
Nazwa dokumentu:  

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

Konsultacje publiczne 

Lp. Komórka 

wnosząca uwagi 

Jednostka 

redakcyjna, do 

której wnoszone są 

uwagi 

Treść uwagi i uzasadnienie Propozycja zmian Stanowisko 

GUGiK 

1 GIG § 18 Pozostawienie dowolności poprzez zapis 

„mogą być ujawniane” spowoduje różne 

podejście – w jednej bazie zostaną 

wprowadzone w innej nie. Przy założeniu, że z 

powiatowych baz EGIB ma powstać 

ogólnokrajowa baza danych ( np. ZSIN ) lub 

nawet w ramach SIP- ów wojewódzkich – 

prezentowane bazy będą niejednorodne i 

będzie powodować niepotrzebne zamieszanie. 

§ 18. W bazie 

danych ewidencyjnych 

oprócz konturu budynku 

będą ujawniane obiekty 

budowlane trwale 

związane z budynkiem, 

takie jak: taras, weranda, 

wiatrołap, schody, 

podpora, rampa, wjazd do 

podziemia, podjazd dla 

osób niepełnosprawnych. 

 

 



1 GIG § 33. 1 Czynność wykonania ustalenia przebiegu 

granic działek ewidencyjnych wymaga wiedzy i 

doświadczenia, które są wymagane przy 

uprawnieniach z zakresu 2 lub 5, podobnych 

do wykonania.  rozgraniczenia nieruchomości. 

Badaniu podlegają dokumenty określające 

stan prawny gruntów oraz dane techniczne 

związane z granicami z poprzednich pomiarów 

(§ 33. 3). Wymagania wiedzy i doświadczenia 

na egzaminie na uprawnienia z zakresu 1 nie 

zawierają tych elementów 

Ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych wraz 

z danymi dotyczącymi 

punktów granicznych 

dokonuje geodeta 

posiadający uprawnienia 

zawodowe, o których mowa 

w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy, 

zwany dalej „geodetą 

uprawnionym” 

 

2 GIG § 34.pkt 7 Na dokumencie podpis odręczny, zaufany lub 

kwalifikowany  
7) imię i nazwisko, 

podpis oraz numer 

uprawnień zawodowych 

kierownika prac 

geodezyjnych. 

 

3. GIG § 40 
Wymiana danych pomiędzy ośrodkiem a 

wykonawcą prac powinna być realizowana 

tylko i wyłącznie za pomocą plików GML. Takie 

podejście samoistnie „wyczyści” bazy z 

atrybutów nadmiarowych i doprowadzi to do 

4. Wymiana danych EGIB 

pomiędzy PZGiK oraz 

wykonawcą prac 

geodezyjnych następować 

 



jednolitości tworzonych i aktualizowanych baz.  

 

 

będzie za pomocą plików 

GML zgodnych ze 

schematem aplikacyjnym.  

4. GIG § 40 W związku z trwającą realizacją wielu 

umów dotyczących modernizacji EGIB wg. 

„starego” rozporządzenia należałoby 

wprowadzić przepis przejściowy, mówiący 

o stosowaniu nowego rozporządzenia do 

nowo zawieranych umów.    

3. Nie dotyczy prac 

rozpoczętych przed 

wejściem w życie 

rozporządzenia 
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