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Kolokwium z postępowania administracyjnego – III rok aplikacji radcowskiej 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu -  4 października 2019 r. 

 

 Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725; ze zm. – 

dalej jako: pgik) Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach 

powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, prowadził 

postępowanie z wniosku Mariana Dziury z dnia 5 kwietnia 2019 r., właściciela 

nieruchomości składającej się z działki nr 86/3 o powierzchni 0,124 ha objętej księgą 

wieczystą nr PO1P/00002969/1 położonej w obrębie Krzyżowniki, jednostka 

ewidencyjna Poznań w przedmiocie aktualizacji danych ewidencyjnych objętych 

operatem ewidencji gruntów i budynków. Polegała ona na zmianie przebiegu granic 

opisanej wyżej nieruchomości wnioskodawcy Mariana Dziury, a nieruchomościami 

sąsiednimi położonymi w tym samym obrębie, tj.: - nieruchomością objętą księgą 

wieczystą nr PO1P/00003344/1 składającą się z działki nr 86/1 o powierzchni 0,0853 

ha – właściciel Jan Szymański; - nieruchomością objętą księgą wieczystą nr 

PO1P/00002715/1 składającą się z działki nr 86/2 o powierzchni 0,0548 ha – 

właściciel Jolanta Kowalik; nieruchomością objętą księgą wieczystą nr 

PO1P/00003121/1 składającą się z działki nr 85/3 o powierzchni 0,0399 ha.  

 W dniu 13 maja 2019 r. zmarł Franciszek Bulik będący, wraz z małżonką 

Gabrielą Bulik, współwłaścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 

PO1P/00003121/1 składającej się z działki nr 85/3 o powierzchni 0,0399 ha. Pismem 

z dnia 31 maja 2019 r. organ zwrócił się do Gabrieli Bulik o wskazanie informacji o 

spadkobiercach (następcach prawnych) zmarłego, a to poprzez podanie ich imion, 

nazwisk, adresów oraz stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. W odpowiedzi na 

wezwanie organu Gabriela Bulik w piśmie z dnia 10 czerwca 2019 r. wskazała, że 

postępowanie spadkowe po zmarłym mężu Franciszku Buliku nie zostało jeszcze 

przeprowadzone. Jednocześnie złożyła ona oświadczenie, że jest osobą sprawującą 

zarząd spadku nieobjętego. 

 

 Pismem z dnia 20 czerwca 2019 r. organ zawiadomił strony o wszczęciu 

postępowania w sprawie zmiany przebiegu granic dla działek nr: 86/1; 86/2; 86/3 i 

85/3 obręb Krzyżowniki jednostka ewidencyjna Poznań. Zawiadomienie za zmarłego 

Franciszka Bulika zostało doręczone Gabrieli Bulik, w oparciu o treść złożonego 

przez nią oświadczenia z dnia 10 czerwca 2019 r. 

 

 Decyzją z dnia 12 sierpnia 2019 r. nr DWG/2019/08/3551, doręczoną stronom 

postępowania w dniu 16 sierpnia 2019 r., Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent 

miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, 

orzekł o aktualizacji danych ewidencyjnych objętych operatem ewidencji gruntów i 

budynków, polegającej na zmianie przebiegu granic nieruchomości składającej się z 

działki nr 86/3 o powierzchni 0,124 ha objętej księgą wieczystą nr PO1P/00002969/1 

położonej w obrębie Krzyżowniki, jednostka ewidencyjna Poznań, a 
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nieruchomościami sąsiednimi położonymi w tym samym obrębie, tj.: - 

nieruchomością objętą księgą wieczystą nr PO1P/00003344/1 składającą się z 

działki nr 86/1 o powierzchni 0,0853 ha; - nieruchomością objętą księgą wieczystą nr 

PO1P/00002715/1 składającą się z działki nr 86/2 o powierzchni 0,0548 ha; 

nieruchomością objętą księgą wieczystą nr PO1P/00003121/1 składającą się z 

działki nr 85/3 o powierzchni 0,0399 ha, w sposób ustalony i wskazany na gruncie, 

szczegółowo opisany w protokole z czynności ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych i przedstawiony na szkicu ustalenia granic stanowiącym integralną 

część ww. protokołu, sporządzonym w dniu 25 kwietnia 2019 r. przez geodetę 

uprawnionego, w ramach operatu technicznego wpisanego do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 9 maja 2019 r. pod 

numerem 6358, zgodnie z którym granica została ustalona: - pomiędzy działką nr 

86/1 a działką nr 86/3 na odcinku od punktu nr 1 do punktu nr 7; - pomiędzy działką 

nr 86/2 a działką nr 86/3 na odcinku od punktu nr 5 do punktu nr 9; - pomiędzy 

działką nr 86/3 a działką nr 86/1 na odcinku od punktu nr 2 przez punkt nr 6, gdzie 

załamuje się i biegnie przez punkt nr 3 do punktu nr 8. 

 Organ I instancji powyższe rozstrzygnięcie wydał w oparciu o przepisy art. 7d; 

20 ust. 1 pkt 1; 20 ust. 2 pkt 1; 22 ust. 1 i 2; 24 ust. 2a pkt 2 pgik oraz § 37; § 38; § 

39 ust. 1, 5 i 6; § 44 pkt 2; § 45 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

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

budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393; ze zm. – dalej jako: rozporządzenie).  

 

 Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. (wpływ do organu 28 sierpnia 2019 r.) 

odwołanie od powyższej decyzji organu I instancji wniosła Agata Leśniak. 

Odwołująca się zarzuciła organowi I instancji naruszenie § 38 rozporządzenia oraz 

art. 28 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096; ze zm. – dalej jako: k.p.a.). 

Podniosła, że jest córką zmarłego Franciszka Bulika i jego następcą prawnym 

(spadkobiercą). W wyniku nabycia spadku po zmarłym jest współwłaścicielką 

nieruchomości objętej księgą wieczystą nr PO1P/00003121/1 składającej się z działki 

nr 85/3 o powierzchni 0,0399 ha. Spadek po zmarłym Franciszku Buliku nabyli 

bowiem Gabriela Bulik, Agata Leśniak oraz Zofia Bulik-Nowak w udziale po 1/3 

części. W konsekwencji odwołująca wskazała, że jest stroną prowadzonego 

postępowania, która nie została powiadomiona o jego prowadzeniu, a to stosownie 

do treści przepisu art. 10 § 1 k.p.a. oraz § 38 rozporządzenia. Organ nie 

zagwarantował jej prawa do czynnego udziału w postępowaniu, tym samym 

pomijając ją jako stronę (współwłaściciela nieruchomości) co zdaniem Agaty Leśniak 

stanowiło naruszenie art. 28 k.p.a. W uzasadnieniu odwołania odwołująca się 

zarzuciła również organowi I instancji, że nie przeprowadził żadnego postępowania 

dowodowego w zakresie ustalenia następców prawnych po zmarłym Franciszku 

Buliku, choćby poprzez dokonanie stosownego sprawdzenia w Rejestrze 

Spadkowym. Oparł się wyłącznie na oświadczeniu Gabrieli Bulik z dnia 10 czerwca 

2019 r. 
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 Postanowieniem z dnia 23 września 2019 r., nr DIO/2019/9/003 Wielkopolski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie art. 

7b ust. 2 pkt. 2 pgik oraz art. 134 k.p.a., stwierdził niedopuszczalność wniesionego 

przez Agatę Leśniak odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ nr DWG/2019/08/3551 z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

 W uzasadnieniu wydanego postanowienia organ II instancji powołał się na 

treść art. 28 k.p.a., art. 20 ust. 2 pgik oraz § 10 rozporządzenia. Wielkopolski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podał, że 

Franciszek Bulik zmarł, a spadek po nim – zgodnie z oświadczeniem Gabrieli Bulik z 

dnia 10 czerwca 2019 r. – nie został przeprowadzony. Dyrektor Zarządu Geodezji i 

Katastru Miejskiego GEOPOZ w toku prowadzonego postępowania zwrócił się 

bowiem do żony zmarłego o złożenie oświadczenia o zarządzaniu spadkiem. W 

odpowiedzi uzyskał od Gabrieli Bulik oświadczenie, że jest ona osobą zarządzającą 

spadkiem oraz informację, że postępowanie spadkowe po zmarłym nie zostało 

przeprowadzone. Zdaniem organu II instancji odwołująca się nie została zatem 

wykazana jako właściciel w stosunku do działek ewidencyjnych stanowiących 

przedmiot prowadzonego postępowania administracyjnego. 

 Ponadto organ II instancji podniósł, iż prowadząc postępowanie odwoławcze 

zwrócił się pismem z dnia 5 września 2019 r., doręczonym w dniu 9 września 2019 r., 

do Agaty Leśniak o przedłożenie, w terminie 7 dni, postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku po zmarłym bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Do 

dnia wydania postanowienia o niedopuszczalności wniesionego odwołania, Agata 

Leśniak nie złożyła jednak żadnych dokumentów stwierdzających jej prawa do 

spadku po zmarłym Franciszku Buliku. W tym stanie rzeczy prowadzenie dalszego 

postępowania dowodowego w ocenie organu II instancji było zbędne. 

 Wobec powyższego organ odwoławczy stwierdził, że Agata Leśniak nie ma 

interesu prawnego zarówno do występowania w niniejszym postępowaniu jako 

strona, jak i do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Geodezji i 

Katastru Miejskiego GEOPOZ nr DWG/2019/08/3551 z dnia 12 sierpnia 2019 r. To 

zdaniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego przesądzało o tym, że odwołująca się nie wykazując aktualnych 

praw do nieruchomości nie jest stroną postępowania, co w konsekwencji uzasadniało 

wydanie postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesionego odwołania 

w trybie art. 134 k.p.a. 

Postanowienie zostało doręczone stronom 30 września 2019 r. 

 

 Działając jako pełnomocnik Agaty Leśniak, zam. ul. Ratajczaka 10/12, 61-

815 Poznań, PESEL 83032711111 – radca prawny Małgorzata Kowalska (adres 

do doręczeń: ul. Półwiejska 30/5, 61-888 Poznań) proszę sporządzić stosowny 

środek zaskarżenia do właściwego sądu na postanowienie Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 23 

września 2019 r., znak DIO/2019/9/003 albo sporządzić opinię o braku podstaw 

do wniesienia środka zaskarżenia. 
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Stan prawny 

 

t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725 

USTAWA 
z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 

Rozdział  1  

Przepisy ogólne 

 
Art.  7b.  [Zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego]  

1.  Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody 

wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w 

szczególności: 

1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności: 

a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy, 

b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji i kartografii; 

2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej; 

3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie 

właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego; 

4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków; 

5) (uchylony); 

6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a 

ust. 4. 

 

2.  W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego jest organem: 

1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie; 

2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

 

Art.  7d.  [Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii]  

Do zadań starosty należy w szczególności: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

a) prowadzenie dla obszaru powiatu: 

– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 

ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT", 

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 

10 oraz ust. 1b, 
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c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2; 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

3) zakładanie osnów szczegółowych; 

4) (uchylony); 

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map 

i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

7) (uchylony). 

 

Rozdział  4  

Ewidencja gruntów i budynków 

 

Art.  20.  [Zawartość ewidencji gruntów i budynków]  

1.  Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas 

bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla 

nieruchomości, w skład której wchodzą grunty; 

2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych; 

3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. 

 

2.  W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: 

1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku: 

a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli 

inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o 

gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, 

b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 

dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi 

gruntami na zasadach samoistnego posiadania; 

2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1; 

3) informację o wpisaniu do rejestru zabytków; 

4) informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w 

części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340); 

5) wartość katastralną nieruchomości; 

6) informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji 

gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich. 

2a.  Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703). 

2b.  Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, może 

nastąpić w wyniku przeprowadzenia modernizacji tej ewidencji lub w ramach bieżącej jej aktualizacji 

przeprowadzonej w drodze decyzji administracyjnej. 

3.  Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób 

jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. 

3a.  Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem 

przepisów o lasach. 

4.  Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją 

gruntów i budynków, uwzględniając zadania administracji publicznej. 

 

Art.  22.  [Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację 

gruntów. Obowiązek aktualizacji danych]  

1.  Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. 
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2.  Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. 

Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z 

aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów 

notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji 

architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. 

3.  Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na 

podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, obowiązek: 

1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż 

ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w 

art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 

1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51 i 630); 

2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 

pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia 

w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki; 

3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali. 

4.  W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją 

administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania 

zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.). 

5.  Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów wykonania 

zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i 

budynków, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 133 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może: 

1) umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi dokument potwierdzający: 

a) pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), lub pobieranie takich zasiłków w 

okresie 2 lat, lub 

b) otrzymanie zasiłku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1473 i 1669), lub art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub 

otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 

2) rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obowiązanego. 

 

Art.  24.  [Zasady dostępu do danych zawartych w operacie ewidencyjnym]  

1.  Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z: 

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

teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: 

a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, 

b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach 

o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a 

także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz 

wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych. 

 

2.  Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. 

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

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

a) przepisów prawa, 

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

c) materiałów zasobu, 
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d) wykrycia błędnych informacji; 

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

zasadach samoistnego posiadania. 

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

1) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie: 

a) przepisów prawa, 

b) wpisów w księgach wieczystych, 

c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego 

poświadczenia spadkowego - orzeczeń sądu, 

d) ostatecznych decyzji administracyjnych, 

e) aktów notarialnych, 

ea) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych, 

f) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń 

rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu 

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

1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 

g) wpisów w innych rejestrach publicznych, 

h) wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku 

dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji 

gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu 

wnioskodawcy albo wnioskodawców; 

2) w drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach. 

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

decyzji administracyjnej. 

3.  Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 

2) wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; 

4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany 

danych ewidencyjnych; 

5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej. 

4.  Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie 

ewidencyjnym. 

5.  Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których 

mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na 

żądanie: 

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub 

lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji 

publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, 

zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany 

zbiór danych lub wypis; 

2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118); 

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie. 

 

 

Dz. U. z 2019 r., poz. 393 

 

ROZPORZĄDZENIE 
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MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 1  

z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 
Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

 

 

§  10.  [Dane w ewidencji]  

1.  Ewidencja obejmuje: 

1) dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali; 

2) dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie 

własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa. 

2.  W przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek 

organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. 

 

§  11.  [Dodatkowe dane wykazywane w ewidencji]  

1.  W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także: 

1) dane dotyczące: 

a) użytkowników wieczystych gruntów, 

b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, 

c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego 

nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, 

d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w 

skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

zasobów nieruchomości, 

e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych; 

2) dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, 

zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 

i 303) lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867); 

3) opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w § 10 

ust. 1 pkt 2, do gruntów, budynków i lokali; 

4) informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu, o którym mowa w 

pkt 3; 

5) datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych; 

6) datę ostatniej weryfikacji danych; 

7) wielkości udziałów osób, jednostek organizacyjnych oraz organów w przysługujących im i 

ujawnianych w ewidencji prawach i uprawnieniach do nieruchomości, a także daty określające 

nabycie oraz utratę tych praw i uprawnień. 

2.  (uchylony). 

 

Rozdział  2  

Zakładanie ewidencji gruntów i budynków 

 

 

§  37.  [Pomiary geodezyjne w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych]  



 9 

1.  Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, 

dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych 

pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem 

przebiegu tych granic. 

2.  Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów 

granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te 

zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację 

szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic. 

 

§  38.  [Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych]  

1.  O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca 

zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby 

władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania. 

2.  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, powinno zawierać następujące 

informacje: 

1) dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności; 

2) oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których będą dotyczyć te 

czynności, a także numery ksiąg wieczystych, jeżeli księgi takie są prowadzone dla tych działek; 

3) pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby 

deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o tym, że udział w tych czynnościach leży w 

interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić 

przeszkody do ich przeprowadzenia. 

3.  Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za 

pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

4.  W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie 

są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na 

stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa 

powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, z tym że 

ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem 

rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 

§  39.  [Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i położenia punktów 

granicznych]  

1.  Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów 

granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników 

wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, 

potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych. 

2.  W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek 

ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według 

ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami 

zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. 

3.  W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub 

jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny 

gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie 

wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i 

śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających 

informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i 

świadków. 

4.  Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. 

Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i 
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może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1. 

5.  Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego 

wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

6.  Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice graniczne, 

sporządzone przez wykonawcę, które zawierają: 

1) adres położenia działek, których granice są ustalane; 

2) usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na 

ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy 

oraz miedze, przedstawione w sposób graficzny i doprecyzowane opisem lub danymi 

określającymi odległości tych punktów do szczegółów terenowych; 

3) numery działek ewidencyjnych; 

4) podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub 

adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu; 

5) podpis osoby, która sporządziła szkic graniczny. 

7.  W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie 

zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, informacje i podpisy, o których mowa w ust. 6, 

są treścią kopii tych zobrazowań lub ortofotomapy. 

8.  Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych 

ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej. 

 

Rozdział  3  

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe zasady wymiany danych 

ewidencyjnych 

 

§  44.  [Zadania starosty] Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy: 

1) utrzymywanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

2) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu 

dokumentami i materiałami źródłowymi; 

3) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych; 

4) udostępnianie danych ewidencyjnych; 

5) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, 

nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem; 

6) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych; 

7) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją; 

8) modernizacja ewidencji. 

 

§  45.  [Aktualizacja operatu ewidencyjnego]  

1.  Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian 

do bazy danych ewidencyjnych w celu: 

1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi 

standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym 

oraz obowiązującymi standardami technicznymi; 

2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych; 

3) wyeliminowania danych błędnych. 

2.  Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio. 

3.  Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby 

aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37-39 stosuje się odpowiednio. 

 


