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Komórka wnosząca 
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do której wnoszone są 

uwagi 

Treść uwagi i uzasadnienie Propozycja zmian Stanowisko 

GUGiK 

1 SGP §2 

W „słowniczku” następuje przeskok pomiędzy punktem 3 i 5 

– brakuje punktu 4. Można to wykorzystać definiując 

pojęcie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. 

Zdefiniowanie tego pojęcia wydaje się bardzo istotne ze 

względu na częste prowadzenie przez organy administracji 

geodezyjnej i kartograficznej postępowań w sprawie 

odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji 

gruntów i budynków. 

Użyte w rozporządzeniu określenia 

oznaczają: 

(…) 

4) aktualizacja ewidencji gruntów i 

budynków – wprowadzanie do bazy 

danych ewidencyjnych 

udokumentowanych zmian w celu: 

a. zastąpienia danych 
niezgodnych ze stanem 
faktycznym, stanem prawnym 
lub obowiązującymi 
standardami technicznymi 
odpowiednimi danymi 
zgodnymi ze stanem 
faktycznym lub prawnym oraz 
obowiązującymi standardami 
technicznymi; 

b. ujawnienia nowych danych 
ewidencyjnych 

c. wyeliminowania danych 
błędnych. 

 

 



2 SGP §2. Proponuje się dodać punkty 9 i 10, w którym zostanie 

dookreślone, co należy rozumieć pod pojęciem znaku 

granicznego oraz stabilizacji punktu granicznego. 

Uzasadnienie: 

Wyżej wymienione pojęcia pojawiają się wielokrotnie w 

tekście rozporządzenia. W obowiązujących aktualnie 

przepisach prawa tylko rozporządzenie o rozgraniczaniu 

nieruchomości zawiera definicje obejmujące te pojęcia oraz 

określa, w jaki sposób należy przeprowadzać stabilizację. 

Rozporządzenie to jednak nie odnosi się wprost do kwestii 

obejmujących prowadzenie ewidencji – dlatego też w 

projektowanym rozporządzeniu EGiB należy przywołać 

powyższe przepisy, dodając kolejne punkty do § 2. 

§ 2 dodać pkt 9 

Znak graniczny – znak, o którym mowa 

w § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministrów 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. 

w sprawie rozgraniczania nieruchomości 

(Dz.U. z 1999 r. nr 45 poz. 453). 

§ 2 dodać pkt 10 

Stabilizacja punktu granicznego – 

stabilizacja, o której mowa w § 2 pkt 6 

Rozporządzenia Ministrów Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 

dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie 

rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 

1999 r. nr 45 poz. 453) wykonana 

zgodnie z zasadami określonymi w § 17 

tego rozporządzenia. 

 

3 SGP  §2. pkt 2 

§7. 1. 

Pojęcie „granica działki ewidencyjnej” należy potraktować 

jako synonim pojęcia „linia graniczna”   – co zresztą w 

obszarze przepisów dotyczących EGiB w pełni odpowiada 

rzeczywistości. 

Uzasadnienie: 

§ 2. pkt 2 

Użyte w rozporządzeniu określenia 

oznaczają: 

… 

2) granica działki ewidencyjnej 

(linia graniczna) – linię łamaną albo 

 



Dzięki położeniu akcentu na tożsamość w/w pojęć, 

uwydatniamy spójność przepisów EGiB – dotyczących granic 

działek ewidencyjnych – z przepisami rozdziału 6 ustawy 

PGiK, dotyczącymi ustalania przebiegu linii granicznych. 

Akcentowanie tej spójności jest niezbędne dla potrzeb 

prawidłowego definiowania szeregu unormowań 

projektowanego rozporządzenia – np.: definicja działki 

ewidencyjnej została sformułowana w § 7.1. w sposób 

nieklarowny. 

Nota bene – o tożsamości omawianych pojęć wypowiada 

się pozytywnie sam autor projektu rozporządzenia na 

stronie 3 uzasadnienia (pkt 3) – cytuję:  „doprecyzowano 

budzące wątpliwości przepisy dotyczące ustalania przebiegu 

linii granicznych, a w konsekwencji granic działek 

ewidencyjnych;”. Zgadzając się z autorem projektu 

rozporządzenia uważam, że brak akcentowania tożsamości 

obu pojęć może wywoływać w odbiorcach przepisów 

błędne przeświadczenie, jakoby „linia graniczna”, o której 

mowa w rozdziale 6 ustawy PGiK, była rzekomo czymś 

innym niż „granica działki ewidencyjnej”, o której mowa w 

rozporządzeniu EGiB. 

odcinek, wspólną dla dwóch 

sąsiadujących ze sobą działek 

ewidencyjnych albo wspólną dla działki 

ewidencyjnej i granicy państwa – w 

przypadku działek ewidencyjnych 

przylegających do granicy państwa. 

§ 7. 1. 

Działkę ewidencyjną stanowi ciągły 

obszar gruntu, położony w granicach 

jednego obrębu ewidencyjnego, 

jednorodny pod względem prawnym, 

wydzielony z otoczenia za pomocą 

granic działek ewidencyjnych linii 

granicznych. 

4 SGP  

 

§2. pkt 6 Podaną w projekcie rozporządzenia definicję „samoistnego 

posiadacza” należy zredukować poprzez podanie odesłania 

do przepisu źródłowego zawartego w  Kodeksie Cywilnym. 

Uzasadnienie: 

Podana definicja została sformułowana w taki sposób, że 

czytelnik – aby ją zrozumieć – i tak musi ustalić zakres 

§ 2. pkt 6 

Użyte w rozporządzeniu określenia 

oznaczają: 

… 

 



pojęciowy kolejnego określenia „samoistne posiadanie”, 

czyli i tak musi przeanalizować odpowiednie przepisy KC. 

Zatem bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem byłoby 

odesłanie czytelnika do aktu źródłowego, czyli do  KC. 

Nadto podana w projekcie definicja odnosi się wyłącznie do 

gruntów, pomijając tym samym przypadki samoistnego 

posiadania odrębnych od gruntów budynków lub lokali. 

6) samoistny posiadacz – osobę lub 

podmiot władający gruntem na zasadach 

samoistnego posiadania, o których 

mowa w art. 336 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

5 SGP §2pkt.7  Bardzo skomplikowane dojście do definicji 

Kondygnacji  proponujemy odwołanie bezpośrednio do 

rozporządzenia które definiują kondygnacje 

w§2 pkt7   

po słowie „o których mowa w  

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie jt DzU z 2019, poz.1065)” 

 

 

6 SGP §5 Brak uzasadnienia  utrzymywania dwóch jednostek 

ewidencyjnych, w przypadku jednej jednostki 

administracyjnej. Z punktu widzenia gmin, rozbicie na dwie 

bazy danych generuje wyłącznie uciążliwości. 

Proponuję skreślić ust. 2 i 

przenumerować następne. 

Lub zmienić ustęp ust.2  

2. W przypadku gmin miejsko-

wiejskich dopuszcza się  podział na  dwie 

jednostki ewidencyjne – jedną dla 

obszaru miasta i drugą dla części 

wiejskiej gminy. 

 

 

7 SGP §5. 1. Jednostkę 

ewidencyjną stanowi 

obszar gminy. 

Istnieją miasta, w których obszar jednostki ewidencyjnej 

stanowią delegatury, a nie gmina bezpośrednio, np. Kraków 

i Łódź 

Proponuję dodatkowy punkt: 

W miastach, w których są wyodrębnione 

delegatury, jednostką ewidencyjną może 

być obszar delegatury. 

 



8 SGP §6 ust. 5 Brak udziału samorządu gminnego w procedurze podziału 

na obręby. Pominięcie opinii samorządu gminnego może 

powodować, że dokonane podziały będą sztuczne i nie będą 

uwzględniać uwarunkowań lokalnych, np. granic sołectw. 

5. Podziału na obręby ewidencyjne i 

określenia ich granic dokonuje starosta 

w uzgodnieniu z Głównym Geodetą 

Kraju, po zasięgnięciu opinii właściwej 

miejscowo rady gminy i jednostki 

statystyki publicznej . 

 

9 SGP §6 ust. 6 Zgodnie z proponowanym brzmieniem omawianego 

przepisu obręb ewidencyjny w jednostce ewidencyjnej 

powinien posiadać oprócz numeru nazwę, która zarówno 

tak jak numer powinna być unikalna w jednostce 

ewidencyjnej. Taka treść omawianego przepisu powodować 

będzie konieczność zmian oznaczenia obrębów, które 

obecnie oznaczone są wyłącznie numerem poprzez 

nadawanie im poszczególnych unikalnych nazw, co nie 

wydaje się uzasadnione biorąc pod uwagę określony w 

rozporządzeniu sposób nadawania identyfikatora obrębu 

ewidencyjnego. 

Obręb ewidencyjny w jednostce 

ewidencyjnej jest oznaczony nazwą i 

numerem, które są unikalne w jednostce 

ewidencyjnej lub wyłącznie unikalnym w 

jednostce ewidencyjnej numerem. 

 

Dotyczy również: 

- § 26.4.3) 

- § 36.2.4) 

- § 36.4.4) 

 

10 SGP §7.2.3) 
W przepisie tym nie można wpisać wszystkich rowów, 

Należy wpisać tylko te rowy, które stanowią własność 

Skarbu Państwa i zostały uwłaszczone 

.…..obejmują grunty zajęte pod drogi publiczne, linie 

kolejowe, wody śródlądowe, rowy, a ich wyróżnienie w 

postaci odrębnych działek jest celowe ze względu na 

odrębne oznaczenia tych gruntów w innych ewidencjach i 

rejestrach publicznych bądź ze względu na ich różne nazwy 

urzędowe. 

 
 

11 SGP §7 ust. 3 Czemu służy zapis „nieuregulowanym” skoro przepis jest 

powszechnie stosowany, niezależnie czy stan uregulowany 

czy nie. Ponadto zapis „przy ustalaniu granic działek 

ewidencyjnych” też powinien być wykreślony. Te zasady są 

stosowane niezależnie od stanu prawnego gruntów czy 

czynności geodezyjnych 

3. W przypadku wzajemnego przecinania 

się gruntów zajętych pod linie kolejowe, 

drogi publiczne lub kanały, stosuje się 

następujące 

zasady: 

…… 

 



  

12 SGP §7 ust. 3 pkt 1 Należy pominąć słowo „publiczne”, bowiem linie kolejowe 

winny dzielić wszystkie drogi, a nie tylko publiczne. 

1) Linie kolejowe wybudowane na 

powierzchni gruntu dzielą drogi 

wybudowane na powierzchni gruntu na 

odrębne działki ewidencyjne; 

 

13 SGP §7.6. Nowe numery 

działek powstałych w 

wyniku podziału. 

 

Cześć powiatów śląskich używa „od zawsze” innej metody 

generowania numeru nowej działki. Metoda ta zachowuje 

mianownik i zawsze zwiększa licznik. Przykłady: 

• podział działki nr 10 na 2 nowe => 1231/10, 
1232/10 (1231,1232 to kolejne liczniki w danej 
systematyce). 

• podział działki nr 1231/10 na 2  nowe => 1450/10, 
1451/10 (1450,1451 to kolejne liczniki w danej 
systematyce) 

Metoda ta została usankcjonowana w rozporządzeniu o 

EGIB z 2014 r (po uzgodnieniu z WINGiK). Jest to metoda 

lepsza od metody zmiennego mianownika, gdyż zawsze 

zwiększający się licznik ustawia numery działek 

chronologicznie w całej systematyce (obrębie). 

Brak jest w propozycji sposobu zapisu dla byłych terenów 

pruskich, gdzie numeracja działek przebiega inaczej, a jest 

unikalna. Dlatego zapis w dotychczasowym rozporządzeniu 

był ważny. 

Pozostawić zapis dotychczasowy 
 

14 SGP  §7. ustępy 6, 7, 8 Omówione przypadki zmian numeracji działek należy 

uzupełnić o zakres dotyczący scaleń i wymian gruntów – 

najlepiej poprzez sformułowanie kolejnego ustępu. 

Uzasadnienie: 

Zasady dotyczące nadawania numeracji działkom 

ewidencyjnym powstałym w ramach scalenia i wymiany 

gruntów powinno być jednoznacznie uregulowanie w 

§ 7. dodać ustęp 9 

W przypadku powstania nowych działek 

ewidencyjnych w ramach scalenia 

i wymiany gruntów, działki te oznacza 

się kolejnymi liczbami naturalnymi, 

rozpoczynając od numeru uzgodnionego 

z organem prowadzącym ewidencję. 

 



rozporządzeniu EGiB, bowiem brak takiego uregulowania 

stanowi swoistą lukę prawną. 

15 SGP §7 ust. 7 W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału 

nieruchomości składającej się z co najmniej dwóch 

sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, nowo 

powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi liczbami 

naturalnymi, wyższymi od najwyższego z dotychczas 

użytych numerów działek ewidencyjnych w tym obrębie 

ewidencyjnym. 

W przypadku połączenia działek 

ewidencyjnych lub połączenia i podziału 

nieruchomości składającej się z co 

najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą 

działek ewidencyjnych, nowo 

 

 

16 SGP §9 ust. 1 Proponuje się przyjąć podział użytków na te 

zaproponowane przez Zespół powołany przez GGK. 

Podział tych użytków oraz ich definicja usuwa wiele 

problemów interpretacyjnych w prowadzeniu egib, 

aktualizacji, pracach modernizacyjnych  

 

§  67. [Użytki gruntowe] Użytki 

gruntowe wykazywane w ewidencji 

dzielą się na następujące grupy: 

1) grunty rolne; 

2) grunty leśne; 

3) grunty zabudowane i 

zurbanizowane; 

4) użytki ekologiczne, oznaczone 

symbolem złożonym z litery "E" 

oraz symbolu odpowiedniego 

użytku gruntowego 

określającego sposób 

zagospodarowania lub 

użytkowania terenu, np. E-Ws, 

E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R; 

5) (uchylony); 

6) grunty pod wodami; 

7) tereny różne oznaczone 

symbolem - Tr. 

8) tereny cmentarzy – Cm 

 



§  68. [Rodzaje gruntów i ich 

oznaczenia]  

1. Grunty rolne dzielą się na: 

1) użytki rolne, do których zalicza 

się: 

a) grunty orne, oznaczone 

symbolem – R, 

b) sady, oznaczone symbolem 

– S, 

c) łąki trwałe, oznaczone 

symbolem – Ł, 

d) pastwiska trwałe, 

oznaczone symbolem – Ps, 

e) grunty rolne zabudowane, 

oznaczone symbolem – Br, 

f) grunty pod stawami, 

oznaczone symbolem – 

Wsr, 

g) grunty pod rowami, 

oznaczone symbolem – W, 

(bez klas 

h) grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach 

rolnych, oznaczone 

symbolem – Lzr; 

2) nieużytki, oznaczone symbolem 

– N. 

3). Grunty pod rowami 

melioracyjnymi oznaczone 

symbolem W (bez użytków i klas 

– rów jest użytkiem – zmienić w 

OFU, OZU, OZK)) 

2. Grunty leśne dzielą się na: 



1) lasy, oznaczone symbolem – Ls; 

2) grunty zadrzewione i 

zakrzewione, oznaczone 

symbolem – Lz. 

3. Grunty zabudowane i 

zurbanizowane dzielą się na: 

1) tereny mieszkaniowe, 

oznaczone symbolem – B; 

2) tereny przemysłowe, oznaczone 

symbolem – Ba; 

3) inne tereny zabudowane, 

oznaczone symbolem – Bi; 

4) zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy, oznaczone 

symbolem – Bp; 

5) tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe, oznaczone 

symbolem – Bz; 

6) użytki kopalne, oznaczone 

symbolem – K; 

7) tereny komunikacyjne, w tym: 

a) drogi publiczne, oznaczone 

symbolem – dr, 

b) tereny kolejowe, 

oznaczone symbolem – Tk, 

c) inne tereny 

komunikacyjne, oznaczone 

symbolem – Ti, 

d) grunty przeznaczone pod 

budowę dróg publicznych 

lub linii kolejowych, 

oznaczone symbolem – Tp, 



e) drogi wewnętrzne, 

oznaczone symbolem – 

dw. 

8) grunty pod rowami na 

terenach zurbanizowanych 

oznaczone symbolem Wz 

4. Grunty pod wodami dzielą się na: 

1) grunty pod morskimi wodami 

wewnętrznymi, oznaczone 

symbolem – Wm; 

2) grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi, 

oznaczone symbolem – Wp; 

3) grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi, 

oznaczone symbolem – Ws. 

5. Sadów o powierzchni mniejszej od 

0,1000 ha oraz innych użytków 

gruntowych lub klasoużytków 

geometrycznych o powierzchni 

mniejszej od 0,0100 ha nie 

wykazuje się w ewidencji. 

6. Zaliczanie gruntów do 

poszczególnych użytków 

gruntowych lub klasoużytków 

geometrycznych określa załącznik 

nr 6 do rozporządzenia. 

 

17 SGP §9 ust. 1 pkt 1 Powielono błąd logiczny  z Rozporządzenia aktualnego i w 

sposób równorzędny zapisano użytki rolne podstawowe R, Ł 

i Ps oraz użytki rolne zależne/związane/?, występujące na 

tych użytkach (S, Br, Lzr, Wsr i W). Zasady tej jednak nigdzie 

niestety nie ma! 

Proponuję zmianę ust 1, który 

otrzymałby następujące brzmienie: 1. 

Grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 

1 pkt 1, dzielą się na: 

 



1) użytki rolne podstawowe, do 

których zalicza się: 

a) grunty orne, oznaczone 

symbolem R, 

b) łąki trwałe, oznaczone 

symbolem Ł, 

c) pastwiska trwałe, 

oznaczone symbolem Ps; 

1) użytki rolne 

zależne/związane/?, 

występujące na użytkach 

rolnych podstawowych, do 

których zalicza się: 

a) sady, oznaczone symbolem 

S, 

b) grunty rolne zabudowane, 

oznaczone symbolem Br, 

c) grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach 

rolnych, oznaczone 

symbolem Lzr, 

d) grunty pod stawami, 

oznaczone symbolem Wsr, 



e) grunty pod rowami, 

oznaczone symbolem W; 

2) nieużytki, oznaczone symbolem 

N. 

 SGP §11 pkt 2 lit. a) Przepis sugeruje, że samoistni posiadacze mogą mieć 

określane wielkość udziałów. 

Zmienić redakcję przepisu na :  

a) właścicieli oraz przysługujących 

im wielkości udziałów lub 

samoistnych posiadaczy  

 

18 SGP §11pkt2)b) data 

nabycia prawa albo 

wejścia w stan 

posiadania 

Oraz 

§12ust2 

Nie zawsze są to dane oczywiste , które   wynikają z 

dokumentu i w takim przypadku podlegałoby to ocenie czy 

interpretacji organu ewidencyjnego ( dotyczy to np.  

postępowań spadkowych, przekształceniowych czy 

uwłaszczeniowych. 

Data wejścia w stan posiadania ( nieprecyzyjna forma ), nie 

ma dokumentu na podstawie którego można byłoby ją 

ustalić 

Poza tym takich danych jak data nabycia prawa nie ma  w 

rejestrach obecnie, a zatem należałoby takie dane ustalić i 

przypisać.  

Dana zupełnie zbędna w ewidencji gruntów ponieważ 

zgodnie z przepisami prawa rejestrem opisującym  stan 

prawny nieruchomości są księgi wieczyste. Jeśli ktoś ma 

dostęp do danych podmiotowych w ewidencji gruntów i 

budynków to zna nr KW i posiada dostęp do rejestru 

źródłowego 

Wykreślenie: 

§11 pkt2)b) „o których mowa w lit.a, 

data nabycia prawa własności albo 

wejścia w stan posiadania 

dotyczy również 

§12pkt2 „data uzyskania lub 

ustanowienia tego prawa” 

 

19 SGP §11 pkt 2) d) adresów zameldowania na pobyt stały lub siedziby 

podmiotów, o których mowa 

w lit. a. 

e) dodać adres do korespondencji, o ile 

został zgłoszony  



20 SGP §12 Brak wskazania, że może pojawić się informacja o 

nieustalonym właścicielu lub posiadaczu samoistnym. Nie 

wszystkie nieruchomości mają ustalonych właścicieli, a 

także powstają spory w posiadaniu samoistnym. W związku 

z tym organ ewidencyjny może się borykać z problemem 

ustalenia posiadacza lub posiadaczy i prowadzić w tym 

zakresie żmudne postępowania administracyjne, a przecież 

egib pełni tylko funkcje rejestrowe i nie ma rozstrzygać o 

prawach do nieruchomości. 

Dodać w §12:  

5) w przypadku nieustalenia właściciela 

lub samoistnego posiadacze informację, 

że właściciel lub posiadacz samoistny 

jest nieustalony. 

 

21 SGP §12. Rodzaje 

podmiotów i ich praw 

ujawnianych w EGIB. 

Brak możliwości ujawniania wspólnot gruntowych, które nie 

są właścicielami gruntów. Art 1. Pkt. 1. „Ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych” mówi o gruntach 

przekazanych na : „własność, we wspólne posiadanie lub do 

wspólnego użytkowania”. 

Ta sama ustawa nakazuje ujawniać wszystkie wspólnoty 

gruntowe w ewidencji, nie tylko te które są właścicielami 

gruntów. (Art.18 pkt.2). 

Ponadto przy obecnej treści projektu nie da się ujawnić 

danych osób uprawnionych w danej wspólnocie gruntowej 

ani członków zarządu wspólnoty. 

 

Należy skorzystać z zapisów projektu 

przygotowanego w ramach Zespołu 

powołanego przez GGK. 

 

22 SGP §12 pkt 4 Zmiana redakcyjna – zamiast słowa „informacja” należy 

pisać słowo „informacje” 

W ewidencji oprócz danych, o których 

mowa w § 11 pkt 2, wykazuje się także: 

(…) 

4) informacje o dokumentach, które 

stanowiły podstawę ujawnienia w 

ewidencji prawa podmiotów, o których 

mowa w pkt 1 do gruntów, budynków i 

lokali 

 



23 SGP §13.1.Grupy 

rejestrowe 

Sformułowanie: 

„Ustala się następujące grupy rejestrowe podmiotów, o 

których mowa w § 11 pkt 2 lit” sugeruje, że grupy 

rejestrowe dotyczą podmiotów, natomiast w projekcie jest 

to atrybut obiektu jednostka rejestrowa. 

„Ustala się następujące grupy 

rejestrowe jednostek rejestrowych, wg 

statusu podmiotów związanych z 

udziałami własności w danej jednostce 

rejestrowej” 

 

 

24 SGP §14 Wykreślić sformułowanie „budynków w budowie”, gdyż w 

ewidencji wykazuje się tylko budynki spełniające definicję z 

Prawa budowlanego ( def. budynku + def. obiektu 

budowlanego) 

W ewidencji nie wykazuje się budynków, 

które nie wymagają inwentaryzacji 

powykonawczej, o której mowa w art. 2 

ust. 7b ustawy, oraz lokali w odniesieniu 

do których nie zostało wydane 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali ( Dz.U. z 2020 r. poz. 

1910 oraz z 2021 r. poz. 11) 

 

25 SGP §14 Projektowany przepis rozszerza zakres budynków, które 

mają nie podlegać ewidencji, jednocześnie zwiększając ilość 

budynków, które mają w tej ewidencji zostać ujawnione 

(dotyczy budynków zaplecza kolejowego). Z jednej strony 

odniesienie się w zakresie ewidencji budynków do 

przepisów prawa budowlanego wydaje się rozwiązaniem 

całkiem naturalnym (geodezyjna inwentaryzacja obiektów 

budowlanych, w tym budynków, wynika z prawa 

budowlanego, ale z drugiej strony zubaża się dane 

statystyczne o budynkach, ponieważ jeżeli mniej jej ma być 

w egib, to mniej będzie w sprawozdaniach statystycznych. 

Ponadto rozwiązanie to wpłynie niekorzystnie na 

aktualność ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

użytków gruntowych, a tym samym na wymiar podatków. 

Skoro budynki nie będą ewidencjonowane w tak szerokim 

zakresie, to i użytki gruntowe, a w szczególności tereny 

zabudowane będą zdecydowanie nieaktualizowane. 

Natomiast obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie 

zgłaszania zmian danych objętych egib jest w praktyce 

nierealizowany. W zakresie wykazywania budynków w egib 

oraz aktualizacji użytków konieczne będzie 

Proponuje się wprowadzić: 

 § 14. 1. W ewidencji nie wykazuje się 

budynków, które nie wymagają 

geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, o której mowa w art. 2 

ust. 7b ustawy, za wyjątkiem budynków 

objętych zgłoszeniem budowy oraz 

lokali, w odniesieniu do których nie 

zostało wydane zaświadczenie, o którym 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. 

poz. 11). 2. W przypadku budynków 

objętych zgłoszeniem prac budowy w 

ewidencji wykazuje się dane na 

podstawie tego zgłoszenia z informacją 

"budynek objęty zgłoszeniem budowy". 

 

 



przeprowadzenie prac modernizacyjnych, co wiąże się z 

dodatkowymi kosztami. 

26 SGP §15 ust. 1 W ust. 1 pkt 3 omawianego przepisu posłużono się 

pojęciem „pole powierzchni ewidencyjnej”, co 

sugerowałoby, że istnieje również inne pole powierzchni 

działki ewidencyjnej np. pole powierzchni geodezyjnej. 

Proponuje się w tym punkcie dookreślić, że chodzi tu o 

„pole powierzchni działki ewidencyjnej”. 

W ust. 1pkt 6 posłużono się pojęciem „oznaczenie numeru 

księgi wieczystej”. Oznaczenie księgi wieczystej to właśnie 

numer księgi wieczystej. Stąd też zbędne jest tak naprawdę 

dublowanie określeń użytych w tym przepisie. 

Poza tym nie wydaje się uzasadnione, aby w każdym 

przypadku danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki 

ewidencyjnej było zarówno oznaczenie księgi wieczystej 

(numer księgi wieczystej) jak i oznaczenie dokumentów 

potwierdzających własność. Oznaczenie innych niż księga 

wieczysta dokumentów potwierdzających własność będzie 

zasadne wówczas, gdy brak będzie dla danej działki księgi 

wieczystej. 

W ust. 1 pkt 9 posłużono się pojęciem jednostki rejestrowej 

gruntów, które zostało zdefiniowane później, czyli w § 22. 

Należy więc zdefiniować to pojęcie zarówno w stosunku do 

działek ewidencyjnych jak i budynków i lokali wcześniej tak, 

aby w poszczególnych jednostkach redakcyjnych posługiwać 

się pojęciem już zdefiniowanym. 

 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi 

działki ewidencyjnej są: (…) 

3) pole powierzchni działki ewidencyjnej 

(…) 

5) oznaczenie księgi wieczystej 

6) w przypadku braku księgi wieczystej - 

oznaczenie dokumentów 

potwierdzających własność, (…) 

 

Poza tym proponuje się dodać § 12a w 

brzmieniu jaki obecnie posiada § 22 

 

 

 

27 SGP §15 ust. 1 pkt 5 i 6 Aktualizacja danych egib o oznaczeniu dokumentów 

potwierdzających własność przy jednoczesnym wskazaniu 

numeru księgi wieczystej będzie generować dodatkowe 

koszty w modernizacji egib, ponieważ te dane będą 

wymagane dla wszystkich istniejących danych. Zapis taki ma 

Zmienić §15 ust. 1 pkt 5) :  

Oznaczenie dokumentów 

potwierdzających własność w przypadku 

braku księgi wieczystej 

 



swój sens jeżeli do organu ewidencyjnego trafia akt 

notarialny sprzedaży, a nie został jeszcze wprowadzony 

stosowny wpis w księdze wieczystej. Jednak najważniejszy 

jest wpis w księdze wieczystej i tym samym nie wydaje się 

celowe wykazywanie dokumentów potwierdzających 

własność jeżeli istnieje zgodność z danymi KW. 

28 SGP §15 ust. 1 pkt 8) Działki będące ulicami nie mają nadanego adresu. 
Dopisać w §15 ust. 1 pkt 8) : adres 

działki, jeżeli został określony lub nazwa 

ulicy jeżeli działka wchodzi w obszar 

ulicy; 

 

29 SGP §15 ust. 2 Proponowany przepis jest błędny, ponieważ dopuszcza 

obliczenie pola powierzchni działki ewidencyjnej na 

podstawie współrzędnych punktów granicznych niezależnie 

od bezwzględnej dokładności tych współrzędnych. Przyjęcie 

takiego przepisu prowadzić będzie do radykalnego 

obniżenia wartości informacyjnej danych zawartych w egib 

dotyczących pola powierzchni działek ewidencyjnych. 

Uwagę tę należy rozpatrywać w kontekście uwag 

dotyczących § 16 ust. 1 pkt 4 oraz  

ust. 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia. 

Przywrócić przepis  

w brzmieniu dotychczasowym.  

30 SGP §16.6 
6) oznaczenie punktu granicznego w materiale 

źródłowym; 

Co należy rozumieć przez ten zapis.  Czy chodzi tutaj o 

numer roboczy na szkicu? 

Uściślić zapis 
 

31 SGP §17 i §26 §17 i §26  - pomiędzy tymi paragrafami brak spójności  
Doprowadzić do zgodności poprzez 

ujawnienie kompletnego zakresu 

informacji. 

 

32 SGP §17 Dane ewidencyjne 

dotyczące budynków 

Z rozporządzenia usunięte zostały bloki budynków, tj. 

kondygnacje nadziemne, podziemne, nawisy, łączniki, 

przejazdy przez budynek. Jeżeli nawisy, łączniki, przejazdy 

przez budynek winny być przeniesione do bazy danych 

BDOT500, to wdaje się, że jest to zmiana, z której jedyne co 

Pozostawienie bloków budynków 
 



wyniknie to niepotrzebne koszty związane z koniecznością 

przeprowadzenia modernizacji. 

33

. 

SGP §17. 1. 7) 

§19. 1. 

 

Czy konieczne jest podawanie w egib danych dotyczących 

lokali nie wyodrębnionych? Dane te niczemu nie służą, a 

wpisywane są zaraz po otrzymaniu aktu notarialnego, 

postanowienia sądu i zawiadomień z ksiąg wieczystych 

ustanawiających odrębną własność; Intencją zmian w 

rozporządzeniu jest nie wprowadzanie zbędnych informacji. 

Nie podawać w egib danych dotyczących 

lokali nie wyodrębnionych, 

„łączne pole powierzchni użytkowej: b) 

lokali niewyodrębnionych” 

9) oznaczenie dokumentu 

potwierdzającego własność, o ile lokal 

stanowi odrębny przedmiot własności; 

10) oznaczenie numeru księgi 

wieczystej, o ile lokal stanowi odrębny 

przedmiot własności; 

12) oznaczenie jednostki rejestrowej 

lokalu, o ile lokal stanowi odrębny 

przedmiot własności. 

 

 

34 SGP §17. 1. 8) „(…) identyfikator działki ewidencyjnej, na której położony 

jest budynek, a w przypadku gdy budynek położony jest na 

kilku działkach ewidencyjnych, identyfikator działki 

ewidencyjnej, na której znajduje się jego największa część” 

– po ostatnich zmianach dopisywane były wszystkie działki, 

na których położony jest budynek, informacja ta jest ważna 

dla właścicieli gruntów i budynków, przede wszystkim 

oddaje stan faktyczny; 

ze względu na to, że działka budowlana nie odpowiada 

działce ewidencyjnej a przy wydawaniu pozwolenia na 

budowę organ nie bada stanów prawnych nieruchomości 

budynek, który jest częścią składową nieruchomości 

gruntowej, często położony jest np. na dwóch działkach 

opisanych w różnych księgach wieczystych; w przyszłości 

Pozostawić stan dotychczasowy. 

 „ 8) W przypadku, gdy budynek jest 

położony na kilku działkach 

ewidencyjnych – identyfikatory tych 

działek” 

 

 



może być problem ze sprzedażą takich nieruchomości, także 

z otrzymaniem kredytu w banku; 

35 SGP §17. 1. Danymi 

ewidencyjnymi 

dotyczącymi budynku 

są: 

3) rodzaj budynku 

według Klasyfikacji 

Środków Trwałych 

(KŚT), o których mowa 

w przepisach 

wydanych podstawie 

art. 40 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 czerwca 

1995 r. o statystyce 

publicznej; 

 

Brak słowa „na” w zdaniu: 

3) rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych 

(KŚT), o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie … 

Proponuję zmienić zapis na: 

 

§ 17. 1. 3) rodzaj budynku według 

Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), o 

których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej; 

 

 

36 SGP §17 ust. 1 pkt 9 i 10 W tych jednostkach redakcyjnych ustawodawca założył, że 

danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku, 

stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest 

zarówno oznaczenie dokumentów potwierdzających 

własność jak i oznaczenie numeru księgi wieczystej. 

Oznaczenie księgi wieczystej to właśnie numer księgi 

wieczystej. Stąd też zbędne jest tak naprawdę dublowanie 

określeń użytych w punkcie 10. tej regulacji. 

Poza tym nie wydaje się uzasadnione, aby w każdym 

przypadku danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi 

budynku są: (…) 

9) oznaczenie księgi wieczystej, o ile 

budynek stanowi odrębny od gruntu 

przedmiot własności, a w przypadku 

braku księgi wieczystej dla tego typu 

budynku - oznaczenie innych 

dokumentów potwierdzających 

własność; (…) 

 



stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności były 

zarówno oznaczenie księgi wieczystej jak i oznaczenie 

dokumentów potwierdzających własność. Oznaczenie 

innych niż księga wieczysta dokumentów potwierdzających 

własność będzie zasadne wówczas, gdy brak będzie dla 

danego budynku założonej księgi wieczystej. 

Dlatego też proponuje się połączyć punkty 9 i 10 tego 

ustępu w jeden punkt 9 o treści zaproponowanej obok. 

Punkt nr 11 określić natomiast jako punkt nr 10 a punkt 12 

jako punkt 11. 

37 SGP §17 ust. 1 Brak daty zakończenia budowy budynku, które jest 

informacją niezbędną w postępowaniach administracyjnych 

(pozwolenia na rozbudowę, zniesienie współwłasności w 

przypadku podziału nieruchomości niezależenie do ustaleń 

mpzp dla nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami 

wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę.  

Dopisać w §17 ust. 1 :  

13) data zakończenia budowy 
 

38 SGP §18. W bazie danych 

ewidencyjnych oprócz 

konturu budynku mogą 

być ujawniane obiekty 

budowlane trwale 

związane z budynkiem, 

takie jak: taras, 

weranda, wiatrołap, 

schody, podpora, 

rampa, wjazd do 

podziemia, podjazd dla 

osób 

niepełnosprawnych. 

 

Na pewno nie powinno się w kwestii ujawniania obiektów 

trwale związanych z budynkiem pozostawiać dowolności, 

gdyż to rodzi niepotrzebne różnice pomiędzy ODGiKami i 

różnymi wymaganiami względem geodetów. 

 

§ 18. W bazie danych ewidencyjnych 

oprócz konturu budynku  nie ujawnia się 

obiektów budowlanych trwale 

związanych z budynkiem, takich jak: 

taras, weranda, wiatrołap, schody, 

podpora, rampa, wjazd do podziemia, 

podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Obiekty te ujawniane są w bazie BDOT. 

 

 



39 SGP §19 ust. 1 pkt 9 i 10 W tych jednostkach redakcyjnych ustawodawca założył, że 

danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu, stanowiącego 

odrębny przedmiot własności jest zarówno oznaczenie 

dokumentów potwierdzających własność jak i oznaczenie 

numeru księgi wieczystej. 

Oznaczenie księgi wieczystej to właśnie numer księgi 

wieczystej. Stąd też zbędne jest tak naprawdę dublowanie 

określeń użytych w punkcie 10. tej regulacji. 

Poza tym nie wydaje się uzasadnione, aby w każdym 

przypadku danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu 

stanowiącego odrębny przedmiot własności było zarówno 

oznaczenie księgi wieczystej jak i oznaczenie dokumentów 

potwierdzających własność. Oznaczenie innych niż księga 

wieczysta dokumentów potwierdzających własność będzie 

zasadne wówczas, gdy brak będzie dla danego lokalu 

założonej księgi wieczystej. 

Dlatego też proponuje się połączyć punkty 9 i 10 tego 

ustępu w jeden punkt 9 o treści zaproponowanej obok. 

Punkt nr 11 określić natomiast jako punkt nr 10 a punkt 12 

jako punkt 11. 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi 

lokalu są: (…) 

9) oznaczenie księgi wieczystej, o ile 

lokal stanowi odrębny przedmiot 

własności, a w przypadku braku księgi 

wieczystej dla tego typu lokalu - 

oznaczenie innych dokumentów 

potwierdzających własność; (…) 

 

40 SGP §19. 2. Pole 

powierzchni użytkowej 

lokalu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6,  wyraża 

się w metrach 

kwadratowych 

z precyzją zapisu do 

dwóch miejsc po 

przecinku. 

Zamiast pisać o precyzji zapisu słownie, można napisać tak 

jak we wcześniejszych paragrafach, np. § 15.2. i 3., § 17.2.: z 

precyzją zapisu 0,01 m2. 

Proponuję zmienić zapis na: 

 

§ 19. 2. Pole powierzchni użytkowej 

lokalu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6,  wyraża się w metrach 

kwadratowych z precyzją zapisu 0,01 

m2. 

 

 



41 SGP §20 ust. 1 pkt 1 lit. C 

płeć 

Dana wrażliwa i nadmiarowa, która nie jest niezbędna do 

jednoznacznego określenia właściciela 

Usunąć ten zapis 
 

42 SGP §20 ust. 1 pkt 1 lit. d Adres zameldowania na pobyt stały nie zawsze jest tożsamy 

z adresem zamieszkania co może powodować brak 

możliwości kontaktu z właścicielem. 

Wprowadzenie możliwości dopisania 

adresu korespondencyjnego.  

43 SGP §22 W omawianej jednostce redakcyjnej nie zdefiniowano 

pojęcia jednostki rejestrowej gruntów, budynków i lokali, 

którymi ustawodawca posługuje się wcześniej w § 15 ust. 1 

pkt 9, § 17 ust. 1 pkt 12 i w § 19 ust. 1 pkt 12. Proponuje się 

zdefiniować to pojęcie wcześniej (patrz uwaga Lp. 5). 

Proponuje się dodać § 12a w brzmieniu 

jaki obecnie posiada § 22. 

 

 

44 SGP §22.2 „Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot 

własności, położone na działkach ewidencyjnych 

wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, 

tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach 

tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne 

nieruchomości” – przepis źle rozumiany, niektórzy nie 

zakładają dla takich budynków jednostek rejestrowych 

budynków 

tworzą jednostkę rejestrową budynków, 

o ile w budynkach tych nie znajdują się 

lokale stanowiące odrębne 

nieruchomości 

 

45 SGP §24 Ustawodawca w projekcie rozporządzenia posługuje się 

pojęciami numerycznego opisu granic działek 

ewidencyjnych (§ 15 ust. 1 pkt 2), numerycznego opisu 

konturu budynków (§ 17 ust. 1 pkt 2) i numerycznego opisu 

konturów użytków i klas bonitacyjnych (§ 21 ust. 1 pkt 1) 

jednocześnie nie definiując tych pojęć. Zasadne jest więc, 

aby w omawianej jednostce redakcyjnej takiego 

zdefiniowania dokonać. 

§ 24. 1. Numerycznego opisu działek 

ewidencyjnych dokonuje się za pomocą 

odpowiednich zbiorów punktów 

granicznych, których położenie 

względem punktów poziomej osnowy 

geodezyjnej lub osnowy pomiarowej 

zostało określone z dokładnością nie 

mniejszą niż 0,10 m., w sposób 

zapewniający odwzorowanie położenia i 

kształtu działek ewidencyjnych oraz 

wzajemnego między nimi powiązania. 

2. Numerycznego opisu granic działek 

ewidencyjnych można dokonać również 

za pomocą zbiorów punktów 

 



granicznych, które nie spełniają 

warunków dokładnościowych 

określonych w ust. 1, do czasu 

zastąpienia tych danych danymi 

spełniającymi warunki dokładnościowe, 

o których mowa w ust. 1. 

3. Zastąpienie danych o punktach 

granicznych niespełniających warunków 

dokładnościowych, o których mowa w 

ust. 1 danymi spełniającymi te warunki 

następuje w wyniku modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków lub 

bieżącej aktualizacji operatu 

ewidencyjnego. 

4. Numerycznego opisu konturu 

budynku dokonuje się za pomocą 

odpowiednich zbiorów punktów 

sytuacyjnych, których położenie 

względem punktów poziomej osnowy 

geodezyjnej lub osnowy pomiarowej 

zostało określone z dokładnością nie 

mniejszą niż 0,10 m. wykorzystanych do 

obliczenia powierzchni zabudowy 

budynku, w sposób zapewniający 

odwzorowanie jego położenia i kształtu. 

5. Numerycznego opisu konturu 

budynku można dokonać również za 

pomocą zbiorów punktów sytuacyjnych, 

które nie spełniają warunków 

dokładnościowych określonych w ust. 4, 

do czasu zastąpienia tych danych 

danymi spełniającymi warunki 

dokładnościowe, o których mowa w ust. 

4. 

6. Zastąpienie danych o punktach 

sytuacyjnych wchodzących w skład 

numerycznego opisu konturu budynku 



niespełniających warunków 

dokładnościowych, o których mowa w 

ust. 4 danymi spełniającymi te warunki 

następuje w wyniku modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków lub 

bieżącej aktualizacji operatu 

ewidencyjnego. 

7. Numerycznego opisu konturów 

użytków gruntowych i klas bonitacyjnych 

dokonuje się za pomocą odpowiednich 

zbiorów punktów sytuacyjnych 

wykorzystanych do obliczenia 

powierzchni tych obiektów, w sposób 

zapewniający odwzorowanie ich 

położenia i kształtu oraz wzajemnego 

między nimi powiązania. 

46 SGP §26 ust. 1: „Dane z 

bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków 

wizualizuje się w 

postaci mapy 

ewidencyjnej, której 

treść stanowią: (…) 

3) kontury 

budynków z 

oznaczeniem funkcji i 

liczby kondygnacji” 

Zgodnie z §17 projektowanego rozporządzenia budynek nie 

będzie posiadał takiego atrybutu jak funkcja. 

Poprawa zapisu na oznaczenie zgodne z 

rodzajem budynku wg KŚT. 

Funkcja budynku tożsama z rodzajem 

budynku wg. KŚT. 

 

47 SGP §26 ust. 1: „Dane z 

bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków 

wizualizuje się w 

postaci mapy 

ewidencyjnej, której 

treść stanowią: (…) 

Co należy rozumieć przez „inne elementy”? 
Doprecyzowanie przepisu. 

 



7) inne 

elementy, które nie 

kolidują z danymi 

ewidencyjnymi, a 

pozwalają na 

uczytelnienie treści 

mapy” 

48 SGP §26 ust. 1 pkt 1 Działka ewidencyjna, a tym samym i mapa ewidencyjna, 

słabo się prezentuje bez granic. 

Proponuję nowe brzmienie pktu 1: 

1) granice i numery działek 

ewidencyjnych; 

 

49 SGP §29 § 29. Źródłami danych wykorzystywanych przy zakładaniu 

albo modernizacji ewidencji są: 

1) materiały zgromadzone w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym; 

2) wyniki pomiarów geodezyjnych lub oględzin; 

W celu zwiększenia jakości wykonywania 

modernizacji proponuje się oddzielić 

pomiary bezpośrednia od zwykłych 

oględzin na odrębne czynności 

2) wyniki pomiarów geodezyjnych; 

3) wyniki wywiadu terenowego 

4) wyniki oględzin 

Dalej przenumerować 

 

50 SGP §30 ust. 1 pkt 2 Przepis ten zawęża możliwość wykazania przebiegu granic 

działek ewidencyjnych jedynie do dokumentacji technicznej, 

której celem jest opracowanie mapy z projektem podziału 

nieruchomości na potrzeby postępowania w sprawie 

podziału nieruchomości. Postępowanie w sprawie podziału 

nieruchomości prowadzi się jedynie dla części 

nieruchomości gruntowych, dla których zastosowanie mają 

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednak w 

obecnym stanie prawnym dla gruntów, w stosunku do 

których nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy 

również opracowuje się mapy z projektem podziału 

nieruchomości zwane, zgodnie z treścią § 24 ust. 1 pkt 1 lit. 

c rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 

r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

§ 30. 1. Przebieg granic działek 

ewidencyjnych w procesie zakładania, 

modernizacji albo 

bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje 

się na podstawie dokumentacji 

geodezyjnej przyjętej 

do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, sporządzonej: (…) 

2) w celu, o którym mowa w art. 12 ust. 

1 pkt 3 lit f ustawy na potrzeby 

podziału nieruchomości; (…) 

 



oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, mapami z projektem podziału 

nieruchomości rolnej lub leśnej. Mapy te nie są tworzone na 

potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie 

podziału nieruchomości. Należałoby więc dokonać zmiany 

tej jednostki redakcyjnej w taki sposób, aby dokumentacja 

techniczna przyjęta do PZGiK zawierająca wyniki 

opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości 

rolnej lub leśnej również mogła stanowić podstawę 

wykazania przebiegu granic działek ewidencyjnych w 

ewidencji gruntów i budynków. 

51 SGP §30 ust.2 Dodać określenie „nowe” dla punktów granicznych 

niezwiązanych z istniejącą działką (projektowane), gdyż 

nowe działki mogą też zawierać w granicach istniejące 

punkty graniczne 

Nowe działki ewidencyjne i związane z 

nimi nowe punkty graniczne…..  

52 SGP §30 ust. 2, 3 i 4 Co do zasady do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego nie przyjmuje się działek ewidencyjnych i 

punktów granicznych (takie sformułowanie należy jedynie 

potraktować jako pewien skrót myślowy) a dokumentację 

zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych 

podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej skompletowaną w operacie 

technicznym. Należy więc dokonać zmiany redakcyjnej ust. 

2 tego przepisu w taki sposób, aby odnosił się on nie do 

działek ewidencyjnych i punktów granicznych a do operatu 

technicznego zawierającego dane o działkach 

ewidencyjnych i punktach granicznych oraz aby 

dokumentacja ta do chwili uprawomocnienia się stosownej 

decyzji lub orzeczenia sądu oraz do chwili podjęcia 

stosownej uchwały rady gminy nie powodowała zmian w 

ewidencji w zakresie nowych działek ewidencyjnych i 

nowych punktów granicznych. Pozwoli to na dokonanie 

stosownych zmian wynikających z treści takich opracowań 

§ 30 

2. Dokumentacja techniczna wykonana 

w celu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 

pkt 3 lit. f, g, h, j i k, na potrzeby 

prowadzenia postępowań 

administracyjnych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 zawierająca dane 

o nowych działkach ewidencyjnych lub 

nowych punktach granicznych do chwili 

zakończenia tych postępowań nie 

wywołuje zmian w ewidencji 

odnoszących się do tych danych. 

3. Po uprawomocnieniu się decyzji lub 

orzeczenia sądu w postępowaniach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 lub 

po podjęciu uchwały rady gminy w 

postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4 w ewidencji wykazuje się nowe 

punkty graniczne i nowe działki 

ewidencyjne, a punkty graniczne, które 

 



w stosunku do danych istniejących obecnie w bazie danych 

EGiB. 

Poza tym wydaje się uzasadnione, aby ust. 3 i 4 uległy 

modyfikacji, tak aby ująć wszystkie postępowania, w 

zakresie których dokonana może być aktualizacja ewidencji 

gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych i 

punktów granicznych. 

przestały mieć związek z działkami 

ewidencyjnymi, zostają usunięte. 

53 SGP §30 ust.4 Wydaje się, że zakończenie tego przepisu jest niefortunne. 

Słowo „usunięte” może być rozumiane jako całkowite 

wyeliminowanie z bazy, a chyba nie o to chodzi. 

Proponuję zastąpienie słowa: „usunięte” 

, słowem: „zarchiwizowane”.  

54 SGP §30.4. Projektowane 

punkty i działki. 

Projektowane punkty graniczne oraz projektowane działki 

mają być wykazywane w ewidencji bez wywoływania 

zmiany ewidencyjnej. 

Należy uszczegółowić na czym ma 

polegać to „wykazywanie”. Ponadto 

brak w schemacie aplikacyjnym 

obiektów ‘Działka projektowana’ i ‘Punkt 

graniczny projektowany’. 

 

55 SGP §31 Takie brzmienie §31 zawęża w jednym znaczeniu a 

rozszerza w innym znaczeniu możliwości ustalania 

przebiegu granic działek ewidencyjnych. Wywnioskować 

można, że nie spełnione kryterium dokładności pozwala 

wykonywać tą czynność 

Proponuje się zastosować zapis: 

1. Jeżeli brak jest dokumentacji 

wymienionej w § 32 lub jeżeli 

zawarte w niej dane są 

niewiarygodne lub 

niewystarczające, lub nie 

odpowiadają obowiązującym 

dokładnościom określenia 

położenia punktów granicznych, 

to dane dotyczące przebiegu 

granic działek ewidencyjnych, w 

tym położenia wyznaczających 

je punktów granicznych, 

pozyskuje się w wyniku 

geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych poprzedzonych 

ustaleniem w terenie przebiegu 

tych granic. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 uznaje 

się za niewiarygodne lub 

 



niewystarczające, jeżeli ich analiza 

wskazuje, że: 

1) zostały określone na podstawie 

pomiarów wykonanych, niezgodnie 

z przepisami obowiązującymi w 

czasie ich pozyskania; 

2) określają przebieg granic działek 

ewidencyjnych w sposób odmienny 

niż inne wiarygodne dokumenty 

przechowywane w państwowym 

zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym, lub w innych 

udostępnionych wykonawcy 

dokumentach zawierających 

informacje o przebiegu granic 

działek; 

3) wyrażone zostały w innym niż 

obecnie obowiązującym układzie 

odniesienia a brak jest punktów 

łącznych umożliwiających 

transformację do układu 

współrzędnych płaskich 

prostokątnych będącego 

elementem aktualnego 

państwowego systemu odniesień 

przestrzennych 

4) zawierają oczywiste omyłki, lub 

błędy grube, lub są wewnętrznie 

sprzeczne, lub nieczytelne lub 

zniszczone; 

5) uniemożliwiają jednoznaczne 

określenie pierwotnego położenia 

punktów granicznych. 

 

 



56 SGP §31 Proponowane brzmienie § 31 stanowi odpowiednik  

§ 37 ust.1 obowiązującego rozporządzenia  

w sprawie egib. Jednakże w tej proponowanej regulacji 

Projektodawca pominął ust. 2 ww.  § 37, który umożliwia 

ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym 

położenia wyznaczających je punktów granicznych, przy 

wykorzystaniu zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub 

ortofotomapy, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa 

charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację 

szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy 

ustaleniu przebiegu tych granic. 

Należy zwrócić uwagę, że przywołany przepis § 37 ust. 2 

przeszedł pozytywną weryfikację w wielu postępowaniach 

dotyczących modernizacji egib.  

W istotny sposób ułatwił on czynności ustalenia przebiegu 

granic działek ewidencyjnych, szczególnie na terenach 

gęstej zabudowy oraz zróżnicowanej rzeźby terenu. 

Przyczynił się także do obniżenie kosztów tych czynności 

oraz poprawy ich jakości. 

Propozycja usunięcie tego przepisu jest więc nieracjonalna i 

sprzeczna z interesem publicznym, szczególnie w sytuacji 

intensywnego rozwoju technologii fotogrametrycznej i 

możliwości łatwego pozyskiwania zobrazowań lotniczych o 

wysokiej rozdzielczości. 

W  § 31 dotychczasową treść oznaczyć 

jako ust. 1 oraz dodać ust. 2 w 

brzmieniu: 

„2. Ustalenie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych, w tym położenia 

wyznaczających je punktów granicznych, 

może nastąpić przy wykorzystaniu 

zobrazowań lotniczych lub 

ortofotomapy, jeżeli te zobrazowania 

lub ortofotomapa charakteryzują się 

rozdzielczością zapewniającą 

wizualizację szczegółów sytuacyjnych, 

które mogą mieć znaczenie przy 

ustaleniu przebiegu tych granic.” 

 

57 SGP §33 Paragraf 33 powinien mieć odwróconą kolejność. Zgodną z 

kolejnością stosowaną w rozgraniczeniu 

Proponuje się zastosować zapis: 

1. Przebieg granic działek ewidencyjnych, 

w tym położenie wyznaczających je 

punktów granicznych, ustala się na 

podstawie wszelkich dostępnych 

dokumentów zawierających informacje 

mające znaczenie w tym zakresie, po 

zbadaniu położenia śladów i znaków 

granicznych oraz ostatniego spokojnego 

stanu posiadania. 

2. Ustalenie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych dokonuje się po 

 



przeprowadzeniu analizy informacji, o 

których mowa w ust. 1 Analiza ta, 

wchodzi w skład protokołu granicznego  

4. Z czynności ustalania granic działek 

ewidencyjnych geodeta, sporządza 

protokół graniczny. 

5. Jeżeli brak jest danych, o których 

mowa, lub są one niewystarczające albo 

sprzeczne a spokojnego stanu 

posiadania, nie można stwierdzić, 

przebieg granic działek ewidencyjnej 

ustala się na podstawie zgodnego 

oświadczenia wszystkich 

zainteresowanych uczestników, których 

prawa związane są z ustalanym 

odcinkiem granicy lub wyznaczającymi go 

punktami granicznymi, potwierdzonego 

ich zgodnym oświadczeniem złożonym 

do protokołu granicznego. 

6. Jeżeli uczestnikowi czynności, 

przysługuje prawo związane z udziałem w 

ustaleniu wyłącznie położenia punktu 

granicznego to składając podpis w 

protokole granicznym akceptuje on 

położenie tylko tego punktu. 

7. W pozostałych przypadkach, w tym w 

przypadku sporu, granice, w tym punkty 

graniczne, pozostawia się zgodnie ze 

stanem wskazanym w operacie ewidencji 

gruntów i budynków. 

 

 

58 SGP §33 w odniesieniu do 

§2 pkt.2 oraz 

załącznika  nr 7 

Nadal nie zostało uszczegółowione czy przy ustalaniu 

granicy pomiędzy działkami A i B należy zawiadamiać 

właściciela działki C graniczącego jednym punktem (trój-

miedza), a jeżeli tak to w jakiej pozycji protokołu wpisać 

taką osobę. Różne podejście ODGiK-ów do tej kwestii. Brak 

uszczegółowienie jak postępować w 

takiej sytuacji. 

Dodanie zapisu o ustaleniu punktów 

granicznych i konieczności 

 



możliwości stabilizacji przy zgodnym oświadczeniu 

właścicieli działek A i B bez udziału C. 

zawiadomienia właściciela działki C 

graniczącego " jednym punktem" 

 

59 SGP §33. w związku z 

likwidacją przepisów 

zawartych w 

dotychczasowym § 39 

ustęp 7. 

Należy uregulować możliwość ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych w trybie, o którym mowa w § 33 

projektu rozporządzenia – w przypadku terenów  

trudnodostępnych tj. granice biegnące poprzez obszary 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, bagien, torfowisk 

itp. – poprzez legalizację wykorzystania technologii 

ustalania przebiegu granic na podstawie zobrazowań 

lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy. 

Uzasadnienie: 

W praktyce częstokroć dochodzi do sytuacji, w której 

koniecznym jest ustalenie przebiegu granic przebiegających 

przez opisane wyżej tereny trudnodostępne, na których nie 

jest możliwe ani przeprowadzenie czynności terenowych z 

udziałem zainteresowanych podmiotów ani terenowych 

pomiarów geodezyjnych. Dla tych wyjątkowych przypadków 

racjonalnym byłoby dopuszczenie wykorzystania technologii 

ustalania przebiegu granic na podstawie zobrazowań 

lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy. 

§ 33. dodać ustęp 7 

W przypadku ustalania przebiegu 

przebiegu granic działek ewidencyjnych 

na terenach trudnodostępnych takich 

jak obszary rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, bagien, torfowisk 

– przebieg granic działek ewidencyjnych 

można przeprowadzić na podstawie 

zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub 

ortofotomapy. W takim przypadku nie 

jest wymagane oznaczanie punktów na 

gruncie w sposób umożliwiający ich 

pomiar. 

 

60 SGP § 33. § 33. dodać ustęp 7 
7 

1. Linia brzegu cieków naturalnych, jezior 

oraz innych naturalnych zbiorników 

wodnych, o ile nie została ustalona w 

trybie przepisów art. 220 oraz art. 221 

ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. prawo 

wodne, określająca przebieg granic 

działek ewidencyjnych między gruntami 

tworzącymi dna i brzegi tych cieków, 

jezior i zbiorników a gruntami do nich 

przyległymi, do czasu jej pozyskania w 

tym trybie, wykazuje się w ewidencji 

gruntów i budynków za pomocą danych 

 



ustalonych na podstawie wyników 

geodezyjnych pomiarów terenowych, 

przy wykonywaniu, których identyfikacji 

przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z 

przepisami art. 220 ust. 1, 2 i 3 ustawy 

prawo wodne. 

2. Jeżeli w wyniku pomiaru o którym 

mowa w ust. 1 powstają nowe działki 

ewidencyjne, oznacza się je nowymi 

numerami w obrębie, i wprowadza do 

operatu ewidencji gruntów i budynków w 

oparciu o wykaz zmian danych 

ewidencyjnych działki. Nowe działki 

ewidencyjne należy utworzyć w 

przypadkach gdy zmierzona linia brzegu 

różni się od dotychczas ujawnionej, a 

różnicy nie da się wyjaśnić 

niedokładnością materiałów źródłowych. 

3. Do czasu uregulowania stanu 

prawnego zgodnie z ustawą prawo 

wodne, działki utworzone zgodnie z ust. 

2 pozostawia się w dotychczasowej 

jednostce rejestrowej gruntów. 

61 SGP §33 ust. 1 Dopuszczenie geodetów z uprawnieniami zawodowymi w 

zakresie 1 do ustalania granic działek ewidencyjnych nie jest 

zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

28.07.2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w 

dziedzinie geodezji i kartografii. W załączniku nr 2 tego 

rozporządzenia został przypisany katalog prac geodezyjnych 

do poszczególnych zakresów uprawnień. W przypadku 

zakresu nr 2 i 5 zostały przypisane prace polegające na 

ustaleniu granic działek ewidencyjnych. W przypadku 

zakresu nr 1 nie ma wymienionego takiego zakresu prac.  

W związku z pierwszeństwem ustalania granic działek 

ewidencyjnych na podstawie zgodnego oświadczenia stron, 

projektowany przepis umożliwia na bezumowne 

przeniesienie prawa własności. Jest to problem, który 

istnieje w dotychczasowym rozporządzeniu i jedynie wola 

§ 33. 1. 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” 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, jeżeli nie są 

sprzeczne z informacjami zawartymi w 

dostępnych dokumentach określających 

 



geodety uprawnionego stoi temu na przeszkodzie. Ponadto 

problem ten może przybrać znaczeniu, ponieważ w 

projektowanym §31 wprowadzono warunek 

dokładnościowy odtworzenia granic umożliwiający 

ustalenie granic w trybie ewidencyjnym, a przecież wiele 

dokumentów określających stan prawny takiego warunku 

nie spełni (np. jeżeli o przebiegu granic działki decyduje 

tylko mapa katastralna w skali 1:2000, przyjęta później w 

procesie założenia ewidencji gruntów) . 

stan prawny gruntów w granicach 

działek ewidencyjnych. 

 

 

 

 

 

62 SGP §33.4 Zakaz stabilizacji punktów granicznych należy ograniczyć 

wyłącznie do punktów spornych. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie stabilizacji bezspornych punktów granicznych 

zostało przeniesione z poprzedniego rozporządzenia i 

wydaje się całkowicie bezzasadne oraz niezwykle 

kłopotliwe. Temat bezspornego ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych mógłby się niejednokrotnie 

zakończyć ich stabilizacją (z inicjatywy i na koszt 

zainteresowanych podmiotów) – jednakże przepisy 

projektowanego rozporządzenia mają nadal tego zabraniać, 

choć – jak się wydaje – nie ma ku temu jakichś racjonalnych 

powodów. 

§ 33. 4. 

Punkty graniczne oznacza się na gruncie 

w sposób umożliwiający ich pomiar. 

Trwała stabilizacja tych punktów 

ustalonych bezspornie może nastąpić 

wyłącznie z inicjatywy i na koszt 

zainteresowanych podmiotów i może 

dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych 

w oparciu o zgodne oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

63 SGP §33. 6. 1) 

informacje o lokalizacji 

działek ewidencyjnych, 

których granice są 

ustalane; 

Jeżeli w § 33. 6. 1) „lokalizacji działek” odpowiada 

„+lokalizacjaDzialki2” z „Załącznika nr 6, 3. Diagram: Dane 

przedmiotowe”, to wynika z tego, że w punkcie § 33. 6. 1) 

geodeta powinien podać jedynie identyfikator działki, który 

zawiera w sobie informację o obrębie i jednostce 

ewidencyjnej. 

Natomiast jeżeli chodzi o jakieś inne dane o lokalizacji 

działki, to pojęcie „lokalizacji” powinno zostać dokładniej 

zdefiniowane, gdyż w innym przypadku każdy będzie 

wpisywał tu dowolne dane. 

§ 33. 6. 1) 

identyfikatory działek ewidencyjnych, 

których granice są ustalane; 

 

Lub wprowadzić inny zapis, jeśli chodzi o 

inną informację o lokalizacji. 

 



64 SGP § 33.6.4) Informacja o spornych odcinkach granic ewidencyjnych ma 

być tylko na szkicu jaki wykonawca przekazuje do ośrodka. 

Nie będzie tej informacji na żadnym dokumencie 

wychodzącym z EGIB. Czy taki jest cel tej zmiany? 

 
 

65 SGP § 34.1) §4 wprowadza do stosowania jednostkę ewidencyjną to 

należy przyjęte definicje w rozporządzeniu konsekwentnie 

stosować 

Zamiast nazwy gminy podać „nazwę 

jednostki ewidencyjnej”.  

66 SGP §34. Wykaz zmian 

ewidencyjnych. 

W sytuacji, gdy następuje podział budynku, który zawiera 

lokale ujawnione w ewidencji, brak jest dokumentu, w 

którym zostanie przekazana informacja, do którego 

budynku ma zostać przeniesiony dany lokal, oraz brak opisu 

procedury zmiany identyfikatora lokali przenoszonych 

między budynkami. 

Proponuję, aby wykaz zmian mógł 

dotyczyć również lokali.  

67 SGP §35.1. Czy to organ prowadzący EGiB ma przesądzać jakie zmiany 

mają znaczenie dla wymiaru podatków? 

Należy doprecyzować pkt. 1). 
 

68 SGP §35.1. „O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych 

starosta, w terminie 14 dni od dokonania zmiany w 

ewidencji, zawiadamia (…)” – termin 14 dni jest na prośbę 

sądów nierealny;  

Komentarz organu administracji zgłaszającego uwagę: 

Mieliśmy prośbę z sądu rejonowego aby po masowych 

modernizacjach egib, nie przekazywać więcej niż 100 

zawiadomień tygodniowo, co powoduje że zawiadomienia 

są przekazywane stopniowo przez kilka lat; przekazywanie 

zawiadomień do pozostałych podmiotów w terminie 14 dni 

jest wykonalne; 

 
 



69 SGP §35.1.2) „O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych 

starosta, w terminie 14 dni od dokonania zmiany w 

ewidencji, zawiadamia: 2) wydział ksiąg wieczystych 

właściwego miejscowo sądu rejonowego – w przypadku 

zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych”.  

Dla sądu podstawą do wprowadzenia zmiany w dziale I KW 

są wypisy i wyrysy z egib (z klauzulą, że dokument jest 

przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej), 

nasz sąd rejonowy wprowadza wszystkie zmiany wynikające 

z zawiadomień, z dołączonymi wypisami i/lub wyrysami, 

z urzędu – w ten sposób uzupełniane są na bieżąco 

wszystkie podziały, oznaczenia nieruchomości, adresy, 

budynki, sposób użytkowania nieruchomości, powierzchnie 

-  same zawiadomienia są dla sądu bezużyteczne – nie mają 

obowiązku wzywać właścicieli do składania wniosku; 

Mapy z projektami podziału, wykazy zmian danych 

ewidencyjnych nie mogą być opatrywane klauzulą 

„dokument jest przeznaczony do dokonywania wpisu 

w księdze wieczystej”, tylko wypisy i wyrysy mogą być 

opatrzone tą klauzula – tak wynika z rozporządzenia egib; 

Pozostawić stan dotychczasowy. 
 

70 SGP §35 ust. 1  pkt 4) Projektowany przepis, jak w aktualnym rozporządzeniu, 

wprowadza obowiązek zawiadamiania jeżeli zmiana została 

dokonana w jakimkolwiek trybie czynności materialno-

technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej 

przyjętej do pzgik. Takie rozwiązanie literalnie wymusza 

zawiadamianie podmiotów ewidencyjnych o każdej 

zamianie danych ewidencyjnych czyli również o zmianie 

współrzędnych punktów granicznych. 

§ 35. 1. O dokonanych zmianach 

w opisowych danych ewidencyjnych 

starosta, w terminie 14 dni od 

dokonania zmiany w ewidencji, 

zawiadamia: 

 

 

71 SGP §35.2.3). 

Zawiadomienie o 

zmianie 

Na ‘Zawiadomieniu o zmianie’ powinny być tylko 

zmodyfikowane dane, w związku z tym proponuję zapis: 

„zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed 

zmianą i po zmianie” 

Zamienić na 

„zestawienie zmodyfikowanych (w tym 

usuniętych i dodanych) danych 

ewidencyjnych przed zmianą i po 

zmianie” 

 



72 SGP §36.1. Wypisy z 

rejestrów. 

Brak informacji o możliwości zamieszczania na wypisach, 

wybranych Udziałów oraz wybranych przedmiotów 

(głównie chodzi o działki), co jest szczególnie przydatne przy 

wypisach z rejestru gruntów sporządzanych na potrzeby 

transakcji lokalowych, lub gdy podmiot publiczny sprzedaje 

jedną z wielu działek z danej JRG. 

 
 

73 SGP §36 ust. 2: „Wypis z 

rejestrów: gruntów, 

budynków, lokali jest 

dokumentem, który 

oprócz 

informacji zawartych w 

ewidencji odpowiednio 

dla: gruntów, 

budynków, lokali, 

zawiera 

w szczególności: (…) 

9) informacje 

dodatkowe o jakości 

danych 

ewidencyjnych” 

Co należy przez to rozumieć? Których atrybutów 

poszczególnych obiektów to dotyczy i jakie mają być te 

dodatkowe informacje? 

Co należy rozumieć jako informację o jakości danych. Na 

jakiej podstawie Organ ma to orzec, bez analizy 

Doprecyzowanie zapisu w zakresie, 

których obiektów dotyczy informacja 

dodatkowa i jakimi wartościami należy 

opisać „jakość danych ewidencyjnych”’, 

lub wykreślić zapis. 

 

74 SGP §36.3.Wypisy 

dotyczące danych 

przedmiotowych 

Wypisy dotyczące danych przedmiotowych – brak w 

ustawie Prawo Geodezyjne, takiego raportu w cenniku. Nie 

jest to „wypis o niepełnej treści” gdyż zawiera on dane 

Udziałowe, których nie będzie na ‘wypisie dotyczącym 

danych przedmiotowych’. 

 
 

75 SGP §36 ust. 4: „Wyrys z 

mapy ewidencyjnej jest 

fragmentem mapy 

ewidencyjnej 

Proszę o uszczegółowienie jakie identyfikatory należy 

podać? Wszystkie wskazane we wniosku, czy wskazane we 

wniosku i widoczne na mapie? Czasem w ramach 1 wniosku 

sporządzane jest kilka wyrysów. Czy może wszystkie 

identyfikatory widoczne na mapie? Chodzi o to by nie 

Uszczegółowienie przepisu. 
 



zawierającym również: 

(…) 

4) nazwę 

województwa, 

powiatu, jednostki 

ewidencyjnej oraz 

nazwę i numer obrębu 

ewidencyjnego oraz 

identyfikatory działek” 

doszło do reklamacji ze strony wnioskodawców polegającej 

na niepodaniu wszystkich identyfikatorów. 

 SGP §36.8. Wypisy 

uproszczone. 

Czy na wypisie uproszczonym mają również być budynki i 

lokale?. Jeżeli tak, to z uwagi na fakt wykazywania tylko 

jednej działki dla budynku, na wypisie uproszczonym nawet 

gdy budynek będzie całkowicie pokrywał daną działkę, 

może tej informacji nie być, co będzie poważnym 

problemem we właściwej interpretacji danych na tych 

dokumentach. 

 
 

76 SGP §37 Wymienione wykazy zostały wyszczególnione w tabeli nr 10 

załącznika do ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Projekt rozporządzenia większość z nich 

pomija i ich nie definiuje. Ponadto art. 24 ust. 3 pkt 1 Pgik 

określa, że informacji z egib udziela się w postaci rejestrów, 

kartotek i wykazów. Tym samym takie rozwiązania 

powoduje, że zapisy ustawy staną się zapisami nie mających 

wsparcia ze strony przepisu wykonawczego i będą 

niewykonalne. W związku z tym akt niższej rangi "zniesie" 

zapisy aktu wyższej rangi.  

Sformułować wszystkie rejestry, 

kartoteki i wykazy o których mówi 

załącznik do ustawy Pgik. 

 

77 SGP §38 Treść taka sama w §46 
Usunąć jeden z nich 

 

78 SGP §41. 3 Brak rozróżnienia na niezabudowane nieruchomości rolne, 

nieruchomości rolne zabudowane, niezabudowane 

nieruchomości przeznaczone pod zabudowę inną niż 

zagrodowa, nieruchomości zabudowane budynkiem lub 

Pozostawić stan dotychczasowy 
 



budynkami mieszkalnymi, itd. jak w stanie dotychczasowym 

– częste kryterium wyszukiwania przez rzeczoznawców 

79 SGP §42. 1.2) 
2) budynków – z podziałem na funkcje budynków; Funkcje nie są zbierane 

 

80 SGP §45 Propozycja wydłużenia terminu dostosowania bazy danych 

egib do przepisów rozporządzenia , ze względu na 

konieczność dokonywania w wielu przypadkach analizy 

materiałów zasobu. 

Termin 6 miesięcy na dostosowanie – nierealny; Bardzo 

dużo jest bieżącej pracy, wynikającej z dużego ruchu na 

rynkach nieruchomości, z prac związanych z 

przeprowadzonymi w ramach środków unijnych 

modernizacjami egib – dużo postępowań 

administracyjnych; 

Część danych da się automatycznie przekształcić do 

przepisów tego projektu, jednak w zakresie budynków 

trzeba będzie wielu czynności aby zmodernizowane dane 

wprowadzić do bazy egib. Projektowane rozporządzenie 

redefiniuje zakres budynków nie podlegający ewidencji (z 

gruntu przepisów statystycznych na grunt przepisów prawa 

budowlanego). Tym samym wiele dotychczas 

wykazywanych budynków będzie podlegało usunięciu z 

bazy danych egib. Do tego będzie potrzebna weryfikacja 

danych, którą w całości nie da się przeprowadzić 

automatycznie. Ponadto powierzchnie zabudowy będzie 

trzeba policzyć na nowo, wobec nowej jej definicji. W 

przypadku braku obliczenia na nowo tej powierzchni 

§ 45. 1. Organ prowadzący ewidencję 

gruntów i budynków w ciągu 

24 miesięcy od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia dostosuje obecnie 

prowadzoną bazę danych ewidencji 

gruntów i budynków do jego przepisów. 

 

 

81 SGP §45 ust.2 Błąd pisarki – powołany w zapisie ust.1 Załącznika nr 5 nie 

dotyczy ISD 

Powinien być § 31  

2.Dotychczasowy atrybut określający 

błąd położenia punktu granicznego (BPP) 

staje się atrybutem  określającym 

spełnienie przez punkt wymaganych 

standardów dokładnościowych (ISD), 

 



a jego wartość jest wyznaczana zgodnie 

z ust. 5 załącznika nr 5 do 

rozporządzenia. 

82 SGP Załącznik 6 OFU-OZU-OZK 
Wprowadzić możliwość Br – Ls, Br – Lz, 

Br -Lzr 

Takie sytuacje często mają miejsce, że 

budownictwa zagrodowe znajduje się 

np. w lesie i nie ma możliwości jego 

poprawnego ujawnienia 

 

83 SGP Załącznik nr 5 SPD ustalony 1,3,5,6 
Proponuje się : 

SPD ustalony 1,3,5,6,9 (9 przyjęte do 

Zasobu dla prac wykonanych zgodnie ze 

zmianą Rozporządzenia egib, która 

weszła w życie 11.01.2016 

 

84 SGP Załącznik nr 5 SPD nieustalony 2,4,7,8,9 
Proponuje się : 

SPD nieustalony 2,4,7,8,9 (9 przyjęte do 

Zasobu dla prac wykonanych przed 

zmianą Rozporządzenia egib, która 

weszła w życie 11.01.2016 

 

85 SGP Załącznik 2 Proponuje się brzmienie załącznika 2 takie, jak zostało w 

sposób przemyślany zaproponowane przez Zespół 

działający przy GGK, przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

Proponowane brzmienie załącznika 

poniżej  

86 SGP Załącznik nr 5 ust.1 Projektowany przepis w ślad za dotychczasowym 

rozporządzeniem egib zrównuje rangą punkty graniczne, 

które określają granicę wg stanu prawnego, z granicą 

ewidencyjną, które jest ustalana do celów ewidencji i może 

ulec zmianie w przypadku ustalenia granicy wg stanu 

prawnego (np. decyzją rozgraniczeniową). Granica 

ewidencyjna jest rozwiązaniem doraźnym, której celem 

było przyspieszenie procesu inwestycyjnego. 

Wprowadzić 3 atrybuty:  

1 ustalony wg stanu prawnego,  

2 ustalony do celów EGiB,  

3 nieustalony 

 



87 SGP 
Załącznik nr 6 

8. Diagram: 

AdresNieruchomości 

- terytMiejscowosci 

- terytUlicy 

W diagramie określenie terytMiejscowosci może prowadzić 

do wprowadzenia niewłaściwego numeru z systemu TERYT. 

Powinno być jednoznaczne, że jako numer 

terytMiejscowosci z systemu TERYT powinien być brany 

numer SIMC, a nie TERC. Przykładowo w Krakowie 

użytkownicy mogą wahać się, czy wpisać identyfikator: 

• Kraków (1261) - miasto na prawach powiatu 

• Kraków (1261011) - gmina miejska 

• Kraków-Krowodrza (1261029)  - delegatura – (w 
Krakowie jest to jedna z jednostek ewidencyjnych) 

• Kraków (0950463) - miasto   
Tylko przy wyborze tego ostatniego numeru (SIMC) dla 

miasta Kraków możliwe jest określenie przyporządkowania 

ulic.  

 

Z kolei przy ulicach powinien to być numer ULIC. Jest to już 

bardziej oczywiste, ale dla przejrzystości również proponuję 

wpisać wprost w diagramie ULICUlicy, a nie terytUlicy. 

 

Załącznik nr 6 

8. Diagram: AdresNieruchomości 

- SIMCMiejscowosci 

- ULICUlicy 

 

 

Propozycja brzmienia załącznika nr 2 

Lp. 
Rodzaj i oznaczenie użytku 

gruntowego 

Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do 

poszczególnych użytków gruntowych 

1 2 3 

Grunty rolne 

1. Grunty orne - R 

Do gruntów ornych zalicza się grunty: 

1) poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję 

rolniczą lub ogrodniczą; 

2) nadające się do uprawy, o której mowa w pkt 1, ale zajęte pod plantacje 

chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki 

ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały 

rodzinne ogrody działkowe; 



3) zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolniczą lub 

ogrodniczą i położone poza działką siedliskową zagrodową; 

4) utrzymywane w postaci ugoru lub odłogowane. 

2. Sady - S 

Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha, na 

których w zwartym nasadzeniu rosną drzewa owocowe lub krzewy 

owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha) lub na których 

założone zostały szkółki owocowych drzew lub krzewów lub winnice. 

3. Łąki trwałe - Ł 

Do łąk trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, 

złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących 

ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i 

połoniny z zasady koszone, w tym grunty zajęte pod urządzenia i budowle 

wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak wiaty oraz 

kojce dla tych zwierząt oraz budynki inwentarsko-składowe służące 

gospodarce rolnej, położone poza zabudową zagrodową. 

4. Pastwiska trwałe - Ps 

Do pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte podobną jak na łąkach 

roślinnością, na których z reguły wypasane są zwierzęta gospodarskie, a 

w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz na 

których wypasane są zwierzęta gospodarskie, w tym grunty zajęte pod 

urządzenia wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak 

wiaty oraz kojce dla tych zwierząt, położone poza działką siedliskową 

zagrodową. 



5. Grunty rolne zabudowane - Br 

1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty wchodzące w 

skład gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 553 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zajęte pod: 

1) budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji 

rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, 

stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i 

sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, 

przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w 

szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do 

składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory 

fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do 

otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i 

manewrowe dla maszyn rolniczych; 

2) budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z 

wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa 

rolniczego bazujących na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa 

rolnego, w skład którego wchodzą te budynki; 

3) budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, 

garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, 

jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których 

mowa w pkt 1 i 2, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone 

w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w 

miejscowości sąsiedniej tym samym powiecie lub powiecie sąsiednim. 

jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z 

decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tych 

budynków wynika, że przeznaczone są  tylko pod zabudowę zagrodową, 

albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do 

rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane takie 

budynki i urządzenia. 

W przypadku istniejących obiektów budowlanych, dla których brak jest 

dokumentacji architektoniczno-budowlanej,  grunty rolne zabudowane 

wykazuje się zgodnie ze stanem faktycznym stosując odpowiednio pkt. 1-

3. 

2. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także: 



1) grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1-3, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń, 

i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do 

innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, 

warzywniki; 

2) grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w 

ust. 1, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te 

nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych czyli nie nastąpiło 

rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów w 

rozumieniu art. 4 pkt. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych leśnych. 

3. W przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym 

wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów 

rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku 

z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę 

zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do 

ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy 

upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym 

mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2.. 

6. 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach 

rolnych - Lzr 

Do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zalicza 

się grunty, będące enklawami lub półenklawami użytków rolnych, na 

których znajdują się śródpolne skupiska drzew i krzewów lub tylko drzew, 

w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów. 

7. Grunty pod stawami - Wsr 

Do gruntów pod stawami zalicza się grunty pod zbiornikami wodnymi (z 

wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji 

poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające 

się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię 

ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i 

z nimi związane, a należące do obiektu stawowego. 

8. Grunty pod rowami - W 
Do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy, o 

których mowa w art. 16 pkt 47 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 



wodne pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla 

gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. 

9. Nieużytki - N 

Do nieużytków zalicza się grunty rolne nienadające się bez znacznych 

nakładów do działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności: 

1) bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty); 

2) piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy); 

3) naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, 

uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi; 

4) grunty pokryte wodami, które nie nadają się do produkcji rybnej 

(sadzawki, wodopoje, doły potorfowe). 

Do nieużytków nie zalicza się gruntów pokrytych wodami, poniżej 0,1000 

ha, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły 

potorfowe). Włącza się je do użytku przyległego 

  

Do nieużytków zalicza się grunty rolne nienadające się do prowadzenia 

działalności rolniczej, w szczególności: 

 

Do nieużytków zalicza się grunty rolne nienadające się do prowadzenia 

działalności rolniczej: 

1) bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty); 

2) piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy); 

3) naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, 

uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi; 

4) grunty pokryte wodami, o powierzchni powyżej 0,1000 ha, które nie 

nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe). 

Do nieużytków nie zalicza się gruntów pokrytych wodami, poniżej 0,1000 

ha, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły 

potorfowe). Włącza się je do użytku przyległego. 

Grunty leśne 

10. Lasy - Ls 

1. Do lasów zalicza się grunty określone jako "las" w ustawie z dnia 28 

września 1991 r. o lasach  

2. Do lasów zalicza się również grunty leśne nie spełniające kryterium 

powierzchniowego powyżej 0,1000 ha, jeżeli są dotychczas ujawnione w 

ewidencji gruntów i budynków jako las. 



11. 
Grunty zadrzewione i 

zakrzewione - Lz 

Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte 

roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze niż 0,1000 ha, 

a także: 

1) tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew 

karłowatych; 

2) grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi 

formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu; 

3) przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami 

lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i 

zbiorników wodnych; 

4) jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub 

sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów; 

5) wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; 

6) skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone 

w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi; 

7) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy. 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

12. Tereny mieszkaniowe - B 

1. Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewchodzące w skład 

działek siedliskowych zabudowy zagrodowej, o których mowa w lp. 5, 

związane z obiektami budowlanymi wymienionymi w Kategorii I, III i XIII, 

w załączniku do ustawy Prawo budowlane: 

1) zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 - budynki mieszkalne 

takie jak budynki mieszkalne jednorodzinne, domy letniskowe oraz 

pozostałe budynki mieszkalne; 

2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z 

budynkami mieszkalnymi, o których mowa w pkt 1, oraz urządzenia, w 

szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, 

zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia 

do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, 

obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne; 

3) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 

2, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i 

niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do 

innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, 

kwietniki, warzywniki. 



2. Przy ustalaniu konturów terenów mieszkaniowych  bierze się pod 

uwagę postanowienia decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 

ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa 

w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

stosując odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów 

mieszkaniowych. 

3. Jeżeli w granicach działki ewidencyjnej lub sąsiadujących działek 

ewidencyjnych objętych inwestycją, powierzchnia użytku pozostałego po 

ustaleniu  zasięgu terenów mieszkaniowych zgodnie z pkt. 1-2 jest 

mniejsza niż 0,0100 ha lub 5% pola powierzchni działki lub działek 

ewidencyjnych, to użytek ten włącza się  do terenów mieszkaniowych. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się dla geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

13. Tereny przemysłowe - Ba 

1. Do terenów przemysłowych zalicza się grunty: 

1) zajęte pod budynki, zaliczone w PKOB do grupy 125 - budynki 

przemysłowe i magazynowe, wymienione w  Kategorii XVIII w załączniku 

do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz związane z tymi 

budynkami budowle i urządzenia, w szczególności: wiaty, kotłownie, 

zbiorniki, przewody naziemne, place składowe, place postojowe i 

manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów, 

2) położone między budynkami, budowlami i urządzeniami, o których 

mowa w pkt 1, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i 

urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby 

zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod 

rabaty i kwietniki; 

3) zajęte pod bazy transportowe i remontowe, stacje transformatorowe, 

naziemne rurociągi, kolektory i wodociągi, hałdy i wysypiska śmieci, ujęcia 

wody i oczyszczalnie ścieków. 

2. Przy ustalaniu konturów terenów przemysłowych bierze się pod uwagę 

postanowienia decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

treść projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w 

art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 



stosując odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów 

przemysłowych. 

3. Jeżeli w granicach działki ewidencyjnej  lub sąsiadujących działek 

ewidencyjnych objętych inwestycją, powierzchnia użytku pozostałego po 

ustaleniu  zasięgu terenów przemysłowych zgodnie z pkt. 1-2   jest 

mniejsza niż 0,0100 ha lub 5% pola powierzchni działki lub działek 

ewidencyjnych, to użytek ten włącza się  do terenów przemysłowych. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się dla geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

14. Inne tereny zabudowane - Bi 

1. Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty: 

1) zajęte pod budynki i budowle inne niż zaliczone w PKOB do działu 11 

oraz do grupy 125 Kategorii I, III, XIII i XVIII w załączniku do ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz urządzenia związane z tymi 

budynkami i budowlami, w szczególności: kotłownie, zbiorniki, przewody 

naziemne, place składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, 

śmietniki, składowiska odpadów; 

2) położone między budynkami, budowlami i urządzeniami, o których 

mowa w pkt 1, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i 

urządzeń i niewykorzystywane w innym celu, który uzasadniałby 

zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod 

rabaty i kwietniki, 

3) zajęte pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale 

niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, oraz 

grzebowiska zwierząt. 

2. Przy ustalaniu konturów innych terenów zabudowanych  bierze się pod 

uwagę postanowienia decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 

ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych 

oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa 

w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

stosując odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów innych  

terenów zabudowanych. 

3. Jeżeli w granicach działki ewidencyjnej  lub sąsiadujących działek 

ewidencyjnych objętych inwestycją, powierzchnia użytku pozostałego po 

ustaleniu  zasięgu innych  terenów zabudowanych zgodnie z pkt. 1-2   jest 

mniejsza niż 0,0100 ha lub 5% pola powierzchni działki lub działek 



ewidencyjnych, to użytek ten włącza się  do innych terenów 

zabudowanych. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się dla geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

15. 

Zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy - Bp 

1. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie 

zabudowy zalicza się grunty: 

1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w 

rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych; 

2) które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub 

leśnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki 

zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod 

zabudowę; 

2. Przy ustalaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych 

lub w trakcie zabudowy bierze się pod uwagę postanowienia decyzji 

wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stosując odpowiednio 

zasady dotyczące ustalania konturów terenów mieszkaniowych, terenów 

przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych. 

3. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie 

zabudowy nie zalicza się gruntów przeznaczonych pod budowę dróg 

publicznych lub linii kolejowych, o których mowa w lp. 21. 

16. 
Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe - Bz 

Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod 

budynki i związane z nimi urządzenia: 

1) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, 

urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic); 

2) tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, 

kurhany, pomniki przyrody; 



3) tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie 

narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola 

golfowe; 

4) tereny spełniające funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki, wesołe 

miasteczka; 

5) ogrody zoologiczne i botaniczne; 

6) tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych; 

7) tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, 

które nie nadają się do upraw rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz 

zadrzewionych i zakrzewionych. 

17. Użytki kopalne - K 

1. Do użytków kopalnych zalicza się grunty: 

1) zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się 

wydobycie kopalin; 

2) wyrobiska po wydobywaniu kopalin; 

3) zapadliska i tereny po działalności górniczej. 

2. Przy ustalaniu konturów zasięgu użytków kopalnych  po rozpoczęciu 

eksploatacji bierze się pod uwagę projekt zagospodarowania złoża 

kopaliny. 

3. Przez rozpoczęcie eksploatacji rozumie się rozpoczęcie działalności 

zgodnie z terminem określonym w koncesji o której mowa w  art. 30 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

 

Grunty pod rowami na 

terenach zurbanizowanych – 

Wz 

Do gruntów pod rowami na terenach zurbanizowanych zalicza się inne niż 

wymienione w lp. 8 grunty zajęte pod te rowy odprowadzające wodę z 

terenów zurbanizowanych. 

 Cmentarze - Cm 
Do użytku gruntowego o nazwie „cmentarze” zalicza się grunty zajęte pod 

czynne i nieczynne cmentarze, a także zajęte pod grzebowiska zwierząt. 

Tereny komunikacyjne 

18. Drogi - dr 

1. Do użytku gruntowego o nazwie "drogi" zalicza się grunty, które są 

pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych  

2. Do użytku gruntowego o nazwie "drogi" nie zalicza się gruntów w 

granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli: 



1) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego; 

2) wchodzą w skład działki budowlanej, która nie jest osiedlem 

mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji 

autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym 

wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej. 

3. Grunty w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych niezaliczone 

do użytku gruntowego "drogi" włącza się do: 

1) przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa 

rolnego; 

2) użytku "las", jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa leśnego; 

3) odpowiedniego użytku z grupy użytków zurbanizowanych i 

zabudowanych, jeżeli wchodzą w skład działki budowlanej. 

 Drogi wewnętrzne - dw 

1. Do użytku gruntowego o nazwie „drogi wewnętrzne” zalicza się grunty 

w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych,  w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych  

2. Do użytku gruntowego o nazwie „drogi wewnętrzne” zalicza się także 

grunty, jeżeli: 

1) wchodzą w skład działki budowlanej, która jest osiedlem 

mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji 

autobusowej przeznaczonej pod komunikację wewnętrzną,  

2) stanowią pas gruntu dla którego ustanowiono służebności drogowe, 

lub odrębną działkę ewidencyjną, ustanowione lub wydzielone wyłącznie 

w celu zapewnienia dostępu do  drogi publicznej, 

3. Do użytku gruntowego o nazwie „drogi wewnętrzne” nie zalicza się 

gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli 

wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, leśnego lub działki budowlanej. 

4. Grunty w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, o których 

mowa w ust. 3 włącza się do: 

1) przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa 

rolnego; 

2) użytku „las”, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa leśnego; 

3) odpowiedniego użytku z grupy użytków zurbanizowanych i 

zabudowanych, jeżeli wchodzą w skład działki budowlanej. 



19. Tereny kolejowe - Tk 

Do terenów kolejowych zalicza się grunty zajęte pod budowle i inne 

urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego: 

torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe itp. 

20. Inne tereny komunikacyjne - Ti 

Do innych terenów komunikacyjnych zalicza się inne niż wymienione w 

lp. 17 i 18 grunty zajęte w celach komunikacyjnych, a w szczególności pod: 

1) porty lotnicze oraz budowle i urządzenia służące komunikacji lotniczej; 

2) urządzenia portowe, przystanie, budowle i urządzenia służące 

komunikacji wodnej; 

3) budowle i urządzenia kolei linowych; 

4) torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i 

urządzenia związane z komunikacją miejską; 

5) urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; 

6) wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego. 

21. 

Grunty przeznaczone pod 

budowę dróg publicznych lub 

linii kolejowych - Tp 

Do gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii 

kolejowych zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi 

publiczne lub linie kolejowe na podstawie: 

1) ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości lub 

uchwał o scaleniu i podziale nieruchomości, wydanych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, a także prawomocnych orzeczeń sądowych 

orzekających o podziale nieruchomości; 

2) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych  

3) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

4) ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  

ale na których budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została 

zakończona i dla których wydane zostały decyzje na podstawie art. 11 

oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych 



ale na których budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została 

zakończona. 

W przypadkach określonych w pkt 1 i 4 zmiana użytku na Tp następuje po 

wydaniu decyzji, o której mowa w art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych.. 

Użytki ekologiczne 

22. 

Użytki ekologiczne - E-R, E-Ł, E-

Ps, E-Ls, E-Lz, E-Lzr, E-Wp, E-

Ws, E-N 

Kontury użytków ekologicznych określa się w ewidencji na podstawie 

uchwały właściwej rady gminy, podjętej na podstawie przepisów o 

ochronie przyrody, z uwzględnieniem uwidocznionych w tej ewidencji 

konturów użytków gruntowych, które zostały ustalone na podstawie cech 

gruntów wynikających ze sposobu zagospodarowania lub użytkowania. 

Grunty pod wodami 

23. 
Grunty pod morskimi wodami 

wewnętrznymi - Wm 

Gruntami pod morskimi wodami wewnętrznymi są grunty pokryte 

morskimi wodami wewnętrznymi, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej  

24. 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi - Wp 

Do gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi zalicza się grunty 

pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  

Kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi wyznaczają 

linie brzegów cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych 

zbiorników wodnych, a w przypadku kanałów lub sztucznych zbiorników 

wodnych usytuowanych na wodach płynących - zewnętrzne krawędzie 

tych kanałów lub zbiorników. 

Jeżeli ciek naturalny, jezioro, inny naturalny lub sztuczny zbiornik wodny 

lub kanał przecina granicę obrębu ewidencyjnego, to granica obrębu 

ogranicza kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi. 



25. 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi - 

Ws 

Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi zalicza się grunty 

pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  , oraz grunty 

trwale pokryte wodami znajdującymi się w zagłębieniach terenu 

powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami oraz 

niezaliczone do nieużytków, o których mowa w lp. 9. Kontur gruntów pod 

wodami powierzchniowymi stojącymi wyznaczają linie brzegów 

naturalnych zbiorników wodnych, a w przypadku zagłębień terenu 

powstałych w wyniku działalności człowieka - zewnętrzne krawędzie tych 

zagłębień. 

Jeżeli naturalny zbiornik wodny lub zagłębienie terenu powstałe w 

wyniku działalności człowieka przecina granicę obrębu ewidencyjnego, to 

krawędź przecięcia ogranicza kontur gruntów pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi. 

Tereny różne 

26. Tereny różne - Tr 

Do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, niezaliczone 

do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowle 

ziemne, takie jak: wały przeciwpowodziowe niezaliczone do terenów 

komunikacyjnych, kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów, o 

których mowa w lp. 7. 

 


