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Treść uwagi i uzasadnienie Propozycja zmian Stanowisko 

GUGiK 

1 Geodeci 
dla RP 

§ 20 ust. 3 Walidacja formalna ciągu „000000000” 
jako REGONu daje wynik poprawny, 
ale w rejestrze REGON podmiot „Skarb 
Państwa” z numerem REGON 
000000000 nie występuje. 
Uzasadnienie:  
Co do zasady, każdy identyfikator 
przypisany do obiektu w rejestrze 
właściwym dla danego obiektu 
powinien być w tym rejestrze 
wyszukiwalny, jeśli identyfikator został 
nadany przez właściwy organ (zasady 
interoperacyjności). 

Konieczne jest uzgodnienie wyjątku z GUS, 
gdyż nie wiadomo, jakimi pozostałymi 
danymi identyfikacyjnymi (kodami) 
należałoby opisać „Skarb Państwa” 

 

2 Geodeci 
dla RP 

§ 20 ust. 4 Brak implementacji adresu 
uniwersalnego (rozumianego jako 
automatycznie tworzony zestaw 
identyfikatorów (kodów) TERYT, kodu 
PNA, współrzędnych X, Y w PUWG 

Adresy podmiotów ewidencyjnych oraz 
osób, organów i jednostek organizacyjnych, 
o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 
1, zawarte w ewidencji, są aktualizowane 
automatycznie z urzędu w drodze czynności 

 



1992 oraz numeru budynku w 
jednoznacznie zdefiniowanej strukturze 
(https://cez.gov.pl/projekty/adres-
uniwersalny/)) powoduje, że 
wykonywane z urzędu czynności 
materialno-techniczne są wykonywane 
ręcznie – lub nie – zależnie od uznania 
lub świadomości konkretnego 
pracownika, przy jednoczesnym braku 
automatycznie działających narzędzi 
kontrolnych, zaś same adresy 
wpisywane są w rejestrach wg uznania 
i wiedzy przedmiotowej urzędnika, a 
nie wg zasad dotyczących 
konstruowania adresu w terenie – jako 
dającego się wskazać punktu o 
konkretnych współrzędnych 
geodezyjnych. 
Uzasadnienie:  
W aktualnym stanie informatyzacji 
administracji publicznej pozostawienie 
uznaniowości lub nawet poza 
postrzeganiem w sprawach możliwych 
do automatyzacji nie powinno mieć 
miejsca. Odrębną sprawą jest 
automatyczna aktualizacja danych w 
rejestrach PESEL i REGON na 
podstawie danych w rejestrze TERYT, 
a tego na podstawie danych 
źródłowych (ogłoszeń w Wojewódzkim 
Dzienniku Urzędowym). Ręczne 
wprowadzanie danych skutkuje 

materialno-technicznej na podstawie wpisów 
odpowiednio w rejestrach PESEL lub 
REGON 



wpisywaniem adresów takich jak np. ul. 
Szamocka 3,5 (lub ul. Szamocka 3, 5) 
w Warszawie – w rejestrze REGON 
wybór każdego z tych adresów da inny 
zestaw podmiotów, choć jest to adres 
niezgodny z definicją adresu, który nie 
powinien zawierać w sobie zbioru 
odrębnych budynków, gdyż nie 
pozwala to na przypisanie 
współrzędnych do faktycznej lokalizacji 
budynków o numerach porządkowych 
3 i 5.  

3 Geodeci 
dla RP 

§ 34 pkt 6 Imię i nazwisko  osoby sporządzającej 
wykaz mogą być niewystarczające. 
Uzasadnienie:  
imię i nazwisko w zglobalizowanej i 
zinternetyzowanej rzeczywistości mogą 
być jako identyfikatory konkretnych 
osób fizycznych niewystarczające. Co 
do zasady, każdy obiekt posiadający 
nazwę i identyfikator, niezależnie od 
rodzaju tego obiektu, powinien być 
używany w powiązaniu z tym 
identyfikatorem, przy czym to, co 
zostanie pokazane jawnie uzależnione 
jest zawsze od konkretnej sytuacji – i 
daje się zapewnić systemowo 
(automatycznie).  

imię, nazwisko i identyfikator osoby 
sporządzającej wykaz; 

 

4 Geodeci 
dla RP 

§ 35 ust. 2 
pkt 4 

Jak w § 34 pkt 6 imię, nazwisko i identyfikator osoby 
sporządzającej wykaz; 

 



5 Geodeci 
dla RP 

§ 35 ust 4 Sugeruje się dopisanie ustawy o 
doręczeniach elektronicznych. 
 
Uzasadnienie: 
Doręczenia elektroniczne regulowane 
są ustawą ustawy o doręczeniach 
elektronicznych z dnia 18 listopada 
2020 r. (Dz.U.2020.2320) – i materia 
ta, z uwagi na równoległe 
funkcjonowanie ePUAP umożliwiającej 
doręczenia elektroniczne i ustawy o 
świadczeniu usług drogą 
elektronicznych siłą rzeczy będzie 
„rozmyta”, ponieważ podmioty w 
różnym czasie na przestrzeni 9 lat 
będą się dostosowywały do doręczeń 
elektronicznych zgodnie z ustawą o 
doręczeniach elektronicznych.  

Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 pkt 
1 - 3, sporządza się w formie dokumentów 
elektronicznych i doręcza w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2021 r. poz. 670) za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub 
ustawy o doręczeniach elektronicznych z 
dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) 

 

6 Geodeci 
dla RP 

§ 35 ust 5 Jak w § 34 pkt 6   

7 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 1 Forma jest  
a) czynnością (czymś, co dzieje się w 
czasie) prawną pisemną 
(dokumentową) lub ustną, albo  
b) sposobem wyrażenia informacji 
tekstem (forma tekstowa), grafiką 
(obraz, schemat, wyrys, piktogram itp.), 
dźwiękiem lub kombinacją 
wymienionych;  
Postacią określamy nośnik informacji - 
elektroniczny (umożliwiający zapis 
elektroniczny na nośnikach 

Wypisy i wyrysy, o których mowa w art. 24 
ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, starosta udostępnia w 
formie dokumentu sporządzonego w postaci 
elektronicznej lub papierowej. 

 



elektromagnetycznych, elektronicznych 
lub optycznych) albo papierowy.  
 
Uzasadnienie: 
https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawik
i/index.php?title=Dokument 

8 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 2 
pkt 1 

Jak w § 34 pkt 6 nazwę i identyfikator organu wydającego 
wypis 

 

9 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 2 
pkt 4  

Jak w § 34 pkt 6 nazwy i identyfikatory województwa, 
powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i 
numer obrębu ewidencyjnego 

 

10 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 2 
pkt 9 

nieprecyzyjne określenie – jakie 
informacje? Jakie miary jakości? 
Jakość jest cechą mierzalną. 
Uzasadnienie: 
Jeśli jakość ma być uwzględniana, 
powinien być podany sposób jej 
określania (pomiaru) i obszary, w 
których pomiar ten ma być 
dokonywany.  

Jakość danych można określać jako 
stosunek liczby danych poprawnie 
zwalidowanych (automatycznie) w 
określonym zakresie (np. dla obszaru gminy) 
w stosunku do wszystkich danych tego 
samego rodzaju w tym samym obszarze.  

 

11 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 2 
pkt 11 

Jak w § 34 pkt 6   

12 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 2 
pkt 12 

Należy dopuścić wszystkie sposoby 
zapewnienia rozliczalności (w tym 
identyfikacji i weryfikacji) dopuszczone 
przez prawo.  
Jak w § 36 ust 1- nie należy mylić 
„formy” z „postacią” 
 
Uzasadnienie: 
Celem procesów informatyzacji jest 

w przypadku wypisu sporządzonego w 
postaci elektronicznej , kwalifikowany, 
zaufany lub osobisty podpis elektroniczny 
osoby reprezentującej organ lub osoby 
upoważnionej przez ten organ lub 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna organu; 

 



odmiejscowienie czynności, obniżenie 
jednostkowych kosztów operacji, 
skracanie czasu realizacji 
poszczególnych czynności – a to 
wszystko umożliwia interoperacyjność i 
automatyzacja procesów wzbogacone 
o systemy raportujące niezgodności i 
braki do źródła danych oraz ujawnianie 
ich uczestnikom procesów w sposób 
intuicyjnie prosty. Stosowanie 
jednolitych standardów (niewybiórczo) 
jest drogą we właściwą stronę, skoro 
trzy wymienione podpisy są 
umocowane ustawowo, co nie 
powoduje jakiegokolwiek wykluczenia i 
zmuszania do używania tylko jednego 
rodzaju podpisu. Wszystkie wyżej 
wymienione zapewniają integralność 
podpisanego dokumentu i możliwość 
jednoznacznego ustalenia osoby 
podpisującego. 

13 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 2 
pkt 13 

Należy stosować pojęcia uregulowane i 
stosowane w polskim prawodawstwie.  
 
Uzasadnienie: 
Drukowanie może też odbywać się na 
drukarce PDF, czyli wydruk do pliku w 
formacie PDF wizualizowanego na 
ekranie. Jeśli ma być użyty nośnik 
papierowy, dotykalny, na którym 
informacja zapisywana jest tuszem, 
atramentem, nanoszona laserowo, 

w przypadku wypisu sporządzonego w 
postaci papierowej, podpis osoby 
reprezentującej organ lub osoby 
upoważnionej przez ten organ oraz datę 
złożenia podpisu 

 



należy to zaznaczyć określeniem „w 
postaci papierowej”  

14 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 4 
pkt 1 

Jak w § 34 pkt 6 nazwę oraz identyfikator organu wydającego 
wyrys; 

 

15 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 4 
pkt 4 

Jak w § 34 pkt 6 nazwy i identyfikatory województwa, 
powiatu, jednostki ewidencyjnej, nazwę i 
numer obrębu ewidencyjnego oraz 
identyfikatory działek 

 

16 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 4 
pkt 8 

Jak w § 34 pkt 6 nazwisko, imię oraz identyfikator osoby, 
która sporządziła dokument, albo adnotacje 
o sporządzeniu dokumentu w sposób 
automatyczny; 

 

17 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 4 
pkt 9 

§ 36 ust 2 pkt 12 w przypadku dokumentu elektronicznego 
kwalifikowany, zaufany lub osobisty podpis 
elektroniczny osoby reprezentującej organ 
lub osoby upoważnionej przez ten organ lub 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna organu; 

 

18 Geodeci 
dla RP 

§ 36 ust 4 
pkt 10 

Jak w § 36 ust 1 w przypadku wyrysu w postaci papierowej 
podpis osoby reprezentującej organ lub 
osoby upoważnionej przez ten organ oraz 
datę złożenia podpisu. 

 

19 Geodeci 
dla RP 

§ 37 ust 1 Jak w § 36 ust 1 Wykazy, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 
1 ustawy, dotyczą działek ewidencyjnych lub 
podmiotów ewidencyjnych i są udostępniane 
w formie dokumentu sporządzonego w 
postaci elektronicznej 

 

20 Geodeci 
dla RP 

§ 40 ust 1 Uproszczenie brzmienia przepisu – z 
jego treści jednoznacznie wynika, że 
wymiana i udostępnianie danych 
odbywa się drogą elektroniczną.  

Wymiana, w tym udostępnianie danych 
ewidencji odbywa się z wykorzystaniem 
usług sieciowych i portali internetowych z 
uwzględnieniem przepisów wydanych na 
podstawie art. 40 ust. 8 ustawy 

 



21 Geodeci 
dla RP 

§ 41 ust 12 Jak w § 36 ust 2 pkt 13 Udostępnianie informacji z rejestru cen 
nieruchomości odbywa się z wykorzystaniem 
usług sieciowych i portali internetowych oraz 
wyciągów w postaci papierowej 

 

22 Geodeci 
dla RP 

Załącznik 
Nr 5 
Punkt 2 
podpunkt c) 

W punkcie 2 ppkt c) Załącznika Nr 5 
jest błędnie wpisany § 38, który nie 
dotyczy czynności ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych 

Proponowane brzmienie punktu 2                          
w Załączniku Nr 5: 
„2. Punkt graniczny przyjmuje wartość 
atrybutu SPD jako „ustalony” w przypadku: 
1) geodezyjnych pomiarów terenowych 
poprzedzonych: 
a) rozgraniczeniem nieruchomości,  
b) wznowieniem znaków granicznych, 
wyznaczeniem punktów granicznych lub  
c) ustaleniem ich położenia w innym 
trybie, w tym w trybie określonym w § 33 
rozporządzenia;” 

 

23 Geodeci 
dla RP 

§ 2 pkt. 2 
 

W definicji granicy działki ewidencyjnej 
brak doprecyzowania, że linia łamana 
lub odcinek łączą punkty graniczne. 
Granice działek ewidencyjnych są 
zawsze wyznaczane przez punkty 
graniczne.  

Propozycja definicji granicy działki 
ewidencyjnej: 
„2) granica działki ewidencyjnej – linię 
łamaną albo odcinek łączące punkty 
graniczne, wspólną dla dwóch sąsiadujących 
ze sobą działek ewidencyjnych albo wspólną 
dla działki ewidencyjnej i granicy państwa – 
w przypadku działek ewidencyjnych 
przylegających do granicy państwa;” 

 

24 Geodeci 
dla RP 

§ 2  Brak definicji punktu granicznego. 
Należy zauważyć, że w art. 39 ust. 5  
ustawy prawo geodezyjne i 
kartograficzne jest mowa o 
wyznaczaniu punktów granicznych 
ujawnionych uprzednio w ewidencji 
gruntów i budynków. Zasadne jest 

W § 2 po punkcie nr 2 należy dodać punkt 
2a w następującym brzmieniu: 
„2a) Punkt graniczny – punkt (wierzchołek) 
załamania linii granicznej”. 

 



zatem zdefiniowanie pojęcia „punkt 
graniczny”. 

25 Geodeci 
dla RP 

Załącznik 
Nr 7 

We wzorze protokołu ustalenia 
przebiegu granic działek 
ewidencyjnych oprócz podpisu 
powinno znaleźć się oświadczenie 
geodety uprawnionego o osobistym 
wykonaniu / kierowaniu 
przedmiotowymi czynnościami.  

Proponowana treść oświadczenia geodety 
uprawnionego: 
„Oświadczam, że osobiście wykonałem / 
kierowałem czynnościami związanymi z 
ustaleniem przebiegu granic działek 
ewidencyjnych oraz zachowałem rzetelność, 
staranność i bezstronność.” 

 

26 Geodeci 
dla RP 

§ 33 ust. 1 
 

Dla tak ważnej czynności w zakresie 
obrotu nieruchomościami oraz procesu 
inwestycyjnego, jak ustalenie granicy 
działki niezbędne jest posiadanie 
uprawnień z zakresów 1 oraz 2 łącznie. 
Niedopuszczalne jest określenie: „1-2 
lub 5”. Geodeta posiadający tylko 
uprawnienia z zakresu 1 lub 5 nie 
posiada wystarczających kompetencji, 
podobnie jak geodeta posiadający 
jedynie uprawnienia z zakresu 1.    

Proponowane brzmienie § 33 ust. 1: 
„Ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi 
punktów granicznych dokonuje geodeta 
posiadający uprawnienia zawodowe, 
o których mowa w art. 43 pkt 1 oraz 2 
ustawy, zwany dalej „geodetą uprawnionym” 
na podstawie zgodnych wskazań 
podmiotów, o których mowa § 11 pkt 2 lit. a 
oraz § 12 pkt 1, potwierdzonych ich 
zgodnym oświadczeniem złożonym do 
protokołu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych.”  
 

 

27 Geodeci 
dla RP 

Załącznik 
Nr 7 

Wzór protokołu ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych nie 
umożliwia ustalenia położenia jednego 
punktu granicznego wspólnego dla 
działek.  

Należy zmodyfikować wzór protokołu 
granicznego, tak aby było możliwe ustalenie 
położenia jednego punktu granicznego.  
Nazwa tego protokołu powinna brzmieć: 
„Protokół ustalenia położenia punktów 
granicznych”.  
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