu zmian danych 

ewidencyjnych).  

Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej wprowadzając budynek do ewidencji muszą 

podać co najmniej sześć danych określonych w 63 ust.1f: identyfikator, status, opis konturu, rodzaj 

według KŚT, klasę według PKOB oraz główną funkcję budynku. Brak jednoznacznego określenia, 

kto ma dostarczyć dane o budynkach (których nie ma w dokumentach określonych w art. 23 ust. 1-4 

ustawy PGiK) skłania pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej do domagania się 

tych danych od geodetów.  

Proponowana zmiana 

Dane o budynku, nie będące wynikiem ustaleń w wyniku wykonywania prac geodezyjnych, 

powinien zgłosić podmiot, o którym mowa w art. 20 ust. 2 Pgik. Dane te powinny być złożone w 

formie oświadczenia na określonym przepisami formularzu. Właściciel może uzyskać dane 

techniczne o budynku np. z projektu, od kierownika budowy (nowe budynki) bądź osoby z 

kwalifikacjami budowlanymi (wpisy dotyczące budynków starych), z Ośrodka Klasyfikacji i 

Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (dane dot. PKOB i KŚT)
46

, a także z gminy (dane 

adresowe, gdyż gmina nie ma obowiązku zawiadamiania organu prowadzącego ewidencję 

o zmianach). Formularz powinien umożliwiać wpisanie danych, o których mowa w § 63 ust. 1 

pkt 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24. (R-EGB § 71 ust. 1) 

                                                 
46

 Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje środki 

trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach, wprowadzonych 

rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W 

przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: środka trwałego lub obiektu budowlanego - istnieje 

możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wydanie informacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur 

http://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/ i na tej podstawie 

określić główną funkcję budynku. [źródło] 

http://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/
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Opłaty za wypisy i wyrysy  

Propozycja przepisu  

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK) 

artykuł 40b ust.1 p.2 otrzymuje brzmienie: 

Art. 40b. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty 

za:  

2) sporządzanie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;. 

Uzasadnienie 

Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny mogą pobierać, na podstawie 

40b. ust.1, opłatę za sporządzanie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów 

i budynków. W rzeczywistości opłaty są pobierane za sporządzanie i wydanie wypisów oraz 

wyrysów z operatu ewidencyjnego.  

Operaty ewidencji gruntów i budynków powstawały w następstwie prowadzonej w okresie od 2003 

do lipca 2015 roku modernizacji i znajdują się zasobach powiatów, które modernizację 

przeprowadzały. Z operatów tych nie wydaje się wypisów i wyrysów. 

W wyniku błędnego zapisu w ustawie można podważyć legalność pobieranych opłat za wypisy 

i wyrysy. 

Klauzule na dokumentach sporządzanych przez wykonawcę na 

potrzeby zamawiającego 

Propozycja zmiany przepisów 

Wariant I 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK): 

art. 12b ust.5 otrzymuje brzmienie 

Art. 12b ust 5.  Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały 

zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a na wniosek wykonawcy 

potwierdza ich przyjęcie na dokumentach opracowanych na podstawie przekazanych 

wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych odpowiednią klauzulą urzędową 

ujętą  w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8, jeżeli kopie dokumentów zostały 

włączone do operatu technicznego. .także uwierzytelnia dokumenty opracowane na 

podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby 

postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, 

jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na 

potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa 

w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w try-bie określonym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 12d ust. 2. 

 

W rozporządzeniu ws organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu […] (R-ZAS) 
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§ 21 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

3. Dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz 

wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych 

oraz mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, których 

kopie są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów 

zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

Wariant II  

W U-GN w art. 97 ust. 1a dodaje się pkt 9 o treści: 

„9) oświadczenie wykonawcy o zgodności dokumentu z treścią operatu przyjętego do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia …… w starostwie 

powiatowym/urzędzie miejskim w …………., zaewidencjonowanego pod numerem ……….  

w R-ZAS w § 21 skreśla się ust. 3  

W R-ROZ w § 23 dopisuje się pkt 3 o treści: 

„3) oświadczenie wykonawcy o zgodności dokumentu z treścią operatu przyjętego do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia …… w Starostwie 

Powiatowym/Urzędzie Miejskim w …………., zaewidencjonowanego pod numerem ……….  

Uzasadnienie 

Ze względu na istotność dla operatu ewidencyjnego dokumentów uzasadniających wpis do baz 

danych EGiB (nie wchodzących w skład operatu sporządzanego przez wykonawcę), w świetle 

możliwości nieprawidłowego ich sporządzenia przez wykonawcę, należy rozważyć następujące 

warianty: 

I. Organ prowadzący Pzgik opatruje dokumenty klauzulą podaną w zał. nr 5 do R-ZAS. Klauzula 

umieszczana przez organ potwierdza, że dokument jest wynikiem prac, których rezultaty zawiera 

operat, zatem organ wydający decyzję zatwierdzającą podział wie, że organ prowadzący pzgk 

posiada pełną dokumentację geodezyjną z przeprowadzonych prac. Opatrzenie klauzulą nie jest 

obligatoryjne lecz wykonywane na wniosek wykonawcy. Warunkiem opatrzenia klauzulą jest 

włączenie do operatu kopii dokumentu (art. 12b ust.5) 

II. Wykonawca sporządza oświadczenie o złożeniu operatu do Pzgik i o zgodności dokumentu z 

treścią operatu, które razem z wnioskiem przekazywane jest do wójta. Rozwiązanie ma tą wadę, że 

wszelkie nieprawidłowości zostaną wykryte dopiero w trakcie aktualizacji i będą skutkować 

unieważnieniem decyzji ostatecznej wydanej przez wójta. Przewidywanym skutkiem takiego 

rozwiązania będzie zwiększenie ilości wadliwych decyzji, czego następstwem będzie wzrost ilości 

czynności kontrolnych w gminie (działania kontrolne „przejdą” z powiatu do gminy) i wydłużenie 

czasu wydawania decyzji (celem uniknięcia przypadków unieważnienia decyzji). 

Mapa podziału nieruchomości 

Propozycja zmiany przepisów 

W rozporządzeniu ws standarów technicznych […] (R-ST) 

§ 75 pkt 1 lit c) otrzymuje brzmienie 

c) mapę z projektem podziału nieruchomości, do której nie mają zastosowania przepisy 

działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, zwanej dalej „mapą z projektem podziału nieruchomości rolnej lub 

leśnej”, 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami/?on=2011-12-22#dzial:III_rozdzial:1
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§ 77 ust.3, 6 i 7 otrzymują brzmienie 

3. Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa 

w ust. 1 i 2, zawiera: 

1) projektowane punkty i linie graniczne; 

2) oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych; 

3) wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących obiektów objętych podziałem, 

sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków. 

6. Mapę z projektem podziału oraz mapę podziału nieruchomości rolnej lub leśnej edytuje 

się na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności, w skali dostosowanej do obszaru 

nieruchomości objętych projektem podziału, zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie 

mniejszej niż 1:5000. 

7. Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej polega na wydzieleniu działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej 

podziałowi : 

1) na mapie z projektem podziału nieruchomości wykazuje się mapę przeglądową 

zawierającą granice całej nieruchomości oraz granice projektowanego podziału w skali 

dostosowanej do obszaru nieruchomości, nie mniejszej niż 1:10 000, i dodatkowo 

wykazuje się granice wydzielanych działek ewidencyjnych i związanych z nimi obiektów 

ewidencyjnych w skali zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 

1:5000; 

2) pole powierzchni działek wydzielanych oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 68 ust. 2, zaś pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może 

być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek 

wydzielanych i zapisane z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki 

podlegającej podziałowi, wykazane w ewidencji gruntów i budynków. 

Uzasadnienie 

W przypadku podziałów rolnych i leśnych nie sporządza się mapy z projektem podziału (nie ma 

decyzji zatwierdzającej podział) 

Przepływy i lokalizacja dokumentacji podziałowej i rozgraniczeniowej 

Propozycja zmiany przepisów 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (U-PGK) 

w art. 33 dopisuje się ust.2a w brzmieniu 

2a. Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpisy dokumentów uzasadniających 

wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków organowi prowadzącemu ewidencję 

gruntów i budynków wraz z odpisem decyzji o rozgraniczeniu. 

W ustawie o gospodarce nieruchomościami 

art. 97 ust.1b otrzymuje brzmienie 

1b. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie 

pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, 

dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5–8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości 

po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.    
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w art. 97 dodaje się ust. 1c 

1c. Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpisy dokumentów wymienionych w ut.1a 

pkt 5-8 organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków wraz z odpisem decyzji o 

zatwierdzeniu podziału. 

W rozporządzeniu ws ewidencji gruntów i budynków (R-EGB) 

§ 85. ust.2 otrzymuje brzmienie  

2. Dokumentacja geodezyjna, określająca dane ewidencyjne, przyjmowana do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinna spełniać wymagania rozporządzenia w 

sprawie formatu danych i standardów technicznych. tych danych oraz zawierać wykaz zmian 

danych ewidencyjnych, o którym mowa w § 46 ust. 3. 

W rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów […] (R-POD) 

dopisuje się § 14a o treści 

§ 14a. Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpis decyzji zatwierdzającej podział 

nieruchomości lub odmawiającej zatwierdzenia podziału organowi prowadzącemu 

ewidencję gruntów.  

W rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania […] (R-ROZ)  

dodaje się § 24a o treści 

§ 24a Organ prowadzący postępowanie przekazuje odpis decyzji o rozgraniczeniu lub 

umorzeniu organowi prowadzącemu ewidencję gruntów. Do decyzji o rozgraniczeniu 

załącza się odpisy wykazu zmian gruntowych, szkicu granicznego i innych dokumentów 

uzasadniających wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. 

W rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych […] (R-ST) 

w §71 zmienia się ust.2  

2. W skład operatu technicznego wchodzą:  

 szkice polowe i dzienniki pomiarowe; 

 dla podziałów nieruchomości i rozgraniczeń odpowiednio kopie protokołów przyjęcia 

granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody,  

 dla wznowień znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych, czynności 

ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, podziałów rolnych i leśnych 

odpowiednio protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia 

punktów granicznych, protokoły ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

protokoły przyjęcia granic,  a także dowody doręczeń zawiadomień;  

 sprawozdanie techniczne; 

 dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie 

map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej; 

 pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 

2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w 

przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 

26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a 

organem prowadzącym PZGiK; 

 wykazy zmian danych ewidencyjnych; 

 inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez 

wykonawcę; 

W rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów […] (R-POD) 

§5 ust.1 otrzymuje brzmienie 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:19_ust:1
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:26_ust:2
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:26_ust:2
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:26_ust:2
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1. W operacie podziału nieruchomości zamieszcza się dokumenty wymagane przepisami o 

standardach technicznych określonych przepisami ustawy Prawo geodezyjnej i 

kartograficzne, w tym kopię protokołu z przyjęcia granic nieruchomości. 

W rozporządzeniu ws rozgraniczania nieruchomości […] (R-ROZ) 

w §24 wykreśla się p. 6 w brzmieniu 

6. Wykaz zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu 

ewidencji gruntów i budynków 

w §19 dopisuje się p.10 w brzmieniu 

10) wykaz zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu 

egib. 

Uzasadnienie 

Stan obecny 

Skład operatu technicznego określony jest w R-ST (tab.1) i odnosi się do wszelkich rodzajów 

pomiarów sytuacyjno wysokościowych, zatem także wykonywanych w ramach podziałów 

nieruchomości47 i rozgraniczeń. Rozporządzenie R-ST dotyczy wyłącznie dokumentacji 

przekazywanej do pzgk i ma charakter ramowy (tzn. nie określa składu operatu dla konkretnych 

asortymentów prac)
48

.  

Podziały  

Instytucje, w których znajduje się dokumentacja tworzona w trakcie podziału przedstawiono na 

rys. 1A.  

R-POD wymienia dokumenty, które należy dołączyć do operatu technicznego sporządzanego w 

ramach procedury podziałowej (zwanego dalej operatem podziałowym). Są to: protokół przyjęcia 

granic, mapa z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny.  

R-POD nakazuje przekazać operat podziałowy do pzgk przed podjęciem decyzji zatwierdzającej 

podział. Jednocześnie jednak U-GN wymaga aby dokumenty określone w R-POD zostały 

dołączone do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu podziału i przekazane do gminy. 

Zatem w operacie mogą być jedynie kopie
49

 (rozumiane jako odpisy) tych dokumentów. 

Czynności dodatkowe 

Ponieważ przyjęcie granic w ramach czynności podziałowych jest często możliwe dopiero po 

ustaleniu ich przebiegu, sporządzenie protokołu ustalenia granic poprzedza się czynnościami 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonywanych w procedurze określonej w R-

EGB. Często przed przyjęciem granic do podziału przeprowadza się także czynności wznowienia 

bądź wyznaczenia znaków granicznych.  

Dokumentacja z tych czynności kompletowana jest zgodnie z przepisami R-ST i w praktyce 

włączana jest do operatu podziałowego. Możliwe też jest zgłoszenie odrębnej pracy (złożenie 

odrębnego operatu). 

Wprowadzenie zmian do EGiB  

                                                 
47

 Mówiąc o podziałach nieruchomości mam na myśli podziały wg U-GN  
48

 W przeciwnym przypadku przepis nie mógłby być stosowany. 
49

 Kserokopia - jako odwzorowanie oryginału - może być uznana za odpis, jednakże pod warunkiem, poświadczenia 

jego zgodności z oryginałem - stwierdził Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r., II CSK 557/08, LEX 

Nr 584200, Sąd Najwyższy podkreślił, że dokumentem w aspekcie przepisów k.p.c. o dowodach jest oryginał. Sąd 

Najwyższy również uznał, że kserokopia - jako odwzorowanie oryginału - może być uznana za odpis dokumentu. Z 

kolei odpis dokumentu jest dokumentem wskazującym na istnienie dokumentu oryginalnego. 
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W przypadku wykonywania prac dodatkowych do egib zmiany są wprowadzane dwukrotnie 

1. Jeśli operat podziałowy zawiera dokumentację z czynności dodatkowych organ prowadzący 

EGiB „wyjmuje” z operatu dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu egib i 

wprowadza zmiany. Dokumenty te archiwowane są w zbiorze dokumentów uzasadniających 

wpisy do bazy danych EGiB, wchodząc tym samym w skład operatu ewidencyjnego. 

2. Organ, który wydał decyzję zatwierdzającą podział przekazuje do organu prowadzącego EGiB 

odpis ostatecznej decyzji wraz z odpisami mapy z projektem podziału oraz wykazem zmian 

gruntowych i wykazem synchronizacyjnym (jeśli był wymagany). Organ prowadzący EGiB, po 

otrzymaniu decyzji wprowadza podział do EGiB (nie naruszając operatu). Wpis następuje w 

trybie materialno-technicznym. 

Rozgraniczenia 

Instytucje, w których znajduje się dokumentacja tworzona w trakcie rozgraniczenia przedstawiono 

na rys. 2A  

R-ROZ wymienia dokumenty, które należy dołączyć do operatu technicznego sporządzanego 

w ramach procedury rozgraniczeniowej (zwanego dalej operatem rozgraniczenia). Są to: szkice 

osnowy i wykazy współrzędnych, opisy topograficzne punktów osnowy, szkice polowe i dzienniki 

pomiarowe, obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych, obliczenia powierzchni, 

wykaz zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu egib. 

U-PGK nakazuje przekazać operat rozgraniczenia do pzgk przed podjęciem decyzji 

o rozgraniczeniu. 

Wprowadzanie zmian w EGiB 

Organ, który wydał decyzję o rozgraniczeniu przekazuje do organu prowadzącego EGiB odpis 

ostatecznej decyzji. Organ prowadzący EGiB, po otrzymaniu decyzji, „wyjmuje?” z operatu wykaz 

zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu egib 

i wprowadza zmiany dotyczące przebiegu granicy oraz wynikające z wykazu zmian gruntowych do 

EGiB. Decyzja wraz pozostałymi dokumentami uzasadniającymi wprowadzenie zmian 

archiwowana jest w zbiorze dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych EGiB, wchodząc 

tym samym w skład operatu ewidencyjnego. 

Wpis następuje w trybie materialno-technicznym. 

Propozycje zmian  

Biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania: 

- w przypadku składania wniosku o podział bądź rozgraniczenie nieruchomości należy dołączyć 

oryginały wymaganych prawem dokumentów; dokumenty te po wydaniu decyzji pozostają, 

wraz z oryginałem decyzji, w gminie, 

- w związku z kompetencją gminy w zakresie podziałów i rozgraniczeń, w zbiorze dokumentów 

operatu ewidencyjnego uzasadniających wpisy do baz danych EGiB mogą znajdować się 

jedynie odpisy dokumentów przechowywanych w gminie, 

- zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 U-PGK w zbiorze dokumentów stanowiącym część operatu 

ewidencyjnego muszą znaleźć się dokumenty uzasadniające wpis do baz danych EGiB (map 

i rejestrów ewidencyjnych), 

- dokumentacja umieszczona w operacie podziału nieruchomości bądź rozgraniczenia 

przekazanym przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu nie może być 

naruszana (dekompletowana), 
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- aktualizacja egib następuje w trybie wynikającym z zapisów art.24 ust.2a p.1 lit b) oraz ust.2b 

p.1 lit.d) (z urzędu w drodze czynności materialno technicznej, tj bez udziału właściciela). 

należy stwierdzić, że dokumenty uzasadniające wpis do baz danych EGiB nie mogą wchodzić 

w skład operatu przekazywanego przez wykonawcę prac geodezyjnych do Pzgik. (R-EGB § 85.2) 

(U-GN art. 97.1b). Dokumenty te muszą docelowo znaleźć się w operacie ewidencyjnym, w zbiorze 

dokumentów uzasadniających wpis do bazy danych.  

Ponieważ muszą one dotrzeć do organu prowadzącego egib (bez udziału właściciela), odpisy tych 

dokumentów powinny zostać dostarczone do organu prowadzącego EGiB w postaci załączników do 

odpisu decyzji o podziale nieruchomości bądź odpisu decyzji o rozgraniczeniu. 

Do dokumentów uzasadniających wpis do baz danych ewidencji gruntów i budynków nie zalicza 

się protokołów – potwierdzone kopie protokołów wykonawca zamieszcza w składanym do Pzgik 

operacie.  

Należy w U-GN,  R_POD, U-PGK i R-ROZ wprowadzić zapisy dotyczące przekazywania decyzji 

organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków, w szczególności wskazujące jakie 

załączniki winna przekazać gmina. (U-GN art.97 ust. 1c), (R-POD § 14a), (U-PGK art. 33 ust.2a), 

(R-ROZ  § 24a) 

Z opisu składu operatu technicznego w R-ST trzeba „wyprowadzić” dokumenty, które muszą trafić 

do operatu ewidencyjnego (dokumenty stanowiące podstawę wpisu w egib). Należy także 

ograniczyć dowolność interpretacyjną w odniesieniu do składu operatu biorąc pod uwagę rodzaj 

pracy, określić które dokumenty są odpisami (a nie oryginałami), usunąć  ze składu operatu 

dokumenty bądź odpisy, które muszą się znaleźć w operacie ewidencyjnym. W świetle propozycji 

zmiany zapisu art.12b ust.5 należy usunąć ze składu operatów zapis obligujący do włączenia w jego 

skład kopii map do celów prawnych i kopii map do celów projektowych (ich fakultatywne 

dołączenie może nastąpić jako włączenie dokumentów zawierających wyniki prac). 

(R-ST §71 ust.2)   

W następstwie  trzeba zmienić skład operatu podziału nieruchomości (R-POD §5 ust.1) oraz 

dokumentacji technicznej rozgraniczenia (skład operatu rozgraniczeniowego (R-ROZ §24) oraz 

skład dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości (R-ROZ §19) 

Ponadto w rozporządzeniu R-ST należy doprecyzować zapisy tak aby ograniczyć dowolność 

interpretacyjną w odniesieniu do składu operatów
50

 (patrz tab.2). (R-ST §71 ust.2)  

Podziały rolne i leśne oraz ustalanie granic dziełek ewidencyjnych 

Dla terenów rolnych i leśnych procedury podziału działek gruntu nie są określone przepisem prawa 

analogicznym do rozporządzenia o podziałach. Dokumentacja podziałowa jest przedkładana 

w starostwach powiatowych (rys. 1B). Podobnie jest przy ustalaniu przebiegu granic działek 

ewidencyjnych (rys. 2B).  

                                                 
50

 W chwili obecnej zapisy §71 R-ST można interpretować w ten sposób, że w każdym operacie (z dowolnej pracy, np. 

pomiaru powykonawczego) należy załączyć protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów 

granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów 

granicznych. Przepisy te, jak wspomniałem na wstępie) należy uznać jako ramowe (nic więcej w operacie niż to co 

wymienione w przepisie – niekoniecznie wszystko). 
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Przepisy – Lokalizacja dokumentacji wg obecnego stanu prawnego  

Dokumentacja przekazywana do pzgk przed podjęciem decyzji Dokumentacja przekazywana do gminy przed podjęciem decyzji 

PRACE GEODEZYJNE  (§71 R-ST) 

- szkice polowe i dzienniki pomiarowe; 

- protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów 

granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, 

protokoły wyznaczenia punktów granicznych; 

- dowody doręczeń zawiadomień,  

- sprawozdanie techniczne; 

- dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów 

prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne 

punktów osnowy pomiarowej; 

- pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 

ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami 

GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 

ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie 

uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK; 

- wykazy zmian danych ewidencyjnych; 

- inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane 

przez wykonawcę; 

 

PODZIAŁ (Art. 97.1b. U-GN i §5 R-POD)  

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 

- wykaz zmian gruntowych; 

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze 

nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej; 

- mapa z projektem podziału. 

 

 

 

PODZIAŁ (Art.97 ust. 1a U-GN) 

- dowód własności  

- wypis i wyrys z egib 

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 

planu  

- pozwolenie woj. konserwatora zabytków jeśli podział dot. zabytku  

- wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w Art. 95; 

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 

- wykaz zmian gruntowych; 

- wykaz synchronizacyjny (gdy oznaczenie działek w EGiB jest inne niż  w kw; 

- mapa z projektem podziału; 

- stosowne opinie, jeśli są wymagane 

USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC (§38-§39 R-EGB) 

 dowody doręczeń zawiadomień lub kopia ogłoszenie w bip powiatu 

 protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 szkice graniczne lub kopie zobrazowań bądź fotomapy 

 informacje o spornych odcinkach granic działek 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:19_ust:1
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:19_ust:1
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:19_ust:1
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/?on=2011-12-22#art:26_ust:2
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ROZGRANICZENIE (art. 33 ust.2 pkt 2 U-PGK i §24 R-ROZ) 

 szkice osnowy i wykazy współrzędnych 

 opisy topograficzne punktów osnowy 

 Szkice polowe i dzienniki pomiarowe 

 obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych 

 obliczenia powierzchni 

 wykaz zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie 

zmian do operatu egib 

ROZGRANICZENIE (§ 19 R-ROZ) 

 zgłoszenie pracy geodezyjnej 

 dowody doręczenia stronom wezwań 

 pisemne pełnomocnictwo udzielone przez strony 

 dokumenty dotyczące przebiegu granic pozyskane z pzgk i innych źródeł 

 protokół graniczny lub akt ugody 

 opinia geodety dot. przebiegu granic jeśli przebieg nie może być ustalony w 

post. adm. 
 

Dokumentacja przekazywana do egib przez Gminę po  decyzji Dokumentacja pozostająca w Gminie po decyzji 

PODZIAŁ (art. 23 ust.3 pkt 1 lit.f  U-PGK i §10 R-POD)   

 odpis ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział wraz z załącznikami 

(odpisami?): 

 mapa z projektem podziału,  

 wykaz zmian gruntowych,  

 wykaz synchronizacyjny  

 

PODZIAŁ (art.97 ust. 1a U-GN) 

 postanowienie o wszczęciu postępowania 

 dowód własności  

 wypis i wyrys z egib 

 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (brak planu)  

 pozwolenie woj. konserwatora zabytków jeśli podział dot. zabytku  

 wstępny projekt podziału (z wyjątkiem podziałów z art. 95); 

 protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 

 stosowne opinie, jeśli są wymagane 

 ostateczna decyzja o podziale z załącznikami (R-PODZ §10) 

 mapa z projektem podziału,  

 wykaz zmian gruntowych,  

 wykaz synchronizacyjny (gdy oznaczenia działek w kw są 

nieaktualne) 

ROZGRANICZENIE (art. 23 ust.3 pkt 1 lit.f  U-PGK) 

 odpis ostatecznej decyzji o rozgraniczeniu wraz z załącznikami (jeśli są) 

 

ROZGRANICZENIE (§ 19 R-ROZ) 

 postanowienie o wszczęciu postępowania 

 upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia granic  

 zgłoszenie pracy geodezyjnej 

 dowody doręczenia stronom wezwań 

 pisemne pełnomocnictwo udzielone przez strony 

 dokumenty dotyczące przebiegu granic pozyskane z pzgk i innych źródeł 

 protokół graniczny lub akt ugody 

 opinia geodety dot. przebiegu granic jeśli przebieg nie może być ustalony w 

post. adm. 

 ostateczna decyzja o rozgraniczeniu lub umorzeniu postępowania 

 

Przepisy - Propozycje zmian    

Dokumentacja przekazywana do pzgk przed podjęciem decyzji Dokumentacja przekazywana do gminy przed podjęciem decyzji 
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PRACE GEODEZYJNE   

W R-ST  (§71 ust.2 ) należy uporządkować zapisy określające skład operatu 

technicznego a także  usunąć ze składu operatu kopie dokumentów sporządzanych 

przez wykonawcę prac dla zleceniodawcy oraz dokumenty stanowiące podstawę 

zmian w ewidencji gruntów i budynków (muszą one trafić do zbioru dokumentów 

operatu ewidencyjnego)  

 

 

---- 

PODZIAŁ  

Uściślenie składu operatów poprzez odesłanie do standardów technicznych, ze 

wskazaniem na protokół przyjęcia granic.( R-POD §5 ust.1) 

 

PODZIAŁ  

bez zmian 

ROZGRANICZENIE –  

W skład dokumentacji przekazywanej do zasobu (technicznej) dołącza się się kopię 

protokołu granicznego lub aktu ugody natomiast usuwa się z tego składu wykaz 

zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu 

ewidencji gruntów i budynków (R-ROZ §24) 

 

ROZGRANICZENIE  

W skład dokumentacji pozostającej w gminie zalicza się wykaz zmian gruntowych i 

inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i 

budynków 

 

 

Dokumentacja przekazywana do pzgk przez Gminę po decyzji Dokumentacja pozostająca w Gminie po decyzji 

PODZIAŁ – bez zmian, przy czym w R-POD należy sformułować zapis o obowiązku 

przekazywania decyzji z załącznikami organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i 

budynków.  

  

PODZIAŁ – bez zmian, tj dokumentacja załączona do wniosku oraz  

 postanowienie o wszczęciu postępowania 

 ostateczna decyzja o podziale z załącznikami (R-PODZ §10): 

ROZGRANICZENIE – do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków 

organ gminy przekazuje odpis decyzji o rozgraniczeniu wraz z załączonymi odpisami 

wykazu zmian gruntowych, szkicu granicznego i innych dokumentów uzasadniające 

wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.  

W R-ROZ należy sformułować zapis o obowiązku przekazywania decyzji z 

załącznikami organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków.  

 

 

ROZGRANICZENIE – w skład dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości 

dodatkowo wchodzi wykaz zmian gruntowych i inne dokumenty uzasadniające 

wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów. R-ROZ § 19 
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Rysunki 

 

Geodeta

Gmina

Powiat

Właściciel

Operat

Dokumentacja

do wniosku

Wniosek 

z załączonymi dokumentami 

Odpis decyzji

i odpisy 

dokumentów

Wniosek

Decyzja 

i oryginały

dokumentów

Archiwum

Odpis decyzji

i odpisy dokumentów

uzasadniających wpis

Operat EGiB

Geodeta

Powiat

Właściciel

Operat

Dokumenty uzasadniające wpis do EGiB

Upoważnienie

Upoważnienie

Wniosek wskazujący operat 

Wniosek lub Decyzja o wpisie

oryginały dokumentów 

uzasadniających wpis

Operat EGiB

wpis

RYS. 1B PODZIAŁ ROLNY / LEŚNY / STABILIZACJARYS.1A PODZIAŁ

PZGiK

wpis

PZGiK

kontrola
kontrola

OperatOperat

 
 

 

Geodeta

Gmina

Powiat

Właściciel

operat

Dokumentacja

do wniosku

Wniosek 

i dokumentacja formalna

Decyzja

i odpisy 

dokumentacji formalnej

Wniosek

Decyzja 

i oryginały

dokumentacji formalnej

Archiwum

Odpis decyzji

i odpisy

dokumentacji formalnej

Operat EGiB

RYS. 2B USTALENIE GRANICRYS. 2A ROZGRANICZENIE

PZGiK

wpis

Geodeta

Powiat

Właściciel

Operat

Dokumenty uzasadniające wpis do EGiB

Upoważnienie

Upoważnienie

Wniosek wskazujący operat

Wniosek lub Decyzja o wpisie

oryginały dokumentów 

uzasadniających wpis

Operat EGiB

wpis

PZGiK

kontrola

Operatoperat
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Cena materiałów udostępnianych w postaci elektronicznej 

Propozycja zmiany przepisów 

w załączniku do ustawy PGiK, w tabeli 16, dla lp 2 zmienia się stawkę podstawową  

2 Kopia materiału zasobu innego niż wymienione 

w tabelach 1–15 w postaci elektronicznej  

dokument  7,0  3,0 zł  

Uzasadnienie 

Koszt udostępnienia dokumentu w postaci elektronicznej jest znacznie niższy od kosztu 

udostępnienia kopii w postaci papierowej. Utrzymanie dotychczasowej ceny powoduje, że 

zinformatyzowane materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie są wykorzystywane w 

oczekiwanym stopniu. 

 

 


