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Dr inż. Józef Maślanka        Kraków, 22.11.2021 r. 

ul. Turniejowa 59/9 

30-619 Kraków 

 

 

Główny Geodeta Kraju 

Prof. dr hab. inż. Waldemar Izdebski 

ul. Wspólna 2 

00-926 Warszawa 

 

Dotyczy: ustalania przebiegu granic działek w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków 

 

W związku z obowiązującym od 31 lipca 2021 r. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) – nazywanym 

w dalszej części tego pisma w skrócie „Rozporządzeniem EGiB”, pojawiają się liczne pytania i wątpliwości. 

Dotyczą one m.in. przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie 

§§31-33 tego Rozporządzenia. 

Zgodnie z §31 Rozporządzenia EGiB, jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30 

Rozporządzenia, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością 

właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 

ustawy [Prawo geodezyjne i kartograficzne], dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych 

pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic w trybie 

§31-33 Rozporządzenia EGiB. 

Poniżej przedstawiam moje pytania i wątpliwości z podaniem praktycznego uzasadnienia i kontekstu. Mam 

nadzieję, że ta forma pisma będzie czytelna, a dodatkowo przekona Pana, że zgłaszane wątpliwości dotyczą 

realnych przypadków. 

1. Czy jest obecnie prawnie możliwe ustalenia przebiegu granic działek w trybie §§31-33 

Rozporządzenia EGiB, jeżeli dane zawarte w dokumentacji lub materiałach, o których mowa w §30 

Rozporządzenia EGiB, nie są wiarygodne, ale formalnie spełniają geodezyjne standardy techniczne 

w zakresie dokładności? 

Przykład:  

Deweloper kupił w kwietniu 2021 r. działkę ewidencyjną w środku spokojnego osiedla domków 

jednorodzinnych i zlecił geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych. Ze względu na niską 

dokładność współrzędnych punktów granicznych pochodzących jeszcze z 1962 r. oraz zamiar wzniesienia 

przez dewelopera budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem w maksymalnym stopniu tzw. zbliżeń do 

granic działek sąsiednich, geodeta (wykonawca prac geodezyjnych) ustalił w maju 2021 r. przebieg granic 

działki ewidencyjnej w trybie §§37-39 obowiązującego wówczas Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 393). Geodeta ten, nie przeprowadzając poprawnej i pełnej analizy danych otrzymanych 

z ODGiK, w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic „mechanicznie” wyniósł w teren techniką GNSS 

i „okazał” dane z operatu z 1962 r. (tzw. surowe współrzędne). Nie zauważył, że współrzędne te określone 

zostały w oparciu o ówczesną osnowę pomiarową oraz linie pomiarowe II rzędu, co sprawia, że 

charakteryzują się dokładnością rzędu 0,5÷1 m. Takie „ustalenie” geodety (granice zgodnie z przepisami 

prawa ustala wykonawca prac) oznaczało, że istniejące w terenie od 1989 r. trwałe ogrodzenie, znajdujące 
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się przy granicy ale w całości na sąsiedniej działce, nagle znalazło się wewnątrz działki dewelopera, 

wchodząc w nią na odległość od 0,3 m do 0,5 m. Przedstawiona przez geodetę sytuacja wzbudziła ostry 

protest właściciela działki sąsiedniej. Granica wytyczona przez geodetę stała się nie tylko powodem 

ogromnego stresu dla wieloletniego właściciela działki sąsiedniej, spokojnie użytkującego wraz innymi 

sąsiadami swoje działki od lat 80. XX wieku, ale elementem wykorzystywanym do swoistego szantażu. 

Deweloper był bowiem skłonny oddać „poprzedniemu właścicielowi” w dzierżawę fragment terenu, który 

„wchodził” w jego działkę, jednak pod warunkiem, że właściciel działki nie będzie zgłaszał żadnych 

zastrzeżeń do projektowanego domu wielorodzinnego, który deweloper zamierza wybudować. Właściciel 

działki szukając wyjaśnienia i pomocy zwrócił się o pomoc do mnie. Okazało się, że geodeta zignorował 

ograniczoną dokładność współrzędnych pochodzących z 1962 r., a więc z czasów, w których stosowane 

technologicznie zupełnie nie przystają do obecnych wymagań. Nie uwzględnił też słownego opisu granic 

zamieszczonych w protokole granicznym oraz miar (czołówek) wykazanych na szkicu polowym. Dokumenty 

te wchodzą w skład operatu podziałowego z 1985 r., w którym dokonano stabilizacji punktów granicznych 

kątownikami. Wg tych znaków granicznych (kątowników) właściciel zbudował w 1989 r. trwałe ogrodzenie 

położone w całości na jego działce, nie przekraczając granicy, co potwierdzają m.in. miary czołowe. Geodeta 

dewelopera (można go tak nazwać, nie tylko z racji sposobu działania, ale faktu, że sam przedstawił się przy 

czynnościach ustalenia granic, jako działający w imieniu dewelopera) zrozumiał swój błąd (popełnił też inne 

błędy, np. ustalał granice, które należało tylko wznowić), co spowodowało, że powtórzył w lipcu 2021 r. 

czynności ustalenia wszystkich granic działki dewelopera. Niestety, działając chaotycznie m.in. pod 

wpływem dewelopera oraz porad starszych geodetów, przyjął tym razem granice działek w osi trwałych 

ogrodzeń (wszystkie na podmurówkach o szerokości od 20-30 cm), co było zupełnie niezgodne z operatem 

z 1985 r., oświadczeniami wiedzy wszystkich wieloletnich właścicieli, a nawet stanem i konstrukcją 

ogrodzeń w terenie. Co zaskakujące w protokole geodety granica ta jest opisana jako ustalona wg §39 ust. 

2 Rozporządzenia z 2001 r., a więc wg ostatniego spokojnego stanu posiadania. Wieloletni właściciele 

wszystkich działek sąsiednich nie zgodzili się z takim przebiegiem granic „ustalonym” przez geodetę, co 

zostało zapisane w protokole granicznym jako granice sporne. Sprzeciw nie był tylko słowny, ponieważ 

protokół został podpisany przez tych właścicieli. Jedynie deweloper, będący właścicielem od 3 miesięcy, 

zaakceptował taki przebieg granic, gdyż mając „połowę ogrodzeń” zachował nadal możliwość naciskania na 

sąsiadów, aby nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Geodeta dewelopera oparł się na 

art. 154 Kodeksu Cywilnego: „Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, 

znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów”. Nie zauważył 

niestety tego, że orzeczenia sądów podkreślają jednoznacznie, że jest to wzruszalne domniemanie i dotyczy 

wspólnego użytkowania, a nie określania granic własności. 

Geodeta złożył operat techniczny do ODGiK i co zaskakujące po weryfikacji operat został bez problemów 

i szybko przyjęty do PZGiK. Punkty sporne mają w bazie ewidencyjnej atrybuty ZRD=1 i BPP=1, co wg 

nowego Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie EGiB daje automatycznie SPD=1 i ISD=1. Warto 

też podkreślić, że w bazie EGiB prowadzonej wg nowego Rozporządzenia nie ma już żadnej informacji o tym, 

że granica ta jest sporna.  

Próbując pomóc właścicielowi działki dokonałem jeszcze w lipcu 2021 r. pod rządami starego 

Rozporządzenia ponowne ustalenie przebiegu omawianej granicy w trybie przepisów o EGiB, powołując się 

na klauzulę generalną zapisaną w §37: „Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte 

w niej dane nie są wiarygodne …”. Takiego zapisu nie ma już niestety w nowym Rozporządzeniu pomimo 

tego, że dalej można ustalać przebieg granic korzystając z bardzo ogólnej i, jak widać w omawianym 

przykładzie, za trudnej dla geodetów, cywilistycznej klauzuli ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jak 

wskazują autorytety prawnicze - Jerzy Ignatowicz i Krzysztof Stefaniuk w swojej książce pt.: „Prawo 

rzeczowe” (wydane 4., wydawnictwo Wolters Kluwer, 2012 r.) posiadanie zawiera dwa składniki: element 

fizyczny (corpus) i element psychiczny (animus), co powoduje, że jego ustalanie musi uwzględniać fakt, że 

jest zjawiskiem psychofizycznym (zob. strony 326-327). Geodeta dewelopera zupełnie zignorował zgodną 
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opinię wieloletnich właścicieli nieruchomości, którzy najlepiej znają stosunki sąsiedzkie i tzw. historię granic 

działek.  

Opisany powyższy przypadek ilustruje w jaskaray sposób, jak w obecnym stanie prawnym określonym przez 

nowe przepisy o EGiB (po 31 lipca 2021 r.), koncentrujące się tylko na samej dokładność określenia 

położenia punktów granicznych, właściciele działek są w zasadzie zupełnie bezbronni wobec błędów lub 

samowoli geodetów ustalających przebieg ich granic. Tak wadliwie ustalone granice podlegają następnie 

w procedurze aktualizacji „automatycznemu” ujawnieniu w operacie EGiB. Od 2020 r., po nowelizacji 

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie jest bowiem potrzebny wniosek właścicieli o wprowadzenie 

zmian do EGiB. Dodatkowo, wobec ogromnego i niezrozumiałego dla mnie ograniczenia liczby i wartości 

atrybutów punktów granicznych działek w nowym Rozporządzeniu, granica działki ustalona w wyżej 

opisany sposób posiada dla punktów granicznych atrybuty SPD=1 i ISD=1, a więc takie same, jak np. punkty 

graniczne ustalone w postępowaniu rozgraniczeniowym zakończonym ostateczną decyzją administracyjną 

albo orzeczeniem sądowym. 

Moim zdaniem jest to bardzo nierówne i niesprawiedliwe traktowanie stron (podmiotów ewidencyjnych) 

oraz nieuprawniona i nieuzasadniona dominacja organów Państwa nad zwykłym obywatelem. Nie ma to 

nic wspólnego z zasadą budzenia zaufania obywateli do władzy publicznej zapisaną w art. 8 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. Nie jest poprawnym rozwiązaniem w tym zakresie, stosowana przez 

starostów praktyka, odsyłania pokrzywdzonych właścicieli do kosztownych i długotrwałych postępowań 

rozgraniczeniowych, prowadzonych na koszt tych pokrzywdzonych, bo to nie oni doprowadzili do sporu, 

tylko geodeta i nieprawidłowe przepisy prawa. Moja etyka osobista i zawodowa nie pozwala mi na 

zaakceptowanie takiego stanu. Postuluje, aby Główny Geodeta Kraju podjął pilne kroki legislacyjne 

zmierzające do skorygowania wadliwych regulacji prawnych, a także skierował odpowiednie pisma do 

organów odpowiedzialnych za prowadzenie EGiB i PZGiK. Ja ze swej strony postaram się zainteresować 

sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich. Zrobiłem tak już w kwietniu 2015 r. m.in. w sprawie ówczesnego 

§39 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie EGiB (weszło w życie 31.12.2013 r.), który pozwalał na nieformalne 

przewłaszczanie nieruchomości, wywołując sporą demoralizację geodetów uprawnionych. Zgłaszane wtedy 

przeze mnie postulaty zostały uwzględnione w obecnym obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie EGiB. 

2. Jaką wartość atrybutu SPD powinny otrzymać punkty graniczne nie objęte decyzją podziałową (nie 

leżące na tzw. czerwonej granicy), ale wyznaczające granice dzielonej działki ewidencyjnej oraz 

będące podstawą określenia współrzędnych nowych punktów granicznych powstałych w wyniku 

podziału?  

Przykład: 

W celu jasnego przedstawienia pojawiających się wątpliwości posłużę się poniższym poglądowym 

rysunkiem.  
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Punkty nr 1 i 2 należące do dzielonej działki o nr 200 nie posiadały w bazie PODGiK współrzędnych 

spełniających wymagania dokładnościowe określone w następujących przepisach prawa: 

• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 nr 263, poz. 1572), 

• Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393). 

Położenie punktów wykazanych w bazie EGiB określono jedynie na podstawie wektoryzacji mapy w skali 

1:2880. Podział działki odbywał się w postępowaniu administracyjnym, w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Punkty graniczne dzielonej działki nie spełniały kryteriów 

dokładnościowych określonych w ww. przepisach prawa, pomimo tego podział nie został jednak 

poprzedzony ustaleniem przebiegu granic dzielonej działki na zasadach §§37-39 obowiązującego wówczas 

Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 454). 

Ustalenie przebiegu granic przed podziałem zalecał w takich przypadkach Główny Geodeta Kraju w piśmie 

z dnia 20 listopada 2012 r. (nr KN-5025-77/12) skierowanym do Prezesa Geodezyjnej Izby Gospodarczej 

Pana Bogdana Grzechnika.  

Geodeta do „określenia przebiegu” granic dzielonej działki skorzystał z procedury przyjęcia granic 

nieruchomości zamieszczonej w §§6-7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663). Czynności 

przyjęcia granic przeprowadził w terenie z udziałem osób zawiadomionych zgodnie z §6 ust. 4 ww. 

Rozporządzenia z 2004 r. Opisana powyżej praktyka pomijania ustalenia przebiegu granic jest dosyć 

powszechna. Spotkałem się np. ze zdaniem miejscowego godety, że „w tym powiecie nikt nie ustala granic, 

tylko je przyjmuje”. To nie koniec dosyć zaskakujących dla mnie praktyk. Tak przyjęte granice zostały 

zapisane w operacie technicznym, a później w bazie EGiB, z atrybutami: ZRD=5 i BPP=1. Wartość „5” 

(zatwierdzone projekty podziału nieruchomości) atrybutu ZRD dotyczy tylko nowych punktów (na 

przykładowym rysunku jest to pkt oznaczony jako „A”). Wartość ZRD dla „przyjętych” granic powinna 

wynosić „2”, ale prawdopodobnie udział osób w „terenowym” przyjęciu granic sprawił, że traktowano to 

w praktyce jako ustalenie przebiegu granic. Nieważny był nawet występujący niekiedy spór graniczny, który 

i tak nie wstrzymywał postępowania podziałowego, którego stroną nie był właściciel działki sąsiedniej. 

Zgodnie z obecnym Rozporządzenie EGiB punkty graniczne o dotychczasowych atrybutach ZRD=5 i BPP=1 

otrzymują atrybuty SPD=1 i ISD=1, co jest ogromnym zniekształceniem informacji na temat tych punktów 

i prowadzi do stopniowej utraty wiarygodności bazy EGiB. Dodatkowo, jeśli literalnie odczytać §31 

Rozporządzenia EGiB, z powodu wartości ISD=1 nie można dokonać ustalenia przebiegu granic w trybie 

przepisów obecnego Rozporządzenia EGiB. Budzi to ogromy sprzeciw i brak poczucia sprawiedliwości 

właściciela nieruchomości (w naszym przykładzie – właściciela działki 100) i jest kolejnym przykładem, że 

obecne przepisy dotyczące ustalania przebiegu granic w trybie ewidencyjnym nie szanują praw obywateli 

oraz stawiają ich z góry na przegranej pozycji. Widoczna jest też rażąca dysproporcja w obronie swoich 

praw. Geodeta w szybkim i uproszonym trybie dotyczącym przyjęcia granic dzielonej nieruchomości, może 

zmienić przebieg granic, nawet przy sprzeciwie właściciela sąsiedniej działki. Właściciel sąsiedniej działki, 

aby się bronić nie może skorzystać z takiej szybkiej ścieżki i dokonać ustalenia przebiegu granic w trybie 

Rozporządzenia EGiB ze względu na wadliwe rozwiązania prawne zawarte w tym Rozporządzeniu. Musi 

dopiero wystąpić o rozgraniczenie nieruchomości, gdzie m.in. trzeba poprawnie określić strony 

postępowania, co przy nieruchomościach posiadających nieuregulowany stan prawny (np. przylegające do 

działki drogowej) może trwać latami. Jedna z takich spraw, z którą mam niestety do czynienia, toczy się od 

21 lat ze względu na bierną postawę wójta gminy, „gospodarza” postępowania rozgraniczeniowego.  
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Proszę tez zauważyć, że jeśli nawet uda się przekonać PODGiK (nie jest to łatwe i wymaga sporo czasu oraz 

cierpliwości – Pana odpowiedź może być tu bardzo pomocna), że nadanie atrybutowi ZRD wartości „5” dla 

punktów oznaczonych na rysunku jako 1 i 2, było poważnym błędem, to i tak skorygowana wartość SPD=2 

nie zmienia fatalnej sytuacji właściciela działki nr 100, ze względu na atrybut ISD=1 i §31 Rozporządzenia 

EGiB. Tej sytuacji dotyczyło też pierwsze moje pytanie. 

Do przyjęcia granic działki nr 200 geodeta wykorzystał skalibrowaną mapę ewidencyjną w skali 1:2880, 

którą „wyniósł” w teren i zmiarkował palikami, a następnie pomierzył te paliki sytuacyjnie (tachimetrycznie 

lub techniką GNSS). Domyślam się, że geodeta specjalnie nadał punktom 1 i 2 atrybut BPP=1 lub 2 (zamiast 

odpowiednio 3-6) ze względu na to, że w innym przypadku nie mógłby dokonać obliczenia pól powierzchni 

działek (zob. §61 i §62 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001 r.). Przepisy 

ówczesnego Rozporządzenia w sprawie EGiB zawierały bowiem w tym zakresie słynną „ślepą uliczkę”. 

Powyższe pytanie wynika też z chęci dostarczenia argumentów dla PODGiK potrzebnych do sprostowania 

z urzędu tego typu błędnych wartości atrybutów punktów granicznych. 

3. Czy przebieg granic działek ewidencyjnych opartych na punktach posiadających w bazie EGiB 

prawidłowo nadane wartości SPD=2 i ISD=1 można ustalać w trybie §§31-33 Rozporządzenia EGiB, 

czy jest to kategorycznie niedopuszczalne?  

Przykład: 

Właściciel działki ewidencyjnej oznaczonej na rysunku zamieszczonym w niniejszym piśmie numerem 100, 

zlecający prace geodezyjne, chce jednoznacznie ustalić przebieg granic tej działki i fizycznie je oznaczyć 

w terenie za pomocą betonowych słupków granicznych (znaków granicznych). Wydaje się, że punkty 

posiadające wartości SPD=2 i ISD=1 (przypadek opisany przy uzasadnieniu pytania nr 2) nie można 

wyznaczać w trybie art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK) gdyż 

nie spełniają podstawowego warunku zapisanego w ust. 1 tego artykułu, a mianowicie nie zostały 

uprzednio ustalone. Pomijam już kontrowersje znane z literatury fachowej, że ustalenia granic 

nieruchomości następuje w myśl art. 29 Ustawy PGiK tylko w postępowaniu rozgraniczeniowym. 

Zatem wartość atrybutu ISD=1 blokuje, moim zdaniem bezpodstawnie, czynności ustalenia przebiegu 

granic, które nie są formalnie ustalone. Zapewne prawodawca tworząc ten przepis myślał tylko o tym, aby 

na koszt Państwa nie ustalać niepotrzebne przebiegu granic działek np. w postępowaniach 

modernizacyjnych prowadzonych przez starostów w trybie art. 24a PGiK. Nie można jednak tworzyć 

przepisów prawa, które nie zapewniają odpowiednią ochronę indywidualnych praw obywateli.  

4. Czy czynność przyjęcia granic dokonana w terenie w myśl §§6-7 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 

z 2004 r. nr 268 poz. 2663) powoduje, że nowe punkty leżące na odcinku granicy opartym na tak 

przyjętych punktach należy uznać za ustalone i nadać im w bazie ewidencyjnej SPD=1 ? 

Przykład: 

Nowy punkt podziałowy „A” posiadający w bazie EGiB atrybuty SPD=1, ISD=1, został oparty na granicy 

działki (nieruchomości) wyznaczanej przez punkty graniczne o nr 1 i 2, które nie zostały ustalone, a jedynie 

przyjęte na podstawie materiałów o dokładności rzędu 3 m (np. mapy w skali 1:2880 sporządzonej 

w układzie współrzędnych byłego katastru austriackiego). Współrzędne punktu „A’ zostały określone 

z matematycznego przecięcia „niepewnej” linii granicznej opartej na punktach 1 i 2 z projektowaną linią 

podziałową (tzw. czerwona granica). Czy w tej sytuacji poprawnym rozwiązaniem jest wykazanie w bazie 

EGiB atrybutów punktu „A” SPD=1 i ISD=1, co jest stosowane powszechnie? 
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W przypadku przyjęcia założenia, że punkt „A” ma jednak poprawnie określone atrybuty SPD i ISD, 

wynoszące „1”, których nie można modyfikować, to pojawia się następny, poważny problem. Jeżeli 

w przyszłości zostanie dokonane ustalenie przebiegu granic w trybie ewidencyjnym obejmujące punkty 1 

i 2, które doprowadzi do skorygowania współrzędnych tych punktów, to czy będzie to też skutkować 

modyfikacją współrzędnych punktu podziałowego „A” leżącego na linii 1-2? Czy jednak ze względu na 

„mocne” atrybuty punktu „A” (SPD=1, ISD=1), nie można dokonywać żadnych korekt jego współrzędnych 

przy ustalaniu przebiegu granic w trybie ewidencyjnym. Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje jednak 

powstanie sztucznego załamania granicy w pkt „A”, która we wszystkich dotychczasowych dokumentach 

była wykazana jako linia prosta.  

5. Czy na podstawie art. 39 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne można wyznaczyć 

i zastabilizować punkty graniczne ujawnione w bazie EGiB, w przypadku gdy posiadają one atrybuty 

SPD=2 i ISD =1? 

Przykład: 

Pytanie to wynika z przypadku opisanego szczegółowo przy pytaniach nr 3 i 4 i dotyczy ono punków 

granicznych oznaczonych na rysunku nr 1 i 2, które zostały przyjęte, a nie ustalone. 

6. Czy geodeta prowadzący czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w myśl §§31-

33 Rozporządzenia EGiB powinien wymagać, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.), dowodu dokonania 

opłaty skarbowej (z wyjątkiem sytuacji wymienionych w Załączniku do ww. Ustawy - Część IV 

kolumna 4) w przypadku okazania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa? 

7. Czy w przypadku braku dowodu wniesienia takiej opłaty skarbowej, geodeta nie powinien dopuścić 

taką osobę do składania oświadczenia i podpisywania protokołu granicznego?  

8. Czy PODGiK na etapie weryfikacji operatu technicznego lub później starosta, na etapie aktualizacji 

operatu EGiB, może kwestionować taki operat niezawierający dowodu wniesienia opłaty 

skarbowej?  

Przykład: 

Do czynności ustalenia przebiegu granic prowadzonym w trybie przepisów o EGiB stawia się osoba pisemnie 

upoważniona, ale nie spokrewniona z właścicielem lub nie będące jego małżonkiem (np. ojciec jednego 

z małżonków, a nieruchomość jest objęta wspólnością małżeńską). Wielu właścicieli nieruchomości 

przebywa obecnie na stałe zagranicą lub przyjeżdża do Polski tylko na weekendy (np. osoby pracujące 

w Austrii). Stąd opisane przypadki są dosyć częste. Nadmieniam, że zgłoszenie pracy geodezyjnej jest 

formalnie rejestrowanej przez starostę jako „sprawa”, której nadawane jest oznaczenie kancelaryjne typu: 

GK.6640.1234.2021. 

 

 

Z poważaniem 

 

Dr inż. Józef Maślanka 
(podpisano elektronicznie) 
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