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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

Plan prezentacji cz.1: 

 EGiB w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 Elementy EGiB („ogólny obiekt” bazy danych EGiB) w szczególności: 

• Działka ewidencyjna – definicja, granice i powierzchnia, 
• Użytek gruntowy, 
• Klasa bonitacyjna (kontur klasyfikacyjny) a klasa gleboznawcza, 
• Klasoużytek, 
• Budynek - status, funkcja, rodzaj (KŚT) i klasa (PKOB), 
• Blok budynku, 
• Obiekt trwale związany z budynkiem - taras, weranda, schody,…, 
• Lokal samodzielny i pomieszczenie przynależne, 
• Punkt graniczny – atrybuty, w tym błąd położenia. 

 Aktualizacja, modernizacja i okresowa weryfikacja operatu EGiB jako bazy 
danych. 

 Standardy sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej elementów 
EGiB. 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

Plan prezentacji cz. 2: 

 Szczególne wymagania związane ze sporządzaniem dokumentacji 
geodezyjnej na potrzeby: 

• Ustalanie przebiegu granic działek /rozporządzenie w sprawie EGiB/, 
• Rozgraniczenia, wznowienia i wyznaczenia /PGiK, rozporządzenie w sprawie 

rozgraniczenia, rozporządzenie w spawie standardów …/, 
• Podziału nieruchomości /Ustawa o GN, rozporządzanie w sprawie podziałów, 

stanowisko GGK, art.73/, 
• Aktualizacji mapy do celów projektowych /Prawo budowlane, rozporządzenie w 

sprawie rodzaju i zakresu …., rozporządzenie w sprawie standardów 
technicznych …/, 

• Inwentaryzacji powykonawczej /Prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie 
rodzaju i zakresu …., rozporządzenie w sprawie standardów technicznych…/, 

• Prac niepodlegających zgłoszeniu /Rozporządzanie w sprawie zgłaszania prac 
geodezyjnych …, PGiK - działalność biegłych sądowych/, 

• Wynikające z przepisów szczególnych przy sporządzaniu dokumentacji 
geodezyjnej na potrzeby EGiB. /Ustawa o lasach, Prawo wodne, Ustawa o 
drogach publicznych, „specustawy”,  itp./ 

 Dyskusja. 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 



Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości): 
 rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór 

informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych 
osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami 
/PGiK- art. 2 pkt 8/ 

 

 Do zadań starosty należy w szczególności: 

 prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 
ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu /PGiK- art. 7d ust.1/ 

 

 Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą 
starostowie. /PGiK- art. 22 ust.1/ 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy 
danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji 
przestrzennej, dotyczące: … 

• ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) /PGiK- art. 4 ust. 1a/ 

 Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz dla 
związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie  
z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP). 
/PGiK- art. 4 ust. 1c/ 

 

 

  

 

 

  Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK: 

 

6 



Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi  
w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych  
i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  
o infrastrukturze informacji przestrzennej. /PGiK- art. 4 ust. 1d/ 

 Interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych - rozumie się przez to możliwość 
łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez 
powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana 
zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona; /IIP/ 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę: 

• planowania gospodarczego,  

•  planowania przestrzennego,  

•  wymiaru podatków i świadczeń,  

•  oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,  

•  statystyki publicznej,  

• gospodarki nieruchomościami, 

•  ewidencji gospodarstw rolnych.  /PGiK- art. 21 ust.1/ 

 

 Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 1, 
współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia 
i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów  
i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy  
i jednostki organizacyjne. /PGiK- art. 21 ust.2/ 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

•  gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych 
oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów 
dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której 
wchodzą grunty; 

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

•  lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej; 

•  właścicieli, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych  
- innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się 
grunty i budynki lub ich części, ich miejsca zamieszkania lub siedziby; 

•  informacji o wpisaniu do rejestru zabytków; 

•  wartości nieruchomości. /PGiK- art. 20/ 

 Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną  
w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. 

 /gleboznawcza klasyfikacji gruntów - rozumie się przez to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość 
produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb/ 

 Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem 
przepisów o lasach.  /PGiK- art. 20/ 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Właściciel, władający a posiadacz samoistny: 
 właściciel, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych  

- inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty  
i budynki lub ich części. /PGiK- art. 20/ 
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EGiB-§10 



 Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1, /o gruntach, budynkach, lokalach/ zawiera 
operat ewidencyjny, który składa się z: 

• bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą 
systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: 

 odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, 

 udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach 
określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

 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; 

• zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.  /PGiK- art. 24 ust.1/ 

 

Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

IIP 
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§ 5.  
W powiatowej części zasobu są gromadzone: 

 bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 /EGiB/, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy; 

 mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy; /standardowe opracowania kartograficzne/ 

 operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, mających na celu: 
 tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych, o których mowa w powyżej, 
 opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących nieruchomości, 

 a w szczególności: 
    – podziałów nieruchomości, 
    – scalania i podziałów nieruchomości, 
    – rozgraniczania nieruchomości, 
    – scalania i wymiany gruntów, 

   – regulacji stanów prawnych nieruchomości, 
 opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych, 
 wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, 
 opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
 wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2); 

 cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych; 
 wyciągi z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zwane dalej „wyciągami z operatów szacunkowych”; 
 inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane  

z centralnej i wojewódzkiej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań starosty w dziedzinie geodezji i kartografii. 

„Zbiór dokumentów” uzasadniających wpis do EGiB nie stanowi materiałów PZGiK !!! 

Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 /właściciel, …/  i art. 51 /władający/, są 
obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie 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 decyzji właściwych organów.  /PGiK- art. 22 ust.2/ 

 Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust.2 pkt 1 i art. 51, zgłaszające 
zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne 
niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.  
/PGiK- art. 22 ust.3/ 

 Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy 
prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają 
zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia 
uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego.  
/PGiK- art. 23/ 

 Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2 i 3, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni 
od dnia powstania zmian albo będąc obowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do 
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków nie dostarczy ich, podlega karze 
grzywny.  

      /PGiK- art. 48 ust.1/ 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. 

 Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 

 wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 
 wyrysów z mapy ewidencyjnej; 
 kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; 
 plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany 

danych ewidencyjnych (SWDE do 17.12.2016 r., w tym okresie GML za zgodą podmiotów); 
 usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej. 

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

 (5)Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe 
podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu 
ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie: 

 właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub 
lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; (1) 

 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; (2) 

 innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie. 
/PGiK- art. 24 ust.2-5/ 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie: 

  prokuratury; 
  sądów działających w sprawach publicznych; 
  organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy 

ich ustawowych zadań; 

  organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,  
w związku z ich działaniami mającymi na celu: 

 ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, 

 przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego, 

 przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego 
na rzecz Skarbu Państwa.  

   /PGiK- art. 40 ust.3d/ 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie 
odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa  
w art. 4 ust. 1a i 1b, są: 

  mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 

  mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 /PGiK- art. 4 ust.1e/ 

MAPA EWIDENCYJNA 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; /PGiK- art. 4 ust.1e/ 

 Treść mapy ewidencyjnej /standardowego opracowania kartograficznego/ stanowią następujące elementy: 
 granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych, 
 oznaczenia punktów granicznych, z wyróżnieniem punktów, których położenie określone zostało  

w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością, a spośród nich - punktów trwale 
stabilizowanych w terenie, 

 kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia, 
 kontury klas bonitacyjnych, ustalone w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwane dalej 

"konturami klasyfikacyjnymi", i ich oznaczenia, 
 kontury budynków, 
 numery działek ewidencyjnych, 
 granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia, 
 dane opisowo-informacyjne, a w szczególności: 

• nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 
• oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu, 
• nazwy ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych, 
• numery dróg publicznych nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych, 
• numery porządkowe i ewidencyjne budynków. 

 Treścią mapy ewidencyjnej mogą być również nazwy zespołów urbanistycznych, przysiółków i niw. 

 Mapę ewidencyjną, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania 
gruntów, sporządza się w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. Jej edycję stanowią mapy 
obrębowe. 

 Do opracowania mapy ewidencyjnej stosuje się odpowiednie standardy techniczne dla mapy 
zasadniczej, ustalone odrębnymi przepisami. 

 Przy edycji mapy, szczególnie w skali 1:2000 lub 1:5000, jej dane opisowo-informacyjne dotyczące 
budynków oraz numery punktów granicznych nie muszą być wykazywane. /EGiB - §28/ 

 
 

P 
 
L 
 
I 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; /PGiK- art. 4 ust.1e/ 

Treścią mapy ewidencyjnej w postaci nieelektronicznej /wydruk/ oprócz elementów,  
o których mowa w ust. 1 i 2 /§28 EGiB/ są: 

 oznaczenie punktów przecięcia się linii siatki kilometrowej, o której mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, /rozp.  w sprawie państwo. systemu odn. …/ 

 współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów, o których mowa 
powyżej, 

 opis zawierający: 
• nazwę: "Mapa ewidencyjna", 
• skalę mapy, 
• numer arkusza ewidencyjnego, 
• nazwę województwa, powiatu i gminy, 
• nazwę jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator, 
• nazwę obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator lub tylko identyfikator  

 w przypadku gdy obręb nie ma nazwy, 

 schemat podziału obrębu ewidencyjnego na arkusze ewidencyjne. 

     /EGiB - §28/ 

 

W 
 
Y 
 
D 
 
R 
 
U 
 
K 

18 



Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

Inne sposoby udostępniania danych EGiB /poza rozp. w sprawie EGiB/ 

Prezydent Miasta Jaworzna 

Mapa ewidencyjna 

P.2468.2014.101 

27.01.2014 r. 

Mirosław Puzia 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

Dowolny  fragment  mapy zasadniczej w treści bazy EGiB? 

Cała „mapa ewidencyjna” (obręb/arkusz)  „kopia” a „wyrys” ? 
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Ewidencja Gruntów i Budynków w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania i prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy zakres informacji objętych tą ewidencją, 
sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych 
danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w 
ewidencji, oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości, zapewniając 
informację o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych 
lub prawnych, władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, a także szczegółowe zasady 
wymiany danych ewidencyjnych. /PGiK- art. 26 ust.2/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, 
jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. 

 Sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, będące przedmiotem tych samych praw oraz władania tych 
samych osób lub jednostek organizacyjnych, wykazuje się w ewidencji jako odrębne działki 
ewidencyjne, jeżeli: 

 wyodrębnione zostały w wyniku podziału nieruchomości, a materiały powstałe  
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z tym podziałem przyjęte zostały 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

 są wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny nieruchomości,  
a w szczególności w księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, aktach notarialnych, 
prawomocnych orzeczeniach sądowych i ostatecznych decyzjach administracyjnych,  
a jednocześnie są działkami gruntu lub działkami budowlanymi w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

 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. /EGiB - §9/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii 
brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem 
uregulowanym odkrytym lub zakrytym. 

 W obszarze obrębu lub arkusza ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez jej 
numer, który ma postać liczby naturalnej. 

 W razie podziału nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się numerami  
w postaci ułamka q/p, w którym q jest liczbą naturalną oznaczającą numer działki 
ewidencyjnej pierwotnej podlegającej podziałowi, zaś p jest najmniejszą liczbą naturalną 
umożliwiającą wyróżnienie każdej nowej działki ewidencyjnej. 

 Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
może przyjąć inny niż określony powyżej, dotychczas stosowany sposób oznaczania działek 
ewidencyjnych powstałych w związku z podziałem nieruchomości, jeżeli sposób ten zapewnia 
unikalność oznaczeń tych działek w granicach obrębu oraz ich oznaczanie liczbami naturalnymi 
lub ułamkami zwykłymi, w których zarówno licznik, jak i mianownik są liczbami naturalnymi. 

 W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości, składającej się  
z co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, w którym nie uwzględniono 
dotychczasowych granic działek ewidencyjnych przebiegających wewnątrz tej nieruchomości, 
nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi, niewykorzystanymi w danym 
obrębie, liczbami naturalnymi. 

      /EGiB - §9/ 

26 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 W razie wzajemnego przecinania się gruntów, zajętych pod linie kolejowe, drogi publiczne lub 
kanały, dla których ze względu na brak księgi wieczystej lub innych dokumentów nie można 
ustalić osób, którym przysługuje do tych gruntów prawo własności lub udział we wspólnocie 
gruntowej, zwanych dalej „gruntami o nieustalonym właścicielu”, przy ustalaniu granic działek 
ewidencyjnych stosuje się następujące zasady: 

• linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi publiczne wybudowane na 
powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne, 

• drogi wyższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi niższej kategorii 
wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne, 

• drogi i linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi i linie kolejowe 
wybudowane w tunelach i na wiaduktach na odrębne działki ewidencyjne, 

• drogi publiczne dzielą drogi wewnętrzne na odrębne działki ewidencyjne, 

• kryte kanały oraz rurociągi nie dzielą linii kolejowych oraz dróg publicznych na odrębne 
działki ewidencyjne. 

           /EGiB - §9/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej  /poza atrybutami „obiekt ogólny” EGiB/ są: 

 identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6–8 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia,    /zamiast numeru działki/ 

 numeryczny opis granic działki ewidencyjnej /współrzędne punktów granicznych/, 

 pole powierzchni działki ewidencyjnej, 

 informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas 
bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej, 

 wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości /wartość działki/, 

 numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka 
ewidencyjna, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki rejestrowej, 

 oznaczenie księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona - 
oznaczenie dokumentów określających własność, 

 oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki ewidencyjnej niż 
własność i prawo użytkowania wieczystego, 

 numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr 
kultury, 

                /EGiB - §60 ust.1/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są /c.d./: 

 identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna, 

 adres działki, na który składają się: 

 miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości, 
 dzielnica, 

 ulica i identyfikator TERYT ulicy.  
       /EGiB - §60 ust.1/ 
 
 
 
 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej oprócz danych, o których mowa w 
ust. 1, są: 

 dla działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne - numery tych dróg nadane 
na podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwa ulicy, jeżeli droga 
publiczna pełni tę funkcję, 

 dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, 
zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne - nazwy tych obiektów. 

                 /EGiB - §60 ust.2/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych 
dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie 
względem osnowy geodezyjnej 1 klasy /osnowa podstawowa fundamentalna/ zostało określone na 
podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 
0,30m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów 
przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.   (0.052 + 0.102 + 0.202 + 0.102) = 0.25 m 

 Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa 
powyżej, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do 
numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów 
klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy /system odniesień/, zwanym 
dalej „układem 2000”. 

     /EGiB - §61/ 

 Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych 
płaskich, o których mowa w §61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki 
odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych 
na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na 
powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy. 

      /EGiB - §62/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Sposób obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej 
poprawki odwzorowawczej określa załącznik nr 5a do rozporządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001ha. 
       /EGiB - §62/ 

 

31 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Dane mapy numerycznej oraz dane określające pola powierzchni działek ewidencyjnych, 
niespełniające obowiązujących standardów technicznych, podlegają systematycznej 
modyfikacji w ramach bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego. 

 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna, określająca dane ewidencyjne, przyjmowana do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych oraz 
zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa w § 46 ust. 2 pkt 2 i ust. 3. 

  /EGiB - §85/ 

 

 

 

 

 
 Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja mapy ewidencyjnej prowadzonej w 

postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych 
w sposób, o którym mowa w § 61 ust. 1, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów 
granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie istniejących 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z błędami średnimi nieprzekraczającymi: 

• 3,0 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych obejmujących grunty położone na 
obszarach wiejskich poza zwartą zabudową, 

• 0,60 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych położonych na obszarach miast oraz 
obejmujących grunty zwartej zabudowy na obszarach wiejskich. 

  /EGiB - §82/ 

32 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia /aktualizacji/ ewidencji są: 
 materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym  

i kartograficznym, 
 wyniki pomiarów fotogrametrycznych, 
 wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, 
 dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na 

podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji 
publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, 

 dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, 
organy i jednostki organizacyjne, 

 dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej 
i przechowywanej przez organy administracji publicznej, 

 wyniki oględzin.  
    /EGiB - §35/ 

    DOTYCZY TAKŻE INFORMACJI O BUDYNKACH !!!. 

 Do aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy §35 stosuje się odpowiednio. 
        /EGiB - §45/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji 
geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
sporządzonej: 

 w postępowaniu rozgraniczeniowym, 
 w celu podziału nieruchomości, 
 w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów, 
 w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości, 
 na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie 

wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej, 

 przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru 
nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków. 

 przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa  
z dokładnością odpowiednią dla ewidencji, 

 w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych 
znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.  

/EGiB - §36/ 

 

Brak w/w dokumentów lub brak ich wiarygodności to podstawa do zastosowania §37 !!! 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są: 

 numeryczne opisy konturów tych użytków i klas, 
 oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych w granicach poszczególnych 

konturów oraz numery tych konturów.  
       /EGiB - §66/ 
 
 
 
 
 

 Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: 
 grunty rolne, 
 grunty leśne, 
 grunty zabudowane i zurbanizowane, 
 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, 

 grunty pod wodami, 
 tereny różne oznaczone symbolem -Tr. 

                   /EGiB - §67/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

 Grunty rolne dzielą się na: 

  użytki rolne, do których zalicza się: 
 grunty orne, oznaczone symbolem – R, 
 sady, oznaczone symbolem – S, 
 łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł, 
 pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps, 
 grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br, 
 grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr, 
 grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W, 
 grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr, 

 nieużytki, oznaczone symbolem – N    ??? 

 Grunty leśne dzielą się na: 
 lasy, oznaczone symbolem – Ls, 
 grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.  
       /EGiB - §68 ust.1 i 2/ 

 

Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów !!! 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

 Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na: 

• tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B, 
• tereny przemysłowe, oznaczone symbolem - Ba, 
• inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi, 
• zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone 

symbolem – Bp, 
• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz, 
• użytki kopalne, oznaczone symbolem - K, 
• tereny komunikacyjne, w tym: 

 drogi, oznaczone symbolem - dr, 
 tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk, 
 inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti. 
 grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, 

oznaczone symbolem – Tp. 

 Grunty pod wodami dzielą się na: 
• grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem - Wm, 
• grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem - Wp, 
• grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws. 

 Sadów o powierzchni mniejszej od 0,1000 ha oraz innych użytków gruntowych o powierzchni 
mniejszej od 0,0100 ha nie wykazuje się w ewidencji.  

      /EGiB - §68 ust.3, 4 i 5/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

Grunty rolne i leśne /EGiB – Załącznik nr 6/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

Grunty rolne i leśne /EGiB – Załącznik nr 6/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

Grunty  zabudowane  i  zurbanizowane  /EGiB – Załącznik nr 6/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

Grunty  zabudowane  i  zurbanizowane  /EGiB – Załącznik nr 6/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - użytek 

Tereny komunikacyjne  /EGiB – Załącznik nr 6/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - kontur 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - kontur 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są: 

 numeryczne opisy konturów tych użytków i klas, 
 oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych w granicach poszczególnych 

konturów oraz numery tych konturów.  
                  /EGiB - §66 ust. 1/ 

 Przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy 
klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246), i zamyka się 
w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych. 

       /EGiB - §66 ust. 2/ Rozp. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - kontur 

 Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:             /Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych/ 

 określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 
 pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 
 pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami 

i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; 
 pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, 

stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób 
prawnych; 

 parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami 
przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 

 pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; 
 pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia 

rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 
 zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 
 torfowisk i oczek wodnych; 
 pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.  

 Wyłączenie gruntów z produkcji - rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie 
gruntów … /Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych/ 

 Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, 
urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz 
prawami z wiązanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. /KC art. 553/ 

 Rolnik - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie 
rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty 
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia; /Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170),  

       /EGiB - §2 ust.1/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170),  

       /EGiB - §2 ust.1/ 

 

50 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są: 

 identyfikator budynku o którym mowa w ust. 16–22 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 

 status budynku określający, że: 
 budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie, 
 budynek jest w trakcie budowy, 
 budynek został objęty nakazem rozbiórki, 
 budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa 

nie została rozpoczęta, 

 numeryczny opis konturu budynku, 

 rodzaj budynku według KŚT, 

 klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej „PKOB”, 
wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), 

 główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku, 

 wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona, 

 data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku – również data tej 
przebudowy, 

 stopień pewności ustalenia dat, o których mowa powyżej, 
         /EGiB - §63/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są /cd/: 

 informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, 

 informacja o zakresie przebudowy budynku, 

 liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, 

 pole powierzchni zabudowy budynku, 

 (14) pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie: 
 obmiarów,   /na wniosek §71/ 

 informacji zawartych w projekcie budowlanym, 

 (15) łączne pole powierzchni użytkowej: /na wniosek §71/ 

 lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 
 lokali niewyodrębnionych, 
 pomieszczeń przynależnych do lokali, 

 liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali, 

 numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru, 

 adres budynku, na który składają się: 
 miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości, 
 dzielnica, 
 ulica i identyfikator TERYT ulicy, 
 numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi, 

 identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek, 
        /EGiB - §63/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są /cd/: 

 informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części, 

 oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania, 

 data oddania do użytkowania budynku lub części budynku, 

 liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym: 
 1-izbowych, 
 2-izbowych, 
 ….., 
 10-izbowych, 
 składających się z więcej niż 10 izb, 

 łączna liczba izb w budynku mieszkalnym, 

 data rozbiórki: 
 całego budynku, 
 części budynku, 

 przyczyna rozbiórki budynku lub jego części. 

          /EGiB - §63/ 

 

§ 6./rozporządzenia zamieniającego rozporządzenie w sprawie EGiB/ Dane ewidencyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 
pkt 20–26 /kolor filetowy/ rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 
ujawnia się w ewidencji w odniesieniu do budynków oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. /31.12.2013r./ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 W przypadku braku pełnego zbioru danych, o których mowa powyżej, do czasu ich 
uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru 
danych, zawierającego co najmniej: 

 identyfikator budynku, 

 status budynku, 

 geometryczny opis konturu budynku lub – w razie braku danych niezbędnych do 
sporządzenia tego opisu – dane określające w układzie 2000 położenie środka 
geometrycznego budynku, 

 rodzaj budynku według KŚT,  

 klasę budynku według PKOB, (v) 

 główną funkcję budynku. (v) 

     /EGiB - §63 ust.1f/ 

 

         MINIMALNY ZAKRES MODERNIZACJI EGiB + GESUT + BDOT500 !!! 

§4 /rozporządzenia zamieniającego rozporządzenie w sprawie EGiB/ Ujawnienie w ewidencji obiektów „blok budynku” oraz „obiekty budowlane trwale 
związane z budynkiem”, o których mowa odpowiednio w § 63 ust. 1d oraz § 63a rozporządzenia w sprawie EGiB, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, które są obecnie treścią mapy zasadniczej, a także uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty, 
wyszczególnione w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywać się będzie równolegle  
z procesem tworzenia zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne, na podstawie informacji zawartych na dotychczasowej mapie zasadniczej. 

Mapa zasadnicza 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 identyfikator budynku, 

 

 

 

 status budynku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

55 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 geometryczny opis konturu budynku: 

 Przez kontur budynku, o którym mowa powyżej, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez 
prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią 
terenu. 

 W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się fundament budynku lub budynek posadowiony jest 
na filarach, konturem budynku jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę 
poziomą linii przecięcia się zewnętrznych krawędzi fundamentu lub zewnętrznych krawędzi filarów z 
powierzchnią terenu. 

 W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem budynku jest linia 
zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego 
budynku. 

 W przypadku gdy prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian kondygnacji nadziemnych 
lub podziemnych budynku nie pokrywają się z konturem budynku, o którym mowa powyżej, albo gdy 
sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, kondygnacje te oraz 
łączniki wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku. 

 Numeryczne opisy konturów budynków oraz konturów użytków gruntowych sporządza się na podstawie 
wyników pomiarów terenowych lub digitalizacji map i przetworzonych zdjęć lotniczych, wchodzących  
w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 Numeryczne opisy konturów budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości, 
sporządzone w wyniku digitalizacji map lub przetworzonych zdjęć lotniczych, podlegają terenowej 
weryfikacji i ewentualnej korekcie w oparciu o wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych. 

 Do sporządzenia numerycznych opisów konturów budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne 
wykorzystuje się dokumentację budowy, jeżeli brak jest wyników geodezyjnych pomiarów terenowych, 
wykonanych przed zakryciem tych budynków. 

 Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez 
kontur budynku. 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 rodzaj budynku według KŚT, 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 klasę budynku według PKOB, 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 klasa a funkcja budynku w dotychczasowej EGiB. 

 

 

/źródło GUGiK/ 

Klasa 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 główną funkcję budynku. 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 (14) pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:      /na wniosek §71/ 

 (a) obmiarów,  
 (b) informacji zawartych w projekcie budowlanym, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, 

Kondygnacja - kondygnacja nadziemna oraz kondygnacja podziemna – odpowiednio kondygnację, 
kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) – rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 Inne:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot 
własności, oprócz danych wymienionych w § 63 ust. 1, są: 

 oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku, 
 oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność, 
 identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został 

budynek. /EGiB - §64/ 

 W przypadku gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład więcej niż jednej 
jednostki rejestrowej gruntów, informacje dotyczące tych budynków wykazuje się we 
wszystkich pozycjach kartoteki budynków odpowiadających tym jednostkom rejestrowym 
gruntów . 

 Przepis powyższy nie dotyczy przypadków przekroczenia przy wznoszeniu budynków granicy 
nieruchomości o odległość nie większą niż 0,60 m. 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - budynek 

 W ewidencji nie wykazuje się: 

 altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych  
o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz 
wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, 

 budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 
budowlanych, położonych na terenie budowy, 

 tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 
niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach 
przeznaczonych na ten cel. 

                    /EGiB - §78 / 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) – blok budynku 

 W przypadku gdy prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian kondygnacji 
nadziemnych lub podziemnych budynku nie pokrywają się z konturem budynku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub 
podziemnymi, kondygnacje te oraz łączniki wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za 
pomocą numerycznego opisu jako bloki.      

       /EGiB - §63 ust. 1d/ 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - obiekty 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - obiekty 

 W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków mogą być ujawniane 
obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, 
schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.  

       /EGiB - §63a/ 

§4/rozporządzenia zamieniającego rozporządzenie w sprawie EGiB/ Ujawnienie w ewidencji obiektów „blok budynku” oraz „obiekty budowlane trwale 
związane z budynkiem”, o których mowa odpowiednio w § 63 ust. 1d oraz § 63a rozporządzenia w sprawie EGiB, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, które są obecnie treścią mapy zasadniczej, a także uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty, 
wyszczególnione w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywać się będzie równolegle  
z procesem tworzenia zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne, na podstawie informacji zawartych na dotychczasowej mapie zasadniczej. 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - lokal 

 lokal - samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903),  /EGiB - §2 ust.1/ 

 Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie 
budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również 
do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. 

 Spełnienie powyższych wymagań stwierdza starosta w formie zaświadczenia. /Ustawa o własności lokali/ 

  Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są (ujawniane w związku z art. 23 PGiK lub na wniosek): 
 identyfikator lokalu, o którym mowa w ust. 23–24b załącznika nr 1 do rozporządzenia, 
 numer porządkowy lokalu w budynku, 
 rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych, 
 liczba izb wchodzących w skład lokalu, 
 liczba i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu, 
 numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu, 
 pole powierzchni użytkowej lokalu, 
 pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu, 
 adres lokalu, na który składają się: 

 miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości, 
 dzielnica, 
 ulica i identyfikator TERYT ulicy, 
 numer porządkowy budynku, z którym to numerem związany jest lokal, 

 numer lokalu, 
 dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu, określające: 

 rodzaj pomieszczenia i jego powierzchnię użytkową, 
 budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne. 

                      /EGiB - §70/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - lokal 

 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oprócz danych 
wymienionych powyżej są: 

 oznaczenie księgi wieczystej, 
 wartość lokalu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości. 

 Ze względu na funkcję użytkową w ewidencji wyróżnia się: 
 lokale mieszkalne, 
 lokale niemieszkalne.   
/EGiB - §70/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W ewidencji nie wykazuje się 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. 
      /EGiB - 79/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - punkt graniczny 

 Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych 
dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie 
względem osnowy geodezyjnej 1 klasy /osnowa podstawowa fundamentalna/ zostało określone na 
podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 
0,30m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów 
przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.  

 Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa 
powyżej, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do 
numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów 
klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy /system odniesień/, zwanym 
dalej „układem 2000”. 

      /EGiB - §61/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - punkt graniczny 

 Stabilizacja (STB) 

 

 

 

 

 

 

 
 Rząd granicy (RZG) 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - punkt graniczny 

 Błąd położenia punktu (BPP) 

 

 

 

 

 (0.072 + 0.102 + 0.102) = 0.16m 

 (0.052 + 0.102 + 0.202 + 0.102) = 0.25m 

 (0.032) = 0.03m (RTK-informacja ze strony ASG-EUPOS) 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - punkt graniczny 

 Źródło danych (ZRD) 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - aktualizacja 

 Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych 
zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu: 

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

 ujawnienia nowych danych ewidencyjnych, 
 wyeliminowania danych błędnych. 

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

 Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na 
potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy §37–39 /ustalenie przebiegu granic 
działek ewidencyjnych/ stosuje się odpowiednio. 

 Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów  
i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11  /właściciel, użytkownik wieczysty,…/. 

 Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z: 
 prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, 

aktów normatywnych, 

 opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, 

 dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej, 
 ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów. 

                 /EGiB - §45-46/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - aktualizacja 

 Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę 
odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. 

 W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych 
lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji 
postępowanie administracyjne lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy.  

      /EGiB - §47/ 

 O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:  

 organy podatkowe – w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,   

 wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian 
danych objętych działem I ksiąg wieczystych,   

 właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach 
adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,   

 właściwe podmioty ewidencyjne /właściciel, władający jako samoistny posiadacz/ oraz osoby, 
jednostki organizacyjne i organy /użytkownik wieczysty, zarządca,…/, o których mowa w § 11 ust. 
1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie EGiB – w przypadku gdy zmiana została dokonana w 
trybie czynności materialno-technicznych, 

 starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów 
granicznych położonych na granicy tych powiatów. 

            /EGiB - §49/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - aktualizacja 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - aktualizacja 

 Wykaz zmian danych ewidencyjnych, powinien określać: 

 identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu, 
 numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali, 
 numer odpowiedniej pozycji kartoteki budynków lub lokali, 
 numer księgi wieczystej, 
 oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy 

zmianie, 
 dane ewidencyjne, które uległy zmianie, z wyszczególnieniem danych 

dotychczasowych oraz danych aktualnych, 
 datę sporządzenia wykazu, 
 nazwisko, imię oraz podpis osoby, która sporządziła wykaz. 

 /EGiB - §46 ust.3/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - aktualizacja 

Podział  rolny 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - aktualizacja 

 Wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, starosta 
udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, 
kalka, folia, lub w postaci elektronicznej. 

       /EGiB - §45-46/ 

 /Rozporządzenie o zasobie/ 

 /PGiK art. 24/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - udostępnianie EGiB 

 Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz 
informacji zawartych w tych rejestrach zawiera: 
 nazwę organu wydającego wypis, 
 oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego, 
 tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z rejestru gruntów”, „Wypis z rejestru budynków”, „Wypis z 

rejestru lokali”, 
 nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko 

identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza 
ewidencyjnego, 

 numery działek ewidencyjnych, 
 odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali, 
 informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub 

obowiązujących standardów technicznych, 
 nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis, 
 datę sporządzenia dokumentu, 
 pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w 

postaci nieelektronicznej, 
 podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu 

oraz datę złożenia podpisu. 

 Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną 
pominięte dane osobowe dotyczące właścicieli, władających na zasadach samoistnego 
posiadania, użytkowników wieczystych, użytkowników i dzierżawców, nadaje się odpowiednio 
tytuł: „Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru budynków o niepełnej 
treści”, „Wypis z rejestru lokali o niepełnej treści”. 

      /EGiB - §52/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - udostępnianie EGiB 

 Wyrys z mapy ewidencyjnej oprócz odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej zawiera: 
 nazwę organu wydającego wyrys, 
 oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego, 
 tytuł dokumentu „Wyrys z mapy ewidencyjnej”, 
 nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko 

identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza 
ewidencyjnego, 

 informację o skali mapy, 
 oznaczenie kierunku północnego, 
 informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na wyrysie, które nie spełniają wymagań 

rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych, 
 nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis, 
 datę sporządzenia dokumentu, 
 pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w 

postaci nieelektronicznej, 
 podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu 

oraz datę złożenia podpisu. 

 Wypisy, o których mowa powyżej /za wyjątkiem „niepełnej treści”/ , oraz wyrysy z mapy 
ewidencyjnej organ opatruje klauzulą o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do 
dokonywania wpisu w księdze wieczystej”. 

 Na wypisach i wyrysach wydawanych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych na 
skutek zgłoszenia tych prac do właściwego organu zamiast klauzuli, o której mowa w ust. 7, 
umieszcza się klauzulę o treści: „Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych  
i kartograficznych. Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac –     ............................................”. 

      /EGiB - §52/ 

84 



Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - udostępnianie EGiB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Rozporządzenie o opłatach/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - modernizacja 

 Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych 
podejmowanych przez starostę w celu:  
 uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów 

danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,   
 modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych  

w rozporządzeniu,   

 Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przepisy rozdziału 2,  
z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, stosuje się odpowiednio. 

 Projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykładany do wglądu osób zainteresowanych na 
podstawie art. 24a ust. 4 ustawy, może być utrwalony na tradycyjnych nośnikach danych, 
takich jak papier, kalka, folia, lub na elektronicznych nośnikach danych. 

 Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego 
dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu 
albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek. 

 Modernizacja ewidencji może być wykonywana etapami dostosowanymi do wysokości 
dostępnych na ten cel środków finansowych oraz priorytetów wynikających z potrzeb państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz obywateli. 

 Etapy modernizacji, o których mowa powyżej, określa się w projekcie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków.      /EGiB - §52/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - weryfikacja 

 Starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w 
zakresie:  

 zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji,   
 zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.   

 Weryfikację, o której mowa  powyżej /zgodność z dokumentami/ przeprowadza się w każdym obrębie co 
najmniej raz na 10 lat, obejmując nią co najmniej 10% dokumentów źródłowych, które stanowiły podstawę 
dokonanych zmian w operacie ewidencyjnym. 

 Starosta zarządza sprawdzenie wszystkich danych ewidencyjnych obrębu, jeżeli w wyniku weryfikacji, o 
której mowa powyżej, wyjdą na jaw istotne nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji. 

 Weryfikację, o której mowa powyżej /zgodność z stanem faktycznym w terenie/, przeprowadza się w 
każdym obrębie co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią cały obszar obrębu. 

 Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa powyżej, podlegają usunięciu w trybie 
przewidzianym dla aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie posiadanych przez organ 
dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej pozyskanej od zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych lub w drodze zamówienia 
publicznego. 

 Okresową weryfikację danych ewidencyjnych starosta przeprowadza w sposób planowy, obejmując nią  
w pierwszej kolejności obręby, co do których istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na występowanie 
istotnych nieprawidłowości w treści danych ewidencyjnych, oraz obręby, w których modernizacja 
ewidencji została przeprowadzona najwcześniej, i zapewnia przeprowadzenie tej weryfikacji  
w poszczególnych obrębach po raz pierwszy nie później niż 15 lat od daty przeprowadzenia w tych 
obrębach modernizacji ewidencji. 

       /EGiB - §54/ 
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Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych:  

Rozporządzenie w sprawie  ewidencji gruntów i budynków: 

Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle 
najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu … 



 

O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  
O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych 
O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne 
O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 
G-1 Pozioma osnowa geodezyjna 
G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna  
G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
 
K-1 Mapa zasadnicza (1984) 
K-1 Podstawowa mapa kraju (1995)  
K-1 Mapa zasadnicza  (1998) 
K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych 
K-3 Mapy tematyczne 
 

 
Dotychczasowe STANDARDY  przestały obowiązywać …! 

 
 

Instrukcje Techniczne przestały obowiązywać 07.06.2012 r. ! 



Rozporządzenia wydane  
na podstawie ustawy PGiK 



Rozporządzenia wydane  
na podstawie ustawy PGiK 



Rozporządzenia wydane  
na podstawie ustawy PGiK 

Obowiązuje od: 31.12.2013 r. 

Obowiązuje od: 08.01.2014 r. 



Inne Rozporządzenia wydane  
na podstawie ustawy PGiK 



Inne Rozporządzenia wydane  
na podstawie ustawy PGiK 

Obowiązuje od: 22.08.2013 r. 

Obowiązuje od: 22.02.2014 r. 



Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Rozporządzenie określa standardy techniczne: 

 wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, 

 opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, zwanego dalej "PZGiK”  

 na potrzeby:  

• ewidencji gruntów i budynków,  
• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
• podziałów nieruchomości,  
• postępowań sądowych i administracyjnych,  
• zagospodarowania przestrzennego,  
• budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych. /ST - §1/ 
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Rozporządzanie MSWiA z 9.11.2011 r. w sprawie standardów 
technicznych  ... /Dz. U. Nr 263  poz. 1572 z 07.12.2011 r./ 



Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje 
się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez 
wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej "wykonawcą", pod 
względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do 
wykonania pomiarów. /ST - §6/ 

 Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, 
mającym na celu: 

 identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych; 
 porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym; 
 pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających 

znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych. 

 Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii mapy 
zasadniczej lub ewidencyjnej. /ST - §7/ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnia się następujące grupy szczegółów 
terenowych: 

 I grupa szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące 
długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności: 
 znaki i punkty graniczne, 
 znaki geodezyjne, 
 obiekty budowlane /budynki/ i urządzenia budowlane, w tym elementy sieci 

uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru; 
 II grupa: 

 szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, których kształt 
i położenie nie zachowuje długookresowej niezmienności, w szczególności: budowle 
i urządzenia ziemne w postaci nasypów, wykopów, grobli, tam, wałów 
przeciwpowodziowych, rowów, kanałów oraz sztuczne zbiorniki wodne, 

 zakryte obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym zakryte elementy sieci 
uzbrojenia terenu, 

 elementy zagospodarowania terenu, w szczególności: parki, zieleńce, trawniki, place 
zabaw i wypoczynku, skwery, pojedyncze drzewa oraz boiska sportowe; 

 III grupa szczegóły terenowe, których jednoznaczna identyfikacja w terenie jest utrudniona 
i zależna od oceny osoby wykonującej pomiar, takie jak: 
 kontury użytków gruntowych oraz odkrywki glebowe na potrzeby gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów, 
 cieki i zbiorniki wodne o naturalnych liniach brzegowych, 
 oddziały leśne na obszarach lasów i parków narodowych. /ST - §28/ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia 
punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy 
geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż: 

 0,10 m - w przypadku szczegółów terenowych I grupy; 
 0,30 m - w przypadku szczegółów terenowych II grupy; 
 0,50 m - w przypadku szczegółów terenowych III grupy 

 Przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy wykonuje się pomiar kontrolny polegający 
na: 

 drugim, niezależnym wyznaczeniu położenia szczegółów lub 
 pomiarze odległości pomiędzy dwoma punktami sytuacyjnymi objętymi 

pomiarem (miary czołowe), lub 
 pomiarze odległości pomiędzy punktem objętym pomiarem a innym punktem 

wyznaczonym z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy. 

 Wyniki pomiarów szczegółów terenowych oraz dodatkowe informacje o obiektach 
objętych pomiarem utrwala się w dziennikach obserwacyjnych oraz na szkicach polowych 
z zastosowaniem symboli graficznych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art.19 ust.1 pkt 7 ustawy, w postaci dokumentów analogowych lub elektronicznych.   
 /ST - §29/ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich 
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji polegającej na: 

 przedstawieniu obiektów krzywoliniowych za pomocą linii łamanych; 
 … 

 Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym pomija się punkt sytuacyjny, jeżeli odchylenie 
tego punktu od linii wyznaczonej przez dwa sąsiednie pomierzone szczegóły terenowe nie 
przekracza: 

 w przypadku I grupy szczegółów terenowych - 0,10 m; 
 w przypadku II grupy szczegółów terenowych - 0,30 m; 
 w przypadku III grupy szczegółów terenowych - 0,50 m. /ST - §31 ust. 1 i 2/ 

 Zasady generalizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą pomiarów punktów 
granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. 

 Szkic polowy – dokumentowanie wyników pomiarów /ST - §71 ust.5/ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów 
ewidencji gruntów i budynków składają się: 

 zestawienie zawierające: 
• (a) współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz  

z atrybutami opisowymi tych punktów, 
• (b) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz  

z atrybutami opisowymi tych punktów, 
• odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych, o których mowa 

w lit. a i b; 

 wykaz współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy 
danych; 

 wykazy zawierające pola powierzchni obiektów obszarowych objętych 
pomiarem (działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klas 
gleboznawczych, klasoużytków i budynków); 

 data i podpis osoby, która sporządziła dokumentację. 
  /ST - §65/ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje się wartości współrzędnych punktów 
granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych tych samych 
punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK. 

 W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli: 

 pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą 
dokładnością niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych 
ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK; 

 pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich położenia  
w trybie przepisów rozdziału 6 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie 
art. 26 ust. 2 ustawy. 

 W przypadku gdy współrzędne będące wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych,  
w stosunku do których w czynnościach ustalenia ich położenia ujawniony został spór 
graniczny, współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych: 

 z informacją, że określają one przebieg granicy będącej przedmiotem sporu, lub 
 jeżeli  zostaną one uprzednio ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów 

i budynków. 

 Informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem sporu zamieszcza się 
w formie opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie zbiorów danych zawartych 
w roboczej bazie danych. /ST - §67/ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych 
PZGiK wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między 
matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na 
podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK nie przekracza 
dopuszczalnych wartości określonych poniżej, w roboczej bazie danych ujawnia się dane 
pozyskane z PZGiK. 

 Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą: 

 dla punktów stabilizowanych - 0,15 m; 
 dla punktów niestabilizowanych - 0,25 m. 

 Faktyczną wartość odchylenia liniowego (dl), o którym mowa powyżej, ustala się według 
wzoru:  

 

 

 

 

 /ST - §67/ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 W roboczej bazie danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na 
podstawie wyników pomiaru, jeżeli: 

 pomiar punktów granicznych tej działki wykonany został z większą dokładnością 
niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK; 

 w materiałach PZGiK brak jest dowodów wskazujących, że pomiar będący źródłem 
danych ewidencyjnych poprzedzony był ustaleniem położenia punktów 
granicznych. /1/ 

 W przypadku gdy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w /1/, w roboczej bazie 
danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie 
pomiaru, jeżeli różnica między polem powierzchni obliczonym a polem powierzchni działki 
ewidencyjnej ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków przekracza wartość obliczoną 
według wzoru: 

w którym: 
mp - oznacza błąd średni położenia punktu granicznego, 
d2

i-1, i+1 - najkrótszą przekątną znajdującą się naprzeciw punktu o numerze i-tym. 

 Obliczone na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pola powierzchni 
klasoużytków w granicach działki ewidencyjnej wyrównuje się do pola powierzchni działki 
ewidencyjnej i wykazuje się w roboczej bazie danych z taką samą precyzją zapisu jak pole 
powierzchni działki ewidencyjnej. 

 Pola powierzchni zabudowy budynków wykazywanych w roboczej bazie danych oblicza 
się na podstawie numerycznego opisu tych obiektów. /ST - §68/ 
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Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - działka ewidencyjna 

 

 Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych 
dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie 
względem osnowy geodezyjnej 1 klasy /osnowa podstawowa fundamentalna/ zostało określone na 
podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 
0,30m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów 
przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.   (0.052 + 0.102 + 0.202 + 0.102) = 0.25 m 

       /EGiB - §61/ 

 Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych 
płaskich, o których mowa w §61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki 
odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych 
na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na 
powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy. 

      /EGiB - §62/ 
 
 

 
A co z poprawką odwzorowawczą –  kiedy  ją wprowadzamy a kiedy porównujemy powierzchnie ??? 

 

110 



Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 
111 



Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

 Przy opracowywaniu wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, 
wykonanych metodą precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS, dane przestrzenne 
objęte bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, dotyczące obiektów 
położonych na obszarze opracowania, harmonizuje się ze zbiorami danych uzyskanych 
metodą precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS. 

 Harmonizację danych objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, ze 
zbiorami danych uzyskanych metodą precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS 
przeprowadza się metodą matematycznej transformacji w oparciu o wybrane punkty 
dostosowania.  /ST - §69/ 

 
 (0.032 ) = 0.03 m   RTK 

 (0.072 + 0.102 + 0.102) = 0.16 m  klasycznie obecnie 

 (0.052 + 0.102 + 0.202 + 0.102) = 0.25 m klasycznie poprzednio 

Rozp. w sprawie GESUT, BDOT i MZ 
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Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych … 

/ST §71/ 

Rozp. w sprawie PZGiK 
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 Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji 
geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
sporządzonej: 

 w postępowaniu rozgraniczeniowym, 
 w celu podziału nieruchomości, 
 w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów, 
 w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości, 
 na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie 

wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej, 

 przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru 
nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków. 

 przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa  
z dokładnością odpowiednią dla ewidencji, 

 w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych 
znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.  

       /EGiB - §36/ 

Brak w/w dokumentów lub brak ich wiarygodności to podstawa do zastosowania §37 !!! 

 

               „Granica prawna” 

Ustalenie przebiegu granic działek 
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Ustalenie przebiegu granic działek 

 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. 

 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.  

        /EGiB - §37/ 

 

 O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w §37, zwany dalej „wykonawcą”, 
zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek lub osoby 
władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania. 

       /EGiB - §38/ 
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Ustalenie przebiegu granic działek 

 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, 
powinno zawierać następujące informacje: 
 dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności, 
 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, 
 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. 

 Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych doręcza się podmiotom, o których mowa powyżej, za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym 
terminem. 

 W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa powyżej, 
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 powyżej, 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. 

      /EGiB - §38/ 
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Ustalenie przebiegu granic działek 

 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. 

 W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym powyżej, 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. 

 W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym powyżej, 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. 

      /EGiB - §39/ 
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Ustalenie przebiegu granic działek 

 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 może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne 
oświadczenie. 

 Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, 
którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice 
polowe, sporządzone przez wykonawcę, które oprócz standardowej treści określonej 
przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy zawierają /standardy/:  

 usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów sytuacyjnych położonych na 
ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy 
oraz miedze, 

 numery działek ewidencyjnych, 
 podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub 

adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu. 

 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. 

 Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych 
ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej. 

       /EGiB - §37/ 
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Rozgraniczenie i wznowienie 

 Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). 

 Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne 
dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. 

 Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, 
ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy 
druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu 
granicy. 

 W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. 
Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. /PGiK - §31/ 

 Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub 
organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do 
prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach 
wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków. /PGiK - §37  ust.2/ 

KOLEJNOŚĆ DZIAŁANIA UPOWAŻNIONEGO GEODETY!!! 
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Rozgraniczenie i wznowienie 

 Dokumentacja techniczna  /rozgraniczenia/ zawiera: 

 szkice osnowy geodezyjnej i wykazy współrzędnych uzyskane w ośrodku 
dokumentacji, 

 opisy topograficzne punktów osnowy, 

 szkice polowe i dzienniki zawierające dane uzyskane w wyniku bezpośredniego 
pomiaru granic, 

 obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych, 

 obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości lub obliczenia różnic 
powierzchni, w wypadku gdy rozgraniczenie dotyczyło niektórych granic 
nieruchomości, a pozostałe granice nie były pomierzone na osnowę geodezyjną, 

 wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie 
zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. /RN §24/ 
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Rozgraniczenie i wznowienie 

 Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub 
wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych 
obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu 
o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych. /1/ 

 W przypadku niezachowania się osnowy pomiarowej, o której mowa w ust. 1, na skutek 
zniszczenia lub przemieszczenia jej punktów albo braku możliwości jej odtworzenia, 
geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub 
wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się w oparciu o: 

 opisy topograficzne tych punktów granicznych lub 
 współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu  

w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez 
punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej. 

 Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub 
zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę 
geodezyjną lub pomiarową osnowę sytuacyjną.  /ST §30/ 
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Rozgraniczenie i wznowienie 

/ST §30/ 

WZÓR - rozgraniczenie PRZYKŁAD - wznowienie 

126 



127 

Podział nieruchomości (ugn) 



Podział nieruchomości (ugn) 

 Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. 

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty: 
 stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w 

art. 116 ust. 2 pkt 4; 
 wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość 

podlegającą podziałowi; 
 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w 

art. 94 ust. 1 pkt 2; 
 pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków; 
 wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95; 
 (5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 
 (6) wykaz zmian gruntowych; 
 (7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest   

inne niż w księdze wieczystej; 
 (8)mapę z projektem podziału. 
 
 

 
 

 Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione  
w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub 
pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego.  /UGN art. 97/ 

Rozp. w sprawie podziałów 
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Podział nieruchomości (ugn) 

 Decyzja lub orzeczenie sądu, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią podstawę do dokonania 
wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. /UGN art. 96 ust. 4/ 
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Podział nieruchomości (ugn) 

Stanowisko GGK  
w sprawie czynności 

geodezyjnych 
poprzedzających podział 

nieruchomości  
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Podział nieruchomości (ugn) 

 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – Czynności techniczne geodety 

Analiza materiałów (szkice, KW, itp.) 

Wznowienie/wyznaczenie 

znaków/punktów 

granicznych (art. 39 PGiK), 

ustalenie granic §37 EGiB 

 

Protokół ze wznowienia/ 

wyznaczenia  lub ustalenia 

wraz ze szkicem 

 

Aktualizacja baz danych EGiB 

Kontrola operatu (etap), 

przyjęcie do PZGiK 

 Aktualizacja baz danych EGiB i BDOT500 w zakresie 
niezbędnym do wykonania podziału, w tym znaków 
granicznych i użytków gruntowych; 

 Sporządzenie operatu (etap)  z ww. aktualizacji; 

 Aktualizacja baz danych EGiB (czynność materialno-
techniczna lub decyzja – stanowisko zainteresowanych). 

 
 

Zawiadomienie stron 

(brak KW) 

 

Przyjęcie granic do 

podziału 

Protokół z przyjęcia granic wraz ze szkicem  

(nowe granice) 

Mapa z projektem 

podziału 

Sporządzenie operatu 

 
 

Ocena  projektu przez 

organ wydający decyzję 

Kontrola operatu, 

przyjęcie do PZGiK 
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Wniosek /wola/ strony 

Zgłoszenie pracy geod. 
Wyznaczenie punktów  

(art.39 ust.5 PGiK) 

((art 
Zawiadomienie stron 

(właściciel) 

Protokół z utrwalenia 

znaków wraz ze szkicem 

 
Sporządzenie operatu  

 

Kontrola operatu, 

przyjęcie do PZGiK 

Wywiad terenowy (mapa wywiadu) 

 
 

 

 

Wyznaczenie i 
utrwalenie nowych pkt. 
(§14 pkt. 2- wg ustawy PGiK) 

 
 

 

 

Zawiadomienie stron 

(art.32 PGiK) 

 

Sporządzenie operatu (etap),  

w tym obliczenie odchyleń 

linowych i pól powierzchni 
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Art. 73  a ugn 

/UGN art. 96 / 
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Podział nieruchomości (poza ugn) 

 Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa 
w ust. 1 i 2, zawiera: 

 projektowane punkty i linie graniczne; 
 oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych; 
 wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących obiektów objętych podziałem, 

sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków. 

 Wykaz zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, może być sporządzony 
w formie odrębnego dokumentu. 

 Elementy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, przedstawia się na mapie kolorem czerwonym. 
 /ST §77/ 
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Podział nieruchomości (poza ugn) 
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Wezwanie /zawiadomienie  stron 



Wezwanie /zawiadomienie  stron 

PGiK 

KPA 

PGiK 

ST 
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Wezwanie /zawiadomienie  stron 

EGiB 

PN 
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Uprawnienia zawodowe a zmiany w EGiB 
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Mapa do celów projektowych 

 Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów 
klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej. 

 Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren 
planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym 
wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów 
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. /2/ 

 Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, 
jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów 
projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej 
aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy. 

 W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych 
nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie 
zamieszcza się informację o treści: "kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór 
symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków". 

 /ST §79/ 
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Mapa do celów projektowych 

 W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości 
nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych 
określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca 
pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru. 

 Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków 
granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na 
gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 /EGiB/ ustawy lub w trybie 
przepisów art. 39 /wznowienie, wyznaczenie/ ustawy. 

 /ST §79 ust. 5 i 6/ 
 

 Budynek jako element EGiB na mapie zasadniczej 
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Mapa do celów projektowych 

Mapa analogowa Mapa  wektorowa Mapa obiektowa 
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Mapa do celów projektowych 
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Opłaty związane z aktualizacją EGiB 

 9.2.Jeżeli w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej dotyczącej opracowań wymienionych w tabelach I-VIII 
zachodzi konieczność wykonania również innych opracowań wymienionych w tych tabelach jako 
niezbęde dla opracowania "zasadniczego" czynności pomocniczych, wysokość opłaty ustala się tak jak 
dla opracowania "zasadniczego".  

 9.3.Jeżeli w ramach jednego zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonywane są różne opracowania 
wymienione w tabelach I-VIII, wysokość opłaty ustala się dla każdego opracowania odrębnie. /Opłaty/ 
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Inwentaryzacja powykonawcza 

 Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. 

 Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, 
 o której mowa w § 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

 /PB; RiZOG-KwB §20 i 21/ 
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Inwentaryzacja powykonawcza 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu: 

 ustalenia danych: 

 określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych  
w państwowym systemie odniesień przestrzennych, 

 niezbędnych do wprowadzenia zmian w: 

 bazie danych ewidencji gruntów i budynków - w zakresie użytków 
gruntowych oraz budynków, 

 bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie 
sieci uzbrojenia terenu, 

 bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy - w zakresie budowli; 

 sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności: 

 mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób 
zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego, 

 dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem 
budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom 
przemieszczeń i odkształceń. 

 /ST §61/ 
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Prace niepodlegające zgłoszeniu 

 Jeżeli w trakcie wykonania prac wymienionych w ust. 1 /niepodlegających zgłoszeniu/ ich 
wykonawca stwierdzi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, mapy 
zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów 
topograficznych lub wykona stabilizację osnowy geodezyjnej, praca taka w odpowiedniej 
części podlega zgłoszeniu, a powstała z tych prac dokumentacja - przekazaniu do zasobu na 
zasadach określonych w rozdziale 2 niniejszego rozporządzenia. 

 /ZPG §13/ 
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„Specustawa” drogowa 

 Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział 
nieruchomości. 

 Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
stanowią linie podziału nieruchomości. 

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania 
wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. 

 /SUD art.12/ 
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Prawo wodne 

 Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na: 

 płynące, do których zalicza się wody: 
 w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek, 
 znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź 

okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, 
 znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących; 

 stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych 
zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi 

wodami płynącymi. /PW art. 5/ 

 Śródlądowe wody powierzchniowe płynące oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. 

 Płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków 
określonych w ustawie. /PW art. 10/ 

 Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi 
krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody  
z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. 

 Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny: 
 … 
 właściwy starosta  … 

„Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych  
      wodami od gruntów przyległych” 

 W przypadku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków decyzje, o których mowa  
w art. 15 ust. 2, wydaje się z urzędu. /PW art. 15 i 15b/ 
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Prawo wodne 

 Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii 
brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem 
uregulowanym odkrytym lub zakrytym.    

      /EGiB §9/ 

 Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych 
zbiorników wodnych na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy  
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.5)) przebieg 
granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników  
a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na 
podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których 
identyfikacji przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1,  
5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

       /EGiB §9/ 
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Ustawa o lasach 

 Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 

 o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami 
leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej 
pozbawiony: 
 przeznaczony do produkcji leśnej lub 
 stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo 
 wpisany do rejestru zabytków; 

 związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 
leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału 
przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, 
miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne  
i urządzenia turystyczne. /UoL art.3/ 

 W ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu  
i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu. /UoL art.20/ 

 Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów  
o lasach. /PGiK- art. 20/ 
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Założenia do zmiany ustawy PGiK 
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