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Warmińsko-Mazurska  

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Olsztyn – 21-01-2016 



 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. 
(Dz.U. Nr 64, poz. 565) 

 

 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 
4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489) 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 
r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) 

 

 

PRZEPISY PRAWNE, KTÓRE ZMIENIŁY  
GEODEZJĘ I KARTOGRAFIĘ 



(DZ.U.2015.520 J.T.)  
2011.01.01  ZM. PRZEN.  DZ.U.2009.157.1241 ART. 8 

2011.01.02  ZM. PRZEN.  DZ.U.2010.182.1228 ART. 91 

2013.08.23   zm.  Dz.U.2013.829 art. 4 

2014.01.01   zm.  Dz.U.2013.1635 art. 22 

2014.07.12   ZM.WYN.Z  DZ.U.2013.805 OGÓLNE 

  ZM.  DZ.U.2014.897 ART. 1 

ISTNIEJĄ PÓŹNIEJSZE WERSJE TEKSTU 

 

 

USTAWA 

Z DNIA 17 MAJA 1989 R. 

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 

(TEKST JEDNOLITY) 

12 lipca 2014 
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Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2015.520 | ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. | art. 26 ust. 2 | 2 czerwca 2001 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 
z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
 
Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r.  - ogłoszono 
jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542). 
Obowiązywanie: Tekst jednolity opublikowano 17 kwietnia 2015 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – weszło w 
życie 11-01-2016 

http://sip.lex.pl/


 
 
Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do pzgik  

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R.  SPRAWIE 

POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT  - WESZŁO W ŻYCIE 8-12-2015 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 2 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE BAZY 

DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MAPY ZASADNICZEJ – WESZŁO W ŻYCIE 18-12-2015 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i 

trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   

 

  

Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z dnia  9 lipca 2014 r.  w sprawie formularzy dotyczących 

zgłaszania prac  geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia  o wykonaniu  tych prac oraz przekazywania 

ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. z 2014 r., poz. 924 

 

Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z dnia  9  lipca  2014 r.  w sprawie  udostępniania 

materiałów państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  wydawania  licencji  oraz wzoru Dokumentu 

Obliczenia Opłaty Dz. U. z 2014 r., poz. 917 

 

Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z dnia   8  lipca  2014  r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  

uwierzytelniania  przez  organy  Służby  geodezyjnej  i  kartograficznej  dokumentów  na  potrzeby  postępowań  

administracyjnych,  sądowych  lub  czynności cywilnoprawnych Dz. U. z 2014 r., poz. 914; 

 

Przepisy wykonawcze 



 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  Z DNIA 2 

LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE 

 BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH 

ORAZ MAPY ZASADNICZEJ 
 

DZ.U.2015.2028 Z DNIA 2015.12.03 – WESZŁO W ŻYCIE  2015-12-18 
 

 

 

BDOT i Mapa zasadnicza   



 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  Z DNIA 21 

PAŹDZIERNIKA 2015 R.W SPRAWIE  

 

POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT 
 

  DZ.U.2015.1938 Z DNIA 2015.11.23 – WESZŁO W ŻYCIE 2015-12-08 
 

 

GESUT 
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Ewidencja gruntów i budynków 
KATASTER NIERUCHOMOŚCI 

zmiany w przepisach 



Precyzje zapisu w operacie ewidencyjnym –  
z tym jest różnie w Starostwach  

w zależności od używanego systemu  
 
Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z 

precyzją zapisu do 0,0001 ha /§ 62. 3. R.EGiB / 
 
Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do 

lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 
oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) i wyraża się w metrach 
kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku   

 0,01 m2. /§ 63. 3. R.EGiB  
 

Powierzchnia zabudowy (kontur budynku)   określana w m2 z 
precyzją zapisu do  1 m2. 

 
 
Reprezentacja pola powierzchni obiektów mniejszych niż 0.01 ha 

odbywa się zawsze z precyzją zapisu do 0.0001 ha. 
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Precyzje zapisu w operacie ewidencyjnym –  
pozostałe obiekty 

Rozporządzenie egib – katalog obiektów egib 

•   Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych jest określana w m2 z precyzją zapisu do 
0,01 m2. Atrybut wyliczany jako różnica PEB oraz PUW. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie 
zostały wyodrębnione samodzielne lokale. 
 

• Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne  nieruchomości jest określana w m2 z 
precyzją zapisu do 0,01 m2. 

  
•   Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali  w budynku jest określana w m2 z 

precyzją zapisu do 0,01 m2. 
  
•  Łączne pole powierzchni użytkowej pomieszczeń  przynależnych do lokali. Atrybut nie występuje, 

jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale. 
  
• Pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie obmiarów, rozumiane jako łączne 

pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m2 z  precyzją zapisu do 0,01 
m2. Atrybut wymagalny w  przypadkach, o których mowa w § 71 ust 1 rozporządzenia. 
 

• Pole powierzchni użytkowej budynku, ustalone na podstawie  informacji zawartych w projekcie 
budowlanym, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku 
określane w m2 z precyzją zapisu do 0,01 m2. 
 

•   Powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów jest podana z precyzją zapisu do 0,01 m2. 
 

•   Powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego jest podana z precyzją zapisu do 0,01 
m2. 
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Ewidencja gruntów i budynków – aktualizacja z urzędu i na wniosek 

 • II SA/Wr 503/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu  - Data orzeczenia2015-10-28 
Stosownie do przytoczonego wyżej art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podmioty, o których 

mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 (czyli właściciele nieruchomości), zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten 
nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, 
prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów 
w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy 
administracji architektoniczno-budowlanej. 

 
W rozpatrywanej sprawie zmiana danych objętych ewidencją gruntów i budynków, to jest zmiana danych dotyczących 

oznaczenia użytku gruntowego przedmiotowej działki, wynikała z treści decyzji Prezydenta W. z dnia [...] r. nr 
[...], bowiem decyzją tą właściwy organ zezwolił inwestorom B.K.-P. i J.P. na trwałe wyłączenie z 
użytkowania rolniczego 0,0623 ha gruntów rolnych, w klasie RIIIb – 0,0108 ha i w klasie RIVa – 0,0515 ha, położonych 
we W. na działce nr 5/5, obręb S., AM-3, z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu 
jednorodzinnego.  

Do powyższej decyzji dołączono mapę zasadniczą z naniesionymi zmianami wynikającymi z tego rozstrzygnięcia. Była to 
więc zmiana danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikająca z decyzji administracyjnej. W 
takim zaś przypadku obowiązek zgłoszenia właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków nie obciąża właścicieli nieruchomości. 

• Stosownie bowiem do art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, obowiązek zgłoszenia przez właścicieli 
nieruchomości właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków nie dotyczy zmian takich 
danych wynikających z decyzji administracyjnych. 

• W myśl zaś § 46 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zmiany w operacie 
ewidencyjnym wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych obowiązany jest wprowadzać starosta. 

• Zaskarżona decyzja i poprzedzającą ją decyzja organu I instancji zostały zatem podjęte z naruszeniem 
art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 46 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 
• Decyzja – np. wyłączenie gruntu z produkcji – z urzędu – nie geodeta przy tyczeniu 
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Aktualizacja  ewidencji gruntów i budynków 

czynność materialno-techniczna – decyzja administracyjna 
  

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

 

1) w drodze czynności materialno¬ technicznej na podstawie: 

a) przepisów prawa, 

b) wpisów w księgach wieczystych, 

c) prawomocnych orzeczeń sądu, 

d) ostatecznych decyzji administracyjnych, 

e) aktów notarialnych, 

f) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki 
budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r.   Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub 
jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   Prawo budowlane, do 
których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 

g) wpisów w innych rejestrach publicznych, 

h) wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku 
dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w 
ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w 
wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców; 

 

2) w drodze decyzji administracyjnej – w pozostałych przypadkach!!; 
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Planowane zmiany – zawiadomienie o zmianach 

 § 49. 1. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia: 

 

4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o 
których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w 
trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji 
geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i 
dotyczyła: 

 
a) pola powierzchni działki ewidencyjnej, 

b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, 

c) głównej funkcji budynku, 

d) numeru działki ewidencyjnej;”, 

 
§ 10 i 11. 1. W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także: 

1) dane dotyczące: 

-  dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa. 

-w przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach 
samoistnego posiadania. 

a) użytkowników wieczystych gruntów, 

b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, 

c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, 

d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości, 

e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych; 
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Termin wprowadzania zmian –  
zawiadomienie stron –zmiana 

§ 49 w ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 

2a. Do zawiadomienia adresowanego do wydziału ksiąg 
wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się: 

  

odpowiedni wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub 
kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek 
ewidencyjnych, budynków lub lokali, 

 

 a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy 
również danych geometrycznych działek ewidencyjnych lub 
budynków.  

 



Terminy nadsyłania dokumentacji ze zmianami 
 i ich ujawniania w egib 

• Pgik, art. 23  . Sprecyzowane obowiązki sądów, notariuszy oraz organów 
administracji publicznej w zakresie przekazywania dokumentacji, będącej 
podstawą dokonywania zmian w katastrze nieruchomości. 

 

• Podany maksymalny termin przekazania dokumentacji, wynoszący 14 dni, 
licząc od dnia, w którym sporządzone dokumenty wywołują skutki prawne.  

 

• Wśród wymienionych instytucji, poza sądami i notariuszami, znalazły się organy 
architektoniczno – budowlane oraz baza danych osobowych Powszechnego 
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – według interpretacji 
GUGiK po wdrożeniu ZSIN 

 

• Starosta winien niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od dnia 

otrzymania dokumentów, wprowadzić dane wynikające z nich do bazy danych 
ewidencji gruntów i budynków.  

 



Termin wprowadzania zmian –  
 zmiana w Rozporządzeniu egib 

 

§ 47. 1. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów 
określających zmiany danych ewidencyjnych  
 



Treść wypisu–zmiana w Rozporządzeniu egib 

w § 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru 
lokali, w treści których zostaną pominięte dane podmiotów, o 
których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, 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.", 

w § 52 ust. 6.  Wyrys z mapy ewidencyjnej oprócz odpowiedniego fragmentu 
mapy ewidencyjnej zawiera: 

w ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na 
wyrysie, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub 
obowiązujących standardów technicznych, oraz o granicach działek 
ewidencyjnych lub odcinkach tych granic, które są przedmiotem 

sporu wykazanego w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;”, 

 



Jawność danych w ewidencji gruntów i budynków: 
  

Art. 24.  [Operat ewidencyjny]  

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

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

a)  odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich 
aktualizację,  

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

c)  wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy 
ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych 
rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;  

2)  zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.  

Jawność danych w ewidencji gruntów i budynków 



2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są 
jawne.  

 

4. 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:  

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

 2)  organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami 
administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez 
organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, 
budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;  

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

Jawność danych w ewidencji gruntów i budynków 



Pojedyncze informacje nie stanowią danych osobowych!! 

Muszą być zestawione razem, w sposób możliwy do 
zidentyfikowania daną osobę, np. nazwisko i imię oraz adres 
zameldowania. 

 

Samo nazwisko i imię nie stanowi danych osobowych.  

Dane osobowe zgodnie z ustawą są zwykłe i wrażliwe. 

 

W ewidencji gruntów i budynków mamy do czynienia z 
danymi zwykłymi, takimi jak nazwisko, imię, imiona 
rodziców, pesel, miejsce zameldowania, nr dowodu 
osobistego 

 

Jawność danych w egib – co to są dane osobowe 



Nie istnieje ustawowa definicja interesu prawnego.  

 

Postanowienie NSA  z dnia 5 lutego 1998 r., sygn.  I S.A./Po 1242/97: 

 

„O istnieniu interesu prawnego możemy mówić 
wówczas, gdy zgłaszane żądanie oparte  jest na 
konkretnej normie prawnej, a konieczność jego 
obiektywnego charakteru oznacza,  że o istnieniu 
interesu prawnego decyduje nie  przekonanie 
zainteresowanego, lecz ocena  ustawodawcy”. 

Jawność danych w operacie egib 



Stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych z 9 stycznia 2012 r., zgodnie z 
którym udostępnienie informacji o numerze księgi wieczystej doprowadziłoby do sytuacji, w 
której osoby zapoznające się z treścią udostępnionego dokumentu mogłyby w sposób 
niewymagający nadmiernych kosztów, czasu i działań zapoznać się z zawartymi w księdze 
wieczystej danymi osobowymi osób w niej ujawnionych. – Zasada jawności ksiąg 
wieczystych w istocie ma na celu zapewnienie dostępu do ksiąg wieczystych, jednakże z 
uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych – wskazał za GIODO 

=========================================================================== 

Stanowisko Sądów Administracyjnych 

• art. 6 o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym za dane osobowe uważa się 
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej. 

• Za dane osobowe w rozumieniu ustawy należy uznać numery ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów, skoro w tych księgach i zbiorach są 
ujawnione podmioty będące właścicielami nieruchomości – skoro treść 

ksiąg i zbiorów dokumentów jest powszechnie dostępna (księgi wieczyste można 
przeglądać w sądach i w Internecie), to ujawnienie ich numerów pozwala jednocześnie na 
ujawnienie danych osobowych wpisanych w tych księgach właścicieli nieruchomości oraz 
danych osobowych właściciel nieruchomości. 

Wniosek: nr KW jest daną osobową  w świetle Ustawy o Ochronie danych 
osobowych 

Jawność danych w operacie egib – księga wieczysta 



Jawność danych w operacie egib – stanowisko GGK – 13.02.2015 



Jawność danych w operacie egib – stanowisko GGK 



Jawność danych w operacie egib – stanowisko GGK – 16-04-2015- 

stanowisko GGK – 16-04-2015- projektanci 



Jawność danych w operacie egib – stanowisko GGK – 16-04-2015 

stanowisko GGK – 16-04-2015- projektanci 



Wnioski:  
Każdy może żądać w zakresie przedmiotowym, ale w zakresie 
podmiotowym tylko ten, kto ma interes prawny. 

 

Wypis o niepełnej treści można wydać tylko dla osoby fizycznej, bo tam są 
dane osobowe. 

 

Dla osoby innej niż fizyczna należy wykazać interes prawny, gdyż nie można 
pominąć w wypisie danych osobowych, albowiem mają je tylko osoby 
fizyczne. (nie ma wypisu o niepełnej treści dla osoby prawnej)  

 

Nr KW jest chroniony w egib jako dane osobowe. 

 

Nr KW chroniony jest również dla innych podmiotów 
nie będących osobami fizycznymi 

 

Jawność danych w operacie egib 
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Zmiana – Treść mapy ewidencyjnej 

§ 28. 1. Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy: 

1)granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek 
ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych; 

2) 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; 

3) kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia; 

4) kontury klas bonitacyjnych, ustalone w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwane dalej „konturami 
klasyfikacyjnymi”, i ich oznaczenia; 

5) kontury budynków i bloki budynków 

6) numery działek ewidencyjnych; 

7) granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia; 

8) dane opisowo-informacyjne, a w szczególności: 

a) nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

b) oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu, 

c) nazwy ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych, 

d) numery dróg publicznych nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych, 

e) numery porządkowe i ewidencyjne budynków. 

„f) literowe oznaczenia funkcji budynków odpowiadających ich klasom 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), 

g) numery najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo najniższych kondygnacji budynków 
podziemnych, 

h) numery najwyższych kondygnacji bloków budynków nadziemnych  lub numery najniższych kondygnacji bloków 
budynków podziemnych, jeżeli takie bloki zostały wyodrębnione.”; 



Budynki w przepisach prawa 
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Definicja budynku 

 

 
 

 budynek – obiekt budowlany, który jest 

budynkiem w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (Rozporządzenie PKOB) /§2.1.4)  

EGiB/ 
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Rozporządzenie EGiB (PKOB) – Ustawa Prawo budowlane-  
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Różnice w definicji budynku 

I. Rozporządzenie EGiB – Definicja jak w PKOB (statystyka publiczna) – tu jesteśmy 

• Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt 
lub ochrony przedmiotów. 

(Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie 

obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione) 

 obiekty budowlane -  rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów 

budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. 

================================================================================== 

II. Ustawa Prawo budowlane (art.3) – tu nas nie ma 

• Budynek  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

• obiekt budowlany należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury; 

W egib żeby budynek był budynkiem, nie musi być wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz nie musi być fundamentów 

==================================================================================== 

III. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego !! 
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Dotychczas Funkcja budynków wg EGiB 
Nowe 

oznaczenia 
Funkcja budynków wg PKOB 

b budynek biurowy b budynek biurowy 

g 
budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy 

dla rolnictwa 
g budynek gospodarstwa rolnego 

h budynek halowo-usługowy 

h budynek hotelu 

a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały 

u budynek handlowo-usługowy 

i inny budynek niemieszkalny 

r 
budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego 

i czynności religijnych 

i 
pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej niż 

wymieniony 

k 
budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynek 

sportowy 

o ogólnodostępny obiekt kulturalny 

k budynek muzeum i biblioteki 

e budynek szkoły i instytucji badawczej 

f budynek kultury fizycznej 

m budynek mieszkalny 

mj budynek mieszkalny jednorodzinny 

md budynek o dwóch mieszkaniach 

mt budynek o trzech i więcej mieszkań 

mz budynek zbiorowego mieszkania 

p budynek przemysłowy p budynek przemysłowy 

s zbiornik, silos i budynek magazynowy s zbiornik, silos i budynek magazynowy 

t budynek transportu i łączności 
d budynek łączności, dworca i terminalu 

t budynek garażu 

z budynek szpitala i zakładu opieki medycznej z budynek szpitala i zakładu opieki medycznej 

    x 
obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków i objęty 

indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, 

archeologiczne dobro kultury 



• § 63. 1d. 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 budynku. 
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część budynku 
wyodrębniona ze 
względu na liczbę 
kondygnacji  
naziemnych 

część kondygnacji 
podziemnej budynku, 
która nie zawiera się w  
obrysie części 
naziemnej 

łącznik 
 
 
 

nawis 
 
 

Przejazd przez budynek 

Inny blok budynku 
 

Klasa: EGB_RodzajBloku     
Blok budynku - część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę 

kondygnacji lub jej szczególne znaczenie 
Nazwa: rodzaj bloku 

Definicja: Lista dopuszczalnych wartości atrybutu rodzaj bloku. 

Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 

Nazwa: kondygnacjeNadziemne 

Nazwa (pełna): część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę 

kondygnacji nadziemnych - 1 

Atrybut: 

Nazwa: kondygnacjePodziemne 

Nazwa (pełna): część kondygnacji podziemnej budynku, która nie 

zawiera się w obrysie części nadziemnej - 2 

Atrybut: 

Nazwa: lacznik 

Nazwa (pełna): łącznik - 3 

Atrybut: 

Nazwa: nawis 

Nazwa (pełna): nawis - 4 

Atrybut: 

Nazwa: przejazdPrzezBudynek 

Nazwa (pełna): przejazd przez budynek - 5 

Atrybut: 

Nazwa: inny 

Nazwa (pełna): inny - 6 



• § 63a. 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. 
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Klasa: EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem     

Nazwa: rodzaj obiektu związanego z budynkiem 

Definicja: Lista dopuszczalnych wartości dla atrybutu rodzaj 

obiektu trwale związanego z budynkiem. 

Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 

Nazwa: taras 

Nazwa 

(pełna): 

taras - 1 

Atrybut: 

Nazwa: werandaGanek 

Nazwa 

(pełna): 

weranda, ganek - 2 

Atrybut: 

Nazwa: wiatrolap 

Nazwa 

(pełna): 

wiatrołap - 3 

Atrybut: 

Nazwa: schody 

Nazwa 

(pełna): 

schody - 4 

Atrybut: 

Nazwa: podpora 

Nazwa 

(pełna): 

podpora - 5 

Atrybut: 

Nazwa: rampa 

Nazwa 

(pełna): 

rampa - 6 

Atrybut: 

Nazwa: wjazdDoPodziemia 

Nazwa 

(pełna): 

wjazd do podziemia - 7 

Atrybut: 

Nazwa: podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych 

Nazwa 

(pełna): 

podjazd dla osób niepełnosprawnych - 8 

Atrybut: 

Nazwa: inny 

Nazwa 

(pełna): 

inny obiekt - 9 

taras 

weranda 

wiatrołap 

schody 

podpora 

rampa 

Wjazd do podziemia 

Podjazd dla osób 
niepełnosprawnych 



Kontur budynku = powierzchnia zabudowy 

• Kontur budynku - linia zamknięta, wyznaczona przez 
prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia 
się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu 
/§63.1a Rozporządzenia EGiB/ 
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„§63. 2. Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni 
figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w 
ust. 1a oraz 1b  
 
•Jeżeli z jakichś powodów niemożliwe do uzyskania są kontury budynku, do 
czasu ich uzupełniania, budynek może być przedstawiony jako centroid, za 
pomocą danych określających położenie środka geometrycznego budynku w 
układzie 2000 /§63.1f.3 Rozporządzenia EGiB/ 



Kontur budynku = powierzchnia zabudowy 



Kontur budynku  - zmiana 

 

 1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się ściana fundamentowa 
budynku lub gdy budynek albo jego część posadowiona jest na filarach, 
konturem budynku lub częścią tego konturu jest odpowiednio linia wyznaczona 
przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą najniższych ??? zewnętrznych 
krawędzi ścian kondygnacji budynku, które są oparte na tych ścianach 
fundamentowych lub na filarach, a w przypadku gdy na  filarach oparty jest dach 
budynku – zewnętrznych krawędzi dachu 

 

 „1d. W przypadku gdy w budynku wielokondygnacyjnym prostokątne rzuty na 
płaszczyznę poziomą niektórych ??? jego kondygnacji nie pokrywają się z 
konturem budynku, albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami 
nadziemnymi lub podziemnymi, te części kondygnacji budynku, które wystają 
poza kontur budynku lub stanowią jego część, albo są łącznikami wyróżnia się w 
bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki 
budynku.”; 

 

 „§63. 2. Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury 
geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a oraz 1b  



Kontur budynku = powierzchnia zabudowy – prawo budowlane 

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w prawie budowlanym w 
paragrafie 8 powierzchnię zabudowy zdefiniowano zgodnie z normą  PN-ISO 9836:1997 

Powierzchnia zabudowy (Pz) – powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie 
wykończonym, wyznaczonego przez rzutowanie na powierzchnię terenu 
wszystkich jego krawędzi zewnętrznych . 

============================================================================================== 

W rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków [§ 63]: 
1a. Przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez prostokątny rzut 

na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu. 

 1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się ściana fundamentowa budynku lub gdy budynek albo jego 
część posadowiona jest na filarach, konturem budynku lub częścią tego konturu jest odpowiednio linia wyznaczona 
przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą najniższych ??? zewnętrznych krawędzi ścian kondygnacji budynku, 
które są oparte na tych ścianach fundamentowych lub na filarach, a w przypadku gdy na  filarach oparty jest dach 
budynku – zewnętrznych krawędzi dachu 

 

 „1d. W przypadku gdy w budynku wielokondygnacyjnym prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą niektórych ??? 
jego kondygnacji nie pokrywają się z konturem budynku, albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami 
nadziemnymi lub podziemnymi, te części kondygnacji budynku, które wystają poza kontur budynku lub stanowią 
jego część, albo są łącznikami wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako 
bloki budynku.”; 

Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku. 

Powierzchnia zabudowy = kontur budynku. 



Kontur budynku = powierzchnia zabudowy – egib-  prawo budowlane 



Przykład wiaty – dwa przykłady w jednym powiecie 
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Budynek na mapie zasadniczej 
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m.busko 



Budynek na mapie ewidencyjnej 
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m.busko 



Rozporządzenie EGiB – szybkie sieci - zmiana 

27) informacja o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową 
infrastrukturę techniczną przystosowaną do 
szybkich łączy (budynek gotowy na szybki internet)  

 

„§ 71.3. Informację o wyposażeniu budynku w wewnątrzbudynkową 

infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy, ujawnia się w 
ewidencji:  

1) z urzędu - jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi 
dokumentach, o których mowa w art. 23 ust. 1-4 ustawy,  

2) na wniosek właściciela budynku, trwałego zarządcy lub zarządcy 
nieruchomości 

- jeżeli do wniosku dołączone zostanie oświadczenie operatora 
telekomunikacyjnego potwierdzające takie wyposażenie  

 

 



Rozporządzenie EGiB – źródło danych dla budynków - planowana zmiana 

§ 72.1. Numeryczne opisy konturów budynków, 
konturów bloków oraz konturów użytków 
gruntowych sporządza się na podstawie wyników 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

§ 72.1 – uchyla się  

========================================== 

§ 5. 1. Rozp..Standardy.   

Geodezyjne pomiary sytuacyjne wykonywane są jako: 

 1) geodezyjne pomiary terenowe; 

 2) geodezyjne pomiary fotogrametryczne; 

 3) geodezyjne pomiary kartometryczne. 

 



Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – przykład 
kartoteki budynku 

Kartoteka budynku po zmianach 



Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków –  
zakres ewidencji budynków – różne uwarunkowania 

§ 63. 1e. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być uzupełniane: 

1)   cyfrowymi zdjęciami budynków, 

2)   danymi określającymi w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku. 

 

§ 63. 1f. W przypadku braku pełnego zbioru danych, o których mowa w ust. 1, do 
czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego 

zbioru danych, zawierającego co najmniej: 

1)   identyfikator budynku, 

2)   status budynku, 

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

4)   rodzaj budynku według KŚT, 

5)   klasę budynku według PKOB, 

6)   główną funkcję budynku. 

 

§ 63a. 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. 



Fotogrametria w pomiarze budynków 

Zdzisław Kurczyński -  OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA  WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAMETRII W PRACACH  Z ZAKRESU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - 

Rynia, 6  Rynia, 6 - 8 maja 2015 r 



 
Rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się 

 w ewidencji gruntów i budynków -  zmiany 
 

 

 

78.1) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz 
z 2015 r. poz. 528);”,  

 

4) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, 
sytuowanych na działce, na której znajduje się 
budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod 
budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba 
tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 
1000 m2 powierzchni działki  

 

 



 
Rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się  

w ewidencji gruntów i budynków -  zmiany 
 

 

 

• 78. 5) wiat przystankowych, peronowych oraz innych wiat o podobnym 
przeznaczeniu; 

 

• 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako 
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 
stanowiących własność Skarbu Państwa; 

 

• 7) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 
konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki 
leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

 

• 8) budynków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 
196) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.” 

 

 



Ogródki działkowe 



Ogródki Działkowe 
Identyfikator 

działki 
ewidencyjnej 

Status budynku Rodzaj wg KŚT Klasa wg PKOB Główna funkcja Materiał ścian 
Liczba kondygnacji 

Rok Budowy 
powierzchnia z 

mapy [m2] N P 

82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 51 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 28 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 39 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 45 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 1 1990 46 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 43 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 46 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 2 1 0 1990 40 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 42 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 44 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 46 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 47 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 45 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 44 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 45 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 41 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 44 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 35 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 41 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 36 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 43 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 44 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 2 1 0 1989 41 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 2 2 0 1990 36 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 106 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 35 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 40 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 50 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 40 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 38 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 79 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 1 0 1990 44 
82/1 1 110 1110 1110.Dl 1 2 0 1990 86 



Ogródki działkowe – gdzie budynki na ogródkach działkowych 



Ogródki działkowe – gdzie budynki na ogródkach działkowych 



Ogródki działkowe –zmiany w prawie budowlanym 2015   

Od dnia 29.04.2015 w Ustawie Prawo budowlane wprowadzono zmiany (Dz.U. 2015.528 
 

Art.2.9a)  altanie działkowej - należy przez to rozumieć wolno stojący budynek 
rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony 
na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 
m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy 
czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna 
powierzchnia nie przekracza 12 m2; 
 
W art. 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 
"1. Na terenie działki nie może znajdować się: 
 
1)   altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a; 
2)   obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości 
przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich. 
 
2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub 
rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, 
stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji 
publicznej."; 
 
 
 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


 

 

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane - Br 

 



 

 

 

 

 

 

Definicja gospodarstwa rolnego: 

Art. 553 . 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 związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

/Kodeks Cywilny/ 

============================================================================ 

Art. 2. 1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o 

łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub 

znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym 

spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. /Ustawa o podatku rolnym/ 

 

/Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza./ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Definicja gospodarstwa rolnego: 
III CKN 140/98  postanow. SN1999.01.28 LEX nr 50652 

 O rolniczym charakterze gruntu przesądza jego rolnicze przeznaczenie, a nie sposób jego aktualnego 
wykorzystywania. 

 

II SA 713/98 wyrok NSA1998.07.15 w Warszawie LEX nr 41767  

Tak jak domy mieszkalne jednorodzinne (budownictwo zagrodowe) wchodzą w skład indywidualnych 
gospodarstw rolnych, jeśli zamieszkałe są przez rolników i służą obsłudze gospodarstwa rolnego, to 
tak samo budynki wielomieszkaniowe stanowiące mieszkania zakładowe dla pracowników 
uspołecznionego gospodarstwa rolnego, służące potrzebom działalności rolniczej tworzą zorganizowaną 
całość gospodarczą z gruntami rolnymi tym bardziej, że usytuowane są one również na działkach 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty rolne. 

 

II CKN 137/97 postanowienie SN1995.08.24 LEX nr 1165282  

Wchodzące w skład gospodarstwa rolnego grunty pod budynkami mieszkalnymi i grunty niezbędne 
do korzystania z tych budynków są nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) w rozumieniu art. 
461 k.c. i art. 1058 k.c. 

 

II SA 669/91 wyrok NSA1991.09.20 w Warszawie ONSA 1992/2/26 

 Brak któregokolwiek ze składników gospodarstwa rolnego (na przykład inwentarza żywego, narzędzi, 
budynków itp.), wymienionych w art. 55[3] kodeksu cywilnego, nie świadczy o tym, że pozostałe 
składniki (na przykład grunty) nie stanowią gospodarstwa rolnego. 

 

 



 
Zmiany w Rozporządzeniu egib w zakresie Br 

 

 

1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod: 

 

„1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod: 

 

 1)   budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji 
rybnej w szczególności:  

 

spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, 
budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, 
podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i 
urządzenia rolnicze w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, 
płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, 
komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego a także instalacje 
służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place 
postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych; 



 
Zmiany w Rozporządzeniu egib w zakresie Br 

 

 

1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod: 

 

„2) budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-
spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod 
przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujących na 
surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład 
którego wchodzą te budynki; 

 

3) budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, 
takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, 
śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, 
budowlami lub urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, 
tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej 
samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w 
miejscowości sąsiedniej. 

 



 
Zmiany w Rozporządzeniu egib w zakresie Br 

 

 

2. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także: 

 

1) grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i 
urządzeń, i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenia ich 
do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, 
warzywniki; 

 

2) grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa 
w ust. 1,  niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty 
te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1205, z 2014 r. poz. 40 i 1101 oraz z 2015 r. poz. 200). 

 



 
Zmiany w Rozporządzeniu egib w zakresie Br 

 

 

3. W przypadku, gdy w skład siedliska usytuowanego na 
gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i 
urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, to grunt w 
granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych 
zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej 
w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony 
jest tylko pod zabudowę zagrodową albo też z projektu 
budowlanego, stanowiącego załącznik do ważnego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy 
upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na 
gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”, 

 



 

 

 

Lasy - Ls 

 

 

Użytki gruntowe – Grunty leśne 



Lasy w Polsce 

źródło: www.stat.gov.pl 

Lesistość określonego obszaru (państwa, województwa, gminy) to procentowy udział powierzchni porośniętej przez 

lasy w stosunku do całości obszaru. Dla Polski wynosi 30.5%.  
Jest to wskaźnik nieco niższy od średniej europejskiej.  



Lasy w Polsce –według PGL – Lasy Państwowe 

Porównanie oszacowanej lesistości wg województw 

            Róznica 
rzeczywistej 

lesistości 
(IGiK-GUS) 

   powierzchnia 
LASY ogółem 

powierzchnia 
Rzeczywista lesistość LASY wg Protokołu Kioto 

województwo  jednostki  

(wg GUS*) (wg GUS*) 
jednostki (wg 

CODGiK**) 
(wg lGiK) (wg IG1K) 

            

  2014 2014   2014 2014   2014     
  ha ha % ha ha % ha % ha 

POLSKA 31267 967 9 197 879 29,4 31 247 505 9 997 698 32,0 10 461 856 33,5 799 819 
  

dolnośląskie 1 994 674 592 816 29,7 1 993 618 641 884 32,2 658 367 33,0 49 068 

kujawsko-pomorskie 1797 134 421206 23,4 1 794 752 451716 25,2 466 355 26,0 30 510 

lubelskie 2 512 246 583 040 23,2 2 513 399 634 701 25,3 709 484 28,2 51661 

lubuskie 1 398 789 688 140 49,2 1 398 977 734 620 52,5 741388 53,0 46 480 

łódzkie 1 821 895 387 788 21,3 1 819 443 427 309 23,5 474 436 26,1 39 521 

małopolskie 1 518 279 435 292 28,7 1 516 603 474 627 31,3 499 731 33,0 39 335 

mazowieckie 3 555 847 821882 23,1 3 552 929 901 908 25,4 1 027 742 28,9 80 026 

opolskie 941 187 250 375 26,6 939 994 266 893 28,4 270 552 28,8 16 518 

podkarpackie 1 7S4 576 677 966 38,0 1 784 370 746 298 41,8 765 821 42,9 68 332 

podlaskie 2 018 702 620 080 30,7 2 019 317 667 354 33,0 674 262 33,4 47 274 

pomorskie 1 831 034 665 476 36,3 1 828 737 712 422 39,0 720 412 39,4 46 946 

śląskie 1 233 309 393 849 31,9 1 231701 433 257 35,2 447 148 36,3 39 408 

świętokrzyskie 1 171 050 330 069 28,2 1 169 726 372 791 31,9 417 852 35,7 42 722 

wa rmińsko-mazurskie 2 417 347 750 494 31,0 2 415 060 824 858 34,2 834 988 34,6 74 364 

wielkopolskie 2 982 650 767 531 25,7 2 979 729 812 530 27,3 838 549 28,1 44 999 

zachodniopomorskie 2 289 248 811876 35,5 2 289 150 894 530 39,1 914 769 40,0 82 654 

*   źródło: Bank Danych Lokalnych (http://stat.gov.pl/bdt/app/strona.html?p_name=indeks) 

** źródło: PRG_jednostkiadministracyjne_v8 - aktualność warstwy 'województwa' 10lipca 2014 r. 

Źródło Lasy Państwowe -  J. 
Przypaśniak, E. Wiśniewska - 
Wydział Urządzania Lasu DGLP – 
Starachowice –GIS w Rolnictwie 

 



Do lasów zalicza się grunty określone jako "las" w ustawie z dnia 28 
września 1991 r. o lasach  (Dz.U.2014.1153 j.t.) 
 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne   (Dz.U.2015.520 j.t) 
 

Art. 20 ust. 3a. (PGiK) Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, 
prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach. (PGiK) 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U.2015.542 j.t) 
 
§ 68.2   (EGiB) 
 2. Grunty leśne dzielą się na: 

1)lasy, oznaczone symbolem – Ls, 
2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz. 
 

 Uwaga: Lz (nie Lzr) to grunt leśny 
 

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



Różnica pomiędzy Ls i Lz 

 

 

Podstawą rozróżnienia między Ls- jako 
gruntem pokrytym roślinnością leśną, a Lz - 
gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi - 
jako również gruntem pokrytym roślinnością 
leśną - jest głównie kryterium obszarowe czyli  
0,1000 ha. 
 

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
 
Art. 3  - Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:  
 
1) zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną 

(uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub 
przejściowo jej pozbawiony:  
 
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub   
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku 

narodowego albo   
c) wpisany do rejestru zabytków;   

 
2) 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  

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



II FSK 984/11  wyrok NSA W-wa2012.12.21  

 

Klasyfikacja gruntu jako stanowiącego las. LEX nr 1364168  

 

O tym, czy dany grunt jest lasem w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy 

z 1991 r. o lasach decyduje, co do zasady, w pierwszej kolejności 

zapis w ewidencji gruntów.  

 

Tego dowodu nie mogą samodzielnie kwestionować organy 

podatkowe, poprzez klasyfikowanie danego gruntu jako lasu 

wyłącznie w oparciu o definicję ustawową zawartą w powyższej 

ustawie i z pominięciem zapisu w ewidencji. 

 

 

Użytki gruntowe – Grunty leśne – Ls – EGiB 



Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
 

Art. 20. 
1. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące 

granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych.  
 

1. W ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia 
planów urządzenia lasu i uproszczonych 
planów urządzenia lasu dotyczące granic i 
powierzchni lasu.  

 

Art. 6.   
6. plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego 

obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej;  
 

7. uproszczony plan urządzenia lasu - plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, 

stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do 
zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej;  

  

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



Problemy - Grunty leśne –  
Ls – uproszczony plan urządzania lasu – pomyłki w UPUL 



Problemy - grunty leśne –  
Ls – uproszczony plan urządzania lasu – Ls nie na tej działce 



Art. 19.  (Ustawy o lasach) 

 

 1. Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uproszczone plany urządzenia lasu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 

sporządza się dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. 

3. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej 

określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasów. 

4. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących w 

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zadania z zakresu 

gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów określa 

nadleśniczy. 

5. Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany 

urządzenia lasu sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne 

podmioty wykonawstwa urządzeniowego. 
 

Panu urządzania lasu 



 

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw środowiska 

zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany 

urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

 

 

2. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie 

nadleśniczego, zatwierdza uproszczony plan 

urządzenia lasu. 
 

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



Wyrok Sądu Najwyższego - IV CSK 353/08 
  

 
 

o przeznaczeniu do produkcji leśnej świadczy 
sporządzenie planu urządzenia lasu względnie 
uproszczonego planu urządzenia lasu w rozumieniu  
art. 6 pkt 6 i 7 ustawy o lasach.   

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



Użytek gruntowy Ls 
W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



 
 
I OSK 1240/10   wyrok NSA - W-wa - 2011.06.30 - LEX nr 1082594  

 

 Przepis art. 20 ust. 3a p.g.k., nakazując uwzględnianie w ewidencji gruntów i 

budynków przepisów o lasach, stwarza dodatkowy reżim prawny dla organu 

ewidencyjnego; tym samym więc przepis ten traktować należy jako wyjątkowy, a 

zatem niepodlegający wykładni rozszerzającej. Zawarty zatem w art. 20 ust. 2 

ustawy z 1991 r. o lasach wymóg, aby w ewidencji gruntów uwzględniać ustalenia 

planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i 

powierzchni lasów, musi być rozumiany literalnie. 
 
 
I OSK 355/11 - wyrok NSA - W-wa - 2012.02.22 -  LEX nr 1136693 

Dopóki dany teren ujęty jest w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia 

lasu jako las, nie jest dopuszczalna zmiana w innym postępowaniu ewidencyjnym 

określenia rodzaju użytku gruntowego na inny niż las. 
 
I OSK 1077/07 - wyrok NSA-  W-wa- 2008.07.23 - LEX nr 496231  

 Obowiązek aktualizowania danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 

podlega ograniczeniu w stosunku do zmian dotyczących ustalania granic i 

powierzchni lasów. Zmiany te nie mogą być dokonywane wbrew planom 

urządzania lasów, które stanowiąc szczególny rodzaj planów zagospodarowania 

przestrzennego takich terenów i przesądzają o treści wpisów w ewidencji 

gruntów. Plan urządzania lasu zawiera bowiem, nie tylko opis, ale także zestawienie 

powierzchni lasów i gruntów do zalesienia (art. 18 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z 1991 r. o 

lasach). 

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?


ZMIANA w ewidencji Ls na inny UŻYTEK – 
„odlesienie” 

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
 
Art. 13.   
2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb 

właścicieli lasów.  
 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2:  

1. w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję 
wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek 
nadleśniczego;  

2. w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję 
wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.  
 
 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
 
 
1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i 

organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI 
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po 
wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. / Art. 11. 1/ 

 
Kiedy można odlesić? 



Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z 2011-05-18  IV SA/Wa 540/11 
 

 
 

1. Należy zauważyć, że nawet jeśli las utracił niektóre swoje cechy, takie jak np. runo leśne, 
to las nie traci przez to swojego charakteru. Z art. 24 ustawy o lasach wynika bowiem 
ciążący na właścicielu lasu obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lasu poprzez 
ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) i doprowadzenia np. do 
odtworzenia leśnego charakteru gruntu (np. runa leśnego). 
 

2. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn działki pozbawione zostałyby drzewostanu, nie prowadzi 
to do utraty przez nie leśnego charakteru i nie może stanowić podstawy do dokonania 
zmiany w ewidencji gruntów. Właściciel lasu powinien doprowadzić do odtworzenia 
leśnego charakteru swojego gruntu, gdyż jako właściciel obowiązany jest dbać o swój 
las.  
 

3. Czasowy brak roślinności leśnej nie jest podstawą do przeklasyfikowania gruntu 
leśnego na nieleśny. Gdyby dopuścić taką możliwość, każdy właściciel lasu poprzez 
wykarczowanie go (pozbawienie lasu roślinności) mógłby doprowadzić swój teren do 
utraty charakteru leśnego.  
 

4. Nie ma znaczenia przeznaczenie gruntów w planie miejscowym na cele inne niż leśne: 

nie stanowi to o pozbawieniu tych gruntów ich faktycznego, 
dotychczasowego charakteru: w tym wypadku leśnego.  
 

Użytki gruntowe – Grunty leśne - Ls 



 

 

 

GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 

 



 

 

 

  Zurbanizowane tereny niezabudowane 

lub w trakcie zabudowy - Bp 



 
 

 1. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się 

grunty: 

 

1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona 

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

budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w 

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

leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205); 

 

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

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

leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie 

grunty te przeznaczone są pod zabudowę; 

Użytki gruntowe – Grunty zabudowane i zurbanizowane -Bp 



 

 

2. Przy ustalaniu konturów zurbanizowanych terenów 

niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji wydanych 

na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść projektu 

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

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

odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów 

mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz innych terenów 

zabudowanych. 

Użytki gruntowe – Grunty zabudowane i zurbanizowane -Bp 



 

 

3. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie 

zabudowy nie zalicza się gruntów przeznaczonych pod 

budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, o których mowa w lp. 

21. – obecnie nowy użytek „Tp” 

Użytki gruntowe – Grunty zabudowane i zurbanizowane -Bp 



 

 

Przez wyłączenie gruntu z produkcji rolnej rozumie się, zgodnie 
z art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie tych gruntów.  

 

(Wyłączenie to stan faktyczny a nie stan prawny; żadna 
decyzja nie wyłącza gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, co 
najwyżej zezwala na takie wyłączenie.)  

 

Użytki gruntowe – Grunty zabudowane i zurbanizowane -Bp 



 
 

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona 
budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub 
leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych;”, 
 
- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przy ustalaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych 
lub w trakcie zabudowy bierze się pod uwagę postanowienia decyzji 
wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stosując 
odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów 
mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz innych terenów 
zabudowanych.” 
 

Użytki gruntowe – Grunty zabudowane i zurbanizowane 
 –Bp –  zmiany 



 

 

 

  

Drogi - dr 

Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne 



 

 

 

Drogi publiczne – statystyka długości dróg 

KATEGORIA DROGI DŁUGOŚĆ [km]  Procent 

drogi krajowe 18 520 5% 

drogi wojewódzkie 28 536 7% 

drogi powiatowe 126 924 33% 

drogi gminne 209 333 55% 

Σ 383 313 100% 



Drogi publiczne  a podatki 

Drogi  publiczne wybudowane - dr 
 Art. 2. 3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 

4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich 
budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 

 

 

 

Grunty i budynki przeznaczone na budowę dróg - Tp 
Art. 1b. 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg 
publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: 

1)   Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

2)   właściwych jednostek samorządu terytorialnego 

-   regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r. poz. 40). 

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Art. 22. 1. Koszty nabycia nieruchomości pod drogi, w tym odszkodowania, finansowane są na podstawie przepisów o finansowaniu 
infrastruktury transportu lądowego, przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym. 

 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg 
publicznych, nabytych, po dniu 1 stycznia 2007 r., odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: 

 

1)   Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

2)   właściwych jednostek samorządu terytorialnego 

- w trybie określonym w niniejszym rozdziale, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie, 
nie dłużej niż przez okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w odniesieniu do budynków. 

 

 
 



Drogi publiczne a drogi wewnętrzne 

Drogi  wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

  

Rozdział 2 - Dojścia i dojazdy 

§ 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 
do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. 

2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on 
szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 

 

 

 Zgodnie z treścią ustawy o drogach "Art. 8. 1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, 
niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi." 

 

Zgodnie z Wyrokiem ( II OSK 122/09) Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2009 r. 

„Niewątpliwie ciąg pieszo-jezdny jest drogą wewnętrzną i nie stanowi inwestycji celu publicznego.” Zdaniem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego tego rodzaju drogę zaliczyć jednak należy do urządzeń infrastruktury technicznej. Uprawnia do tego brzmienie art. 
143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczające do urządzeń infrastruktury technicznej również "urządzenie albo 
modernizację drogi". Nie ma zatem przeszkód aby tego rodzaju droga wewnętrzna objęta została postanowieniami planu 
miejscowego.”  

Cytat z wypowiedzi Zbigniewa Drexlera, eksperta z zakresu prawa o ruchu 
drogowym       (http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=21968 ) "w przepisach regulujących ruchy drogowy nie ma 
określenia “ciąg pieszo-jezdny”. Jest to pojęcie kolokwialne powstałe, przed bardzo wielu laty, wśród architektów projektujących osiedla 
mieszkaniowe. W praktyce - jak to obserwujemy - ciągi te stanowią rodzaj drogi (w rozumieniu popularnym a nie ustawowym) służącej 
do przemieszczania się pieszych i pojazdów. Występują one przede wszystkim poza drogami publicznymi - przeważnie na drogach 
wewnętrznych lub w strefach zamieszkania." 

 

 

http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=21968
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Drogi w egib i podatkach- uchwała 7 sędziów 



Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 260, z późn. zm.) do 

jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej 

przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej 

ustawie lub innych przepisach szczególnych. 

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na 

następujące kategorie: 

1) drogi krajowe; 

2) drogi wojewódzkie; 

3) drogi powiatowe; 

4) drogi gminne. 

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 260, z późn. zm.) 



Do dróg krajowych zalicza się: 

 

1) autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu 

wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 

2) drogi międzynarodowe; 

3) drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg 

krajowych; 

4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących 

ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów 

(zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru 

całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów); 

5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych; 

6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich; 

7) drogi o znaczeniu obronnym. 

Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje  

w drodze rozporządzenia 
 Ministra właściwego do spraw transportu. 

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 260, z późn. zm.) 



Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż krajowe, stanowiące 

połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o 

znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. 

Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje 

 w drodze uchwały sejmiku województwa  

Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż krajowe i wojewódzkie, 

stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin 

i siedzib gmin między sobą. 

Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych nast.ępuje 

 w drodze uchwały rady powiatu 

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do 

innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym 

potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje  

w drodze uchwały rady gminy 

Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest 

organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 260, z późn. zm.) 



Klasy dróg 

Rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich 

parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych. 

 W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg 

oraz ich hierarchię, zaczynając od drogi o najwyższych parametrach: 

1) autostrady, oznaczone dalej symbolem "A", 

2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem "S", 

3) główne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem "GP", 

4) główne, oznaczone dalej symbolem "G", 

5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem "Z",  

6) lokalne, oznaczone dalej symbolem "L", 

7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem "D".  

 Droga zaliczona do jednej z kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych powinna 

spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas:  

1)  krajowa – klasy A, S lub GP,  

2)  wojewódzka – klasy GP lub G,  

3)  powiatowa – klasy GP, G lub Z,  

4)  gminna – klasy GP, G, Z, L lub D. 

Przy przebudowie dróg, o których mowa w  punktach 1–3, dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden 

poziom niższej. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 1999r., Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) 

















Drogi w trakcie podziału – przykład negatywny

Do podziału działka 579 – 

wykorzystywana jako rolna – 

brak planu miejscowego 



Drogi w trakcie podziału – przykład negatywny

Geodeta wydziela drogę 

wewnętrzną – dz. 579/1 i 

579/14 zapewniając 

dostęp do drogi publicznej 

przez drogę wewnętrzną 



Drogi w trakcie podziału – przykład negatywny

Geodeta wydziela drogę wewnętrzną – dz. 579/1 i 

579/14  zapewniając dostęp do drogi publicznej 

przez drogę wewnętrzną 

Nadał wydzielonej drodze 

wewnętrznej użytek dr. 

Konsekwencje….. 



Drogi w trakcie podziału – przykład negatywny



Drogi w trakcie podziału – przykład pozytywny



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne  - dr – zał. 6 EGiB 

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

drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

260, 843 i 1446). 

 

Art. 8. 1. Ustawy o drogach -  Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place 
przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg 
publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym 
tych dróg  są drogami wewnętrznymi. 
 
Obowiązki zarządcy drogi wewnętrznej 
2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz 
zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w 
przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 
3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest 
zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 
4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do 
zarządcy drogi publicznej. 
 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne  - stany prawne - dr 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne  - drogi wewnętrzne- dr 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne  - dr  - zał. EGiB 

 

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

gruntów w granicach pasów drogowych dróg 

wewnętrznych, jeżeli: 

 

1) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego; 

 

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

mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji 

autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym 

wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej. 

 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne  - dr – zał. 6 egib 

 

3. Grunty w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych 

niezaliczone do użytku gruntowego "drogi" włącza się do: 

 

1) przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa 

rolnego; 

 

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

 

3) odpowiedniego użytku z grupy użytków zurbanizowanych i 

zabudowanych, jeżeli wchodzą w skład działki budowlanej. 



Droga wewnętrzna – droga niepubliczna  - dr 

Droga niepubliczna (właściwie droga wewnętrzna) – droga, droga rowerowa, parking, plac 
przeznaczony do ruchu pojazdów, niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych  
tj. krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) i niezlokalizowana w pasie drogowym 
drogi publicznej [definicja zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.)]. 
 

Drogami wewnętrznymi są więc wszystkie drogi nieposiadające statusu drogi 
publicznej.  
Część z nich jest ogólnodostępna(np. drogi zlokalizowane na nieruchomościach 
stanowiących własność gmin, bądź powiatów, którym nie został nadany status 
drogi publicznej), a część - nieogólnodostępna (np. drogi zlokalizowane na 
terenach prywatnych, czy zamkniętych). 
 

Drogami wewnętrznymi są więc wszystkie drogi położone na 
nieruchomościach nienależących do samorządu gminnego, powiatowego, 
czy wojewódzkiego, np. drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów 
rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, czy drogi 
zlokalizowane na terenach prywatnych (drogi prywatne). 
 
Po nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 17 maja 2011, na 
drogach wewnętrznych oznaczonych znakami D-52 i D-53 jako Strefa ruchu, obowiązują 
przepisy Prawa o ruchu drogowym identyczne z tymi, które obowiązują na drogach publicznych. 
 
Wikipedia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_(transport)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_rowerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_rowerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_rowerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parking
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_krajowe_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_powiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_gminna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strefa_ruchu&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strefa_ruchu&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strefa_ruchu&action=edit&redlink=1


Planowane zmiany  w egib - drogi 

§82a – planowana zmiana w egib 

„3. Grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich 
własności a zajęte pod drogi publiczne, wykazuje się w ewidencji w 
dotychczasowych jednostkach rejestrowych jako odrębne działki 
ewidencyjne, których granice wyznaczają granice pasów drogowych oraz 
granice poszczególnych nieruchomości, na których wybudowane zostały 
te drogi, na podstawie dokumentacji geodezyjnej, zawierającej 
odpowiednie dane dotyczące tych działek, przyjętej do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o ile dokumentacja ta nie 
została sporządzona w celu wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 
3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)), 
do czasu wydania tej decyzji. 

 

4. Do ustalenia granic działek ewidencyjnych, o których mowa w ust. 3, 
stosuje się odpowiednio przepisy § 37-39 rozszerzając krąg podmiotów 
zawiadamianych o tych czynnościach o zarządców dróg.”; 

 



Interesujący anons prasowy  - drogi wydzielane przez geodetów – ostrzeżenie!!! 

 Nowe możliwości dodatkowych (wysokich) zarobków tylko dla geodetów 

Wiele osób zostaje wywłaszczonych z nieruchomości bez słusznego wynagrodzenia. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy w wyniku podziału 
wydzielasz działkę pod drogę, a gmina nie wypłaca Twojemu klientowi słusznego (należnego) odszkodowania. Uważamy, że to nie FAIR.  
 
Kancelaria Prawa Administracyjnego i Nieruchomości (KPAiN) powstała między innymi w celu regulowania stanów prawnych nieruchomości, które z 
mocy prawa przeszły na własność gminy, miasta, powiatu lub Skarbu Państwa. Jednocześnie pomagamy naszym klientom uzyskać należne 
odszkodowanie.  
Jeśli chcesz pomóc swoim klientom i uzyskać dodatkowe źródło wysokich dochodów czytaj dalej 

Jeżeli robisz (lub kiedykolwiek robiłeś) podział nieruchomości, w wyniku którego wydzieliłeś działkę przeznaczoną pod drogę skontaktuj z nami 
swojego klienta lub przekaż nam do niego kontakt.  
W zamian gwrantujemy, że spora część naszego wynagrodzenia przypadnie Tobie.  
 
Wiemy jak wiele warta jest informacja. Dlatego proponujemy za nią aż 1/4 naszego wynagrodzenia. Przy czym Ty nie musisz nic robić. Wystarczy, że 
klient skorzysta z naszych usług.  
Wspłpraca oparta na prostych zasadach 

Nasz wspólny klient, decydując się na współpracę, może zyskać bardzo duże środki z tytułu utraconej własności. Gminy (Miasta lub Powiaty) często 
unikają płacenia odszkodowania co jest bardzo niesprawiedliwe. Dopóki klient nie otrzyma wynagrodzenia nie płaci nawet złotówki. Natomiast 
nasze wynagrodzenie stanowi część uzyskanego odszkodowania - w zależności od trudności sprawy wynosi ono od 7 do 25%. Średnio można 
przyjąć, że za działkę o powierzchnii 5.000 m.kw. wydzieloną pod drogę klient otrzyma minimum 150.000 złotych (lub znacznie więcej). Jeżeli nasze 
wynagrodzenie będzie wynosić 15% (często waha się w takich granicach) to Ty od nas otrzymasz za to wynagrodzenie w wysokości 5.625 złotych. 
Wartości mogą być znacznie większe - obecnie prowadzimy sprawę gdzie wysokość odszkodowania wyniesie ponad 400.000 zł.  
Będzie potrzebna dobra pamięć 

Ponieważ roszczenia z tytyłu odszkodowania nie przedawniają się Twoje zarobki zależą również od Twojej pamięci. Przeszukaj w pamięci wszystkie 
podziały. Jeśli robiłeś podział 20 lat temu też nas o tym poinformuj. Jeżeli Twoi klienci nie żyją to może ich spadkobiercy doczekają sprawiedliwości.  
Współpracujemy z geodetami z całej Polski dlatego jesteśmy gotowi pomóc 

Jeśli nie masz pewności czy dany podział daje podstawy roszczeń klienta o odszkodowanie w każdej chwili możesz wysłać do nas zapytanie o 
sprawdzenie takiej możliwości. To wszystko w ramach partnerskiej współpracy - za darmo! Dla wspólnej sprawy.  
Krótko mówiąc ... 

Jeśli chcesz zyskać źródło dodatkowego (wysokiego) dochodu oraz zależy Ci na zadowolonych klientach zapraszamy do współpracy. Nasza kancelaria 
na bieżąco współpracuje z wykonawcami robót geodezyjnych z terenu całej Polski w zakresie dochodzenia odszkodowań za działki wydzielone pod 
drogi publiczne. 
Wystarczy, że skontaktujesz nas ze swoim klientem. Nic więcej ... 
 
Potrzebujesz więcej informacji lub chcesz nawiązać współpracę 
 
napisz na: kontakt@....... 
 



 

 

 

  

 Grunty przeznaczone pod 

budowę dróg publicznych 

lub linii kolejowych - Tp 

 

Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne - Tp 

Art. 1b. 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na 
budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: 
1)   Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
2)   właściwych jednostek samorządu terytorialnego 
-   regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r. poz. 40). 

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Art. 22. 1. Koszty nabycia nieruchomości pod drogi, w tym odszkodowania, finansowane są na 
podstawie przepisów o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, przepisów 
o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym. 
 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w skład 
nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych, po dniu 1 stycznia 2007 
r., odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: 
 
1)   Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
2)   właściwych jednostek samorządu terytorialnego 
 

- w trybie określonym w niniejszym rozdziale, od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie, nie dłużej niż przez 
okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w odniesieniu do budynków. 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne - Tp 

Do gruntów przeznaczonych pod budowę dróg 

publicznych lub linii kolejowych  Tp - zalicza się grunty, 

które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod 

drogi publiczne lub linie kolejowe ale na których 

budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została 

zakończona. (nie musi być rozpoczęta – ma być ostateczna 

decyzja) 

 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne - Tp 

Zostały wydzielone na podstawie: 

 

1) ostatecznych decyzji lub prawomocnych orzeczeń sądowych, o których 

mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami; 

 

 

2) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687); 

 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne - Tp 

 

Po zmianach pkt nr 1  brzmi: 

„1) ostatecznych decyzji zatwierdzających podział 
nieruchomości lub uchwał o scaleniu i podziale nieruchomości, 
wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, a także prawomocnych orzeczeń 
sądowych orzekających o podziale nieruchomości;”; 

 

 



Użytki gruntowe – Tereny komunikacyjne  - Tp 

 

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

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 

16, poz. 94, z późn. zm.2));  

 

4) ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647, z późn. zm.3)) 

 

 



 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. 
(Dz.U. Nr 64, poz. 565) 

 

 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 
4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489) 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 
r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) 

 

 

PRZEPISY PRAWNE, KTÓRE ZMIENIŁY  
GEODEZJĘ I KARTOGRAFIĘ 



Ewidencja gruntów i budynków 

125 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2015.520 | ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. | art. 26 ust. 2 | 2 czerwca 2001 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 
z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
 
Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r.  - ogłoszono 
jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542). 
Obowiązywanie: Tekst jednolity opublikowano 17 kwietnia 2015 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – weszło w 
życie 11-01-2016 

http://sip.lex.pl/


 
 
Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do pzgik  

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R.  SPRAWIE 

POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT  - WESZŁO W ŻYCIE 8-12-2015 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 2 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE BAZY 

DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MAPY ZASADNICZEJ – WESZŁO W ŻYCIE 18-12-2015 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i 

trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   

 

  

Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z dnia  9 lipca 2014 r.  w sprawie formularzy dotyczących 

zgłaszania prac  geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia  o wykonaniu  tych prac oraz przekazywania 

ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. z 2014 r., poz. 924 

 

Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z dnia  9  lipca  2014 r.  w sprawie  udostępniania 

materiałów państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  wydawania  licencji  oraz wzoru Dokumentu 

Obliczenia Opłaty Dz. U. z 2014 r., poz. 917 

 

Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z dnia   8  lipca  2014  r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  

uwierzytelniania  przez  organy  Służby  geodezyjnej  i  kartograficznej  dokumentów  na  potrzeby  postępowań  

administracyjnych,  sądowych  lub  czynności cywilnoprawnych Dz. U. z 2014 r., poz. 914; 

 

Przepisy wykonawcze 



 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  Z DNIA 2 

LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE 

 BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH 

ORAZ MAPY ZASADNICZEJ 
 

DZ.U.2015.2028 Z DNIA 2015.12.03 – WESZŁO W ŻYCIE  2015-12-18 
 

 

 

BDOT i Mapa zasadnicza   



 

 ZAŁĄCZNIK NR  1  

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BDOT500 NA TRZECH POZIOMACH SZCZEGÓŁOWOŚCI Z OZNACZENIAMI KODOWYMI 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  2  

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH DLA BDOT500 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  3  

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA I AKTUALIZACJI BDOT500 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  4  

SCHEMATY APLIKACYJNE GML DLA BDOT500 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  5  

WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  6  

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH DLA MAPY ZASADNICZEJ 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR  7  

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ 
 

 

BDOT i Mapa zasadnicza –  

Rozporządzenie ma 7 załączników  



BDOT 

Rozporządzenie określa: 

 

1)  zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zwanej dalej "BDOT500", oraz 

organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy; 

 

2)  tryb i standardy techniczne aktualizacji bazy danych,  

 

3)  tryb i standardy techniczne udostępniania bazy danych,  

 

4)  tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach: 

 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. 



BDOT – LOKALIZACJA OBIEKTÓW 

Lokalizację przestrzenną obiektów określa się za pomocą: 

 

1)  współrzędnych płaskich prostokątnych: 

a)  środków geometrycznych obiektów punktowych, 

b)  punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych; 

 

2)  wysokości określonych punktów reprezentowanych przez klasę obiektów "punkt 

o określonej wysokości". 

 

Charakterystykę obiektów, określa się za pomocą atrybutów, zgodnie z modelem 

danych dla BDOT500. 

 

BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły 



BDOT– 

 SYSTEM TELEINFORMATYCZNY 

System teleinformatyczny, w którym prowadzi się BDOT500, nadaje każdemu 

obiektowi ujawnionemu w tej bazie identyfikator infrastruktury informacji 

przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się: 

 

1)  przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do 

którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. 

poz. 951), uzupełniona po kropce skrótem "BDOT500"; 

 

2)  identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy 

danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie; 

 

3)  identyfikator wersji obiektu. 



BDOT– 

 TWORZENIE I AKTUALIZACJA 

BDOT500 tworzy i aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznych na podstawie danych lub 

informacji: 

 

1)  zawartych w materiałach przyjętych do zasobu; 

2)  pozyskanych z innych rejestrów publicznych. 

 
 



BDOT I MAPA ZASADNICZA – 

 TWORZENIE I AKTUALIZACJA 

Aktualizacji danych zgromadzonych w BDOT500 dokonuje się 

niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do 

tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 

 

1)  wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, 

zmodyfikowanych lub zweryfikowanych zbiorów danych BDOT500; 

2)  pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego. 

 

W BDOT500 utrzymuje się dane określające aktualny stan obiektów 

tej bazy oraz dane określające ich stan przed poszczególnymi 

zmianami.  

W bazie utrzymuje się także dane dotyczące obiektów, które nie mają 

obecnie swojego odpowiednika w rzeczywistości. 

 



BDOT– 

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

 Informację o utworzeniu BDOT500 właściwy miejscowo starosta 
lub prezydent miasta na prawach powiatu zamieszcza w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa lub urzędu 
miasta niezwłocznie po jej utworzeniu. 

 

 

1. Udostępnianie danych z BDOT500 do innych systemów 
informatycznych lub teleinformatycznych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w 
formacie GML. 

 

 W przypadku udostępniania danych w formacie GML stosuje się 
schematy aplikacyjne określone w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 

 
 



MAPA ZASADNICZA – 

TWORZENIE MAPY ZASADNICZEJ 

Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych 

zawartych w: 

 

1)  bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych,  - bazą danych PRPOG; 

2)  bazie danych ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), - 

bazą danych EGiB; 

3)  bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, 

prowadzonej dla obszaru powiatu, - powiatowa baza GESUT"; 

4)  bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju,  - baza danych PRG; 

5)  bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 

ust. 1a pkt 10 ustawy, zwanej dalej "BDSOG; 

6)  BDOT500. 

 

 



MAPA TOPOGRAFICZNA I MAPA ZASADNICZA 

Mapa topograficzna - rozumie się przez to opracowanie 
kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska 
geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki; 

 

Mapa zasadnicza – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie 
kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu:  

 

 punktów osnowy geodezyjnej, 

  działek ewidencyjnych, 

  budynków, 

  konturów użytków gruntowych, 

  konturów klasyfikacyjnych, 

  sieci uzbrojenia terenu,  

 budowli i urządzeń budowlanych 

 innych obiektów topograficznych, 

 wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów; 
 
 
 



 zbiór danych  

GESUT 

 zbiór danych  

EGiB 

zbiór danych 

BDOT500 

 zbiór danych 
BDSOG 

 zbiór danych 

PRG 

 zbiór danych 

PRPOG 

wizualizacja                kartograficzna 

Źródło GUGiK 



MAPA ZASADNICZA – 

TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ 

Treść mapy zasadniczej w kroju arkuszowym lub wybranego obszaru zawiera: 

 

1)  kartograficzną reprezentację obiektów, zgodnie ze standardami określonymi w 
załączniku nr 7 do rozporządzenia; 

2)  nazwy oraz skróty i oznaczenia dotyczące obiektów; 

3)  informacje dodatkowe, w szczególności: 

 

a)  nazwę mapy, 

b)  godło mapy, 

c)  skalę mapy, 

d)  układ współrzędnych płaskich prostokątnych, 

e)  układ wysokościowy, 

f)  geodezyjny układ odniesienia, 

g)  lokalizację obszaru uwzględniającą podział administracyjny, 

h)  siatkę kwadratów, 

i)  współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów 
przecięcia siatki kwadratów; 

4)  ramkę arkusza mapy, w przypadku kroju arkuszowego. 

 

 



REGULACJE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY PGIK 

Rozporządzenie MAiC z dnia 8.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących 

zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o 

wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924)  

 

określa: 

1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych - załącznik nr 1, 

 

2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych - załącznik nr 2, 

 

3) wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych  lub prac kartograficznych - 

załącznik nr 3, 

 

4)  wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego - załącznik nr 4. 



REGULACJE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY PGIK 

Rozporządzenie MAiC z dnia 9.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 

Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917)  

wzory: 

 
1/2/3 - wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego/wojewódzkiego/powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

 

4 - wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, 

 

5 - wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”,  

 

6 - sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych 

materiałów zasobu,  

 

7 - sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień wykonawców  

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystywania udostępnionych 

materiałów zasobu,  

 

8 - sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy  

do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, 

 

9 - wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty. 



REGULACJE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY PGIK 

Rozporządzenie MAiC z dnia 8.07.2014 r. w sprawie sposobu i trybu 

uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub 

czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914)  

 

określa: 

1) sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań 

administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych; 

 

2) wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych  

przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych  

na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych. 
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KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI A GEODEZJA 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 

r. poz. 526) Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


 Materiały zasobu udostępniane w postaci 
dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się: 

  bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
262), 

 albo 

  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 

UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 



EPUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

 

Co to jest ePUAP?*   

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to 
system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy 
urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele 
podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci 
elektronicznej.  

 

Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo 
dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług 
publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl. 

CO TO JEST EPUAP 

EPUAP.pdf


Profil zaufany zakłada się na stronie internetowej: 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil 

  

Każdy użytkownik ma możliwość wygenerowania i przesłania 
elektronicznego wniosku o założenie  profilu zaufanego 
użytkownika z poziomu  swojego konta ePUAP,  

a następnie udania się do wybranego urzędu, będącego  organem 
podmiotu potwierdzającego z dokumentem tożsamości (dowodem  
osobistym lub paszportem) w celu uwierzytelnienia swojej osoby i 
dokończenia  procesu zakładania profilu zaufanego przez osobę 
potwierdzającą profil zaufany. (ZUS, US, UW, Konsulat) 

EPUAP – BEZPŁATNY   !!!! 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil


 

Art. 20b.  

1. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP wywołuje skutki 
prawne, jeżeli  został utworzony lub złożony w okresie ważności 
tego profilu. 

 

2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod 
względem skutków prawnych dokumentowi  opatrzonemu 
podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią  
inaczej. 

 

EPUAP – RANGA PODPISU 



BAZY DANYCH PZGIK 



1. Katalog baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury 
informacji przestrzennej, za który odpowiada służba geodezyjna i kartograficzna , zwane 
zbiorami danych georeferencyjnych  (art. 4 ust. 1a i 1b). 

Art.4. 

1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy 

danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji 
przestrzennej, dotyczące:  

1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych;  POG 
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);  EGiB 

3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;  GESUT 

4) państwowego rejestru granic  PRG i powierzchni jednostek podziałów  

terytorialnych kraju;  TERYT 

5) państwowego rejestru nazw geograficznych;   PRNG 

6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów; EMUiA 

7) rejestru cen i wartości nieruchomości;  RCiWN 
  

BAZY DANYCH PZGIK 



8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,  
w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;  BDOT 

9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w 
tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;  BDOO 

10) szczegółowych osnów geodezyjnych;  SOG 
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu 

terenu.  ORTO,  NMT 
 

1b. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod 
zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie 
teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych  
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o 
których mowa w ust. 1a 

1ba.  W bazach danych obiektów topograficznych, o których mowa w ust. 1b, gromadzi 
się także dane stanowiące wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
obiektów budowlanych innych niż budynki i sieci uzbrojenia terenu, położonych na 
terenach wiejskich poza obszarem zabudowy zwartej oraz przeznaczonym pod 
zabudowę.   

 
 

BAZY DANYCH PZGIK 



Art.4.1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, 
tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów 
danych zawartych w bazach danych, o których mowa w 
ust. 1a i 1b, są: 

  

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

2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;  

3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000;  

4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 

     1:1 000 000.  

 

SKALE OPRACOWAŃ 



2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy 

zasadniczej, sporządza się odrębne mapy  

zawierające  w  swojej  treści  również  sieć  

podziemnego  uzbrojenia  terenu.  

 

Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz 

ustalanie granic terenów zamkniętych  należy do 

właściwych ministrów i kierowników urzędów 

centralnych. (PGiK 4.1.e) 

MAPY NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH 



7. Sprawozdanie techniczne zawiera: 

1) określenie celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac 
geodezyjnych lub kartograficznych; 

2) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej; 

3) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał prace geodezyjne lub 
kartograficzne; 

4) imiona i nazwiska oraz numery świadectw nadania i zakresy uprawnień zawodowych 
osób, które wykonywały samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych lub 
kartograficznych; 

5) okres, w jakim wykonywane były prace geodezyjne lub kartograficzne; 

6) opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub 
kartograficznych, zawierający w szczególności:  

 a) zakres wykorzystania materiałów PZGiK,  

 b) zastosowane technologie i metody pomiarowe;  

7) informację o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy, o 
którym mowa w § 63 ust. 2; (63.2. Treść roboczej bazy danych wykonawca porównuje z treścią 

ortofotomapy cyfrowej w celu wyeliminowania błędów grubych dotyczących położenia i właściwości 

topologicznych obiektów objętych tą bazą, jeżeli organ, do którego zgłoszone zostały prace geodezyjne i 

kartograficzne, udostępni wykonawcy odpowiednią ortofotomapę cyfrową.) 

8) informację dotyczącą przekazywanej bazy roboczej. 

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE W ZASOBIE  - NIE WYKONYWANA CZYNNOŚĆ W 
ZAKRESIE PORÓWNANIA Z ORTOFOTOMAPĄ 

about:blank
about:blank
about:blank


ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PRAC GEODEZYJNYCH I 
KARTOGRAFICZNYCH – KIEDY NIE DOKONUJEMY ORAZ WERYFIKACJA 

PRAC 

 

 Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac 
geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie 
dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem 
obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną 
przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego dokumenty zawierające wyniki 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych 
obiektów. 

 



PRZYJMOWANIE DO PZGIK UWIERZYTELNIANIE 

 

(pozytywny protokół weryfikacji-wpis do ewidencji-

uwierzytelnienie (po opłacie) natychmiast) 
 

Art.40b. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

pobierają opłaty za: 

 

3). uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z 

danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z 

dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego; 

 

154 



WERYFIKACJA-WYROK SĄDU –  
UWIERZYTELNIANIE - BEZCZYNNOŚĆ ORGANU 

„niedopuszczalne zwlekanie z uwierzytelnieniem przygotowanych materiałów. Pozytywny protokół 
weryfikacji przedłożonych dokumentów obligowało bowiem organ do bezzwłocznego 
uwierzytelnienia dokumentów.  

 
Weryfikacja operatu następuje w drodze czynności materialno- technicznej, a jej ewentualne 

wycofanie (spowodowane np. omyłką) może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji 
administracyjnej, której organ nie wydal, w wyniku czego bezpodstawnie przeprowadził ponowną 

weryfikację. 
 
 

W kontrolowanej sprawie niewątpliwie postępowania toczące się przed organem Starostą [...] 
prowadzone było w sposób przewlekły, a przewlekłość ta i bezczynność, w ocenie Sądu, miała 
charakter rażący.  

 
Wprawdzie po miesiącu organ dokonał weryfikacji przedłożonej w sprawie dokumentacji - pozytywny 

protokół z dnia [...] r. weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jednak nie doprowadziło to do 
uwierzytelnienia przedłożonych danych.  

 
Natomiast organ, nie dokonując wycofania wymienionego powyżej protokołu (jak wspomniał organ 

wyższej instancji możliwość taka była w drodze wydania decyzji odmownej), bezpodstawnie 
przeprowadził nową weryfikację tego operatu i przedłożył nowy protokół z negatywną jego oceną.  

W związku z powyższym nie nastąpiło także przyjęcie tych dokumentów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, ale także w tym zakresie organ nie wydał przewidzianej w takiej 
sytuacji decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czym 
uniemożliwił stronie złożenia środka odwoławczego." 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2015r. sygn. II SAB/Gl 37/15 



WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE 
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WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE – ZAPYTANIE  O UWIERZYTELNIENIE KOPII 

DOKUMENTU ZA 5 ZŁ, BEZ UWIERZYTELNIENIA DOKUMENTU 
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Zgodnie z zawartością operatu technicznego zgodnie z Rozporządzeniem standardy .....(pełna nazwa i Dz.U.) 

2. W skład operatu technicznego wchodzą: (rozp. Standardy) 

 

5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne 

punktów osnowy pomiarowej; 

 

 kopia mapy do celów projektowych znajduje się w PZGiK w zaewidencjonowanym w Zasobie operacie technicznym. 

Wykonawca tym samym posiada oryginał tego dokumentu i taki oryginał może być uwierzytelniony. 

 

W cenniku (PGiK)  jest  wpisane 

1. Uwierzytelniany dokument 

2. Kopia uwierzytelnianego dokumentu 

 

Czyli kopia może być dopiero uwierzytelnianego dokumentu. Najpierw za 50 zł uwierzytelniamy dokument a potem za 5 zł kopię ale 

uwierzytelnianego dokumentu. W tym wypadku jest to jednoznaczne 

 

 



WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE – TYLKO KOPIA ???? 
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Uwierzytelnianie inwentaryzacji powykonawczej – stanowisko GINB 



Uwierzytelnianie inwentaryzacji powykonawczej – stanowisko GINB 



UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW – ROZPORZĄDZENIE - WNIOSEK 

• Rozporządzenia Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w 
sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, 
sądowych lub czynności cywilnoprawnych: 

 

§ 2. 1. Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub 
czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych 
dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą". 

 

2. Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na 
wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację 
zawierającą zbiory danych oraz dokumenty, o których mowa w art. 12a ust. 1 
ustawy, zwaną dalej "dokumentacją geodezyjną", na podstawie której 
sporządzone zostały dokumenty przedstawiane do uwierzytelnienia. 

 

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentu stanowi podstawę do  wystawienia DOO,  a 
następnie po uzyskaniu przez organ dowodu uiszczenia opłaty  w wysokości 
określonej w DOO organ uwierzytelnia  dokument załączony do wniosku. 

(obowiązek skontrolowania wpłaty) 
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ROZPORZĄDZENIA MAIC Z DNIA 8 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU 

UWIERZYTELNIANIA PRZEZ ORGANY SGIK DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ 

ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH: 

 
 

§ 3. 1. Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów właściwy 

organ wystawia Dokument Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e ust. 1 

ustawy. 

2. Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości 

określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty została uiszczona, oraz zbadanie 

zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w 

dokumentacji geodezyjnej lub w odpowiednich bazach danych, o których mowa 

w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy. 

 

§ 4. 1. W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w 

związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z 

chwilą przyjęcia tej dokumentacji. 

2. W przypadkach innych niż określony w ust. 1 uwierzytelnienie dokumentów 

następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o ich uwierzytelnienie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni. 
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UWIERZYTELNIANIE – WYROK NSA 

163 

Naczelny Sąd Administracyjny  

wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2015r.,  sygn.akt I OSK 785/15) uchylił wyrok w Lublinie 
 

W stanie prawnym obowiązującym do 1.07.2015 klauzulowanie powinno odbywać się „z urzędu” 

(jako konsekwencja przyjęcia pracy geodezyjnej do zasobu) oraz bez opłat.  

W wyroku NSA z 5 stycznia br. (sygn. akt I OSK 1693/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 

skargę kasacyjną wniesioną przez starostę koneckiego. 
 



UWIERZYTELNIANIE – WYROK III SAB/GD 15/15 - WYROK WSA W GDAŃSKU 

164 

 Zatem art. 12 b ust. 5 ustawy stwarza po stronie organu administracji obowiązek opatrzenia dokumentów 
przyjętych do zasobu geodezyjnego, po pierwsze - wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a po drugie - 
opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub 
kartograficznych realizuje te prace, stosownymi klauzulami urzędowymi. Ponieważ ustawodawca w art. 12b ust. 5 
ustawy nie określił terminu do opatrzenia dokumentacji klauzulami urzędowymi, należy przyjąć, że czynność 
taką należy wykonać niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji materiałów geodezyjnych i po przyjęciu tych 
materiałów do zasobu. Podkreślenia wymaga, ze obowiązek organu wynikający z art. 12 b ust. 5 ustawy nie jest 
w żadnej mierze uzależniony od określenia celu, dla którego dane materiały mogą być wykorzystane. Organ nie 
jest uprawniony, by rozważać kwestię celu dla którego potencjalnie opatrzone klauzulami dokumenty mogą 
posłużyć. 

Do niekwestionowanego przez strony stanu faktycznego, wynikającego z akt sprawy administracyjnej, ma 
bowiem zastosowanie przepis art. 12b ust. 5 ustawy w sposób wyraźny regulujący obowiązki organu 
administracji publicznej wynikające z przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego. Opatrzenie 
dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych realizuje prace 
geodezyjne odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w art. 40 ust. 8 ustawy jest oczywistą i 
nieobwarowaną żadnymi warunkami konsekwencją pozytywnego wyniku weryfikacji i przyjęcia zbiorów 

danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego. Ustawodawca nie uzależnił 
dokonania takiej czynności od uiszczenia jakichkolwiek opłat. 



UWIERZYTELNIANIE – NOWELIZACJA  PGIK 
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Podczas posiedzenia 15 maja Sejm uchwalił nowelizację Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego zmieniającą przepisy dotyczące uwierzytelniania dokumentacji 

geodezyjnej oraz postępowań dyscyplinarnych geodetów i kartografów 

 

Nowe przepisy weszły w życie 1.07.2015 

 

Nowy zapis art. 12b ust. 5 PGiK: 
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub 

inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych potwierdza ich 

przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji 

materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie 

wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań 

administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilno-prawnych, jeżeli w sprawie 

tego uwierzytelnienia złożony został wniosek 

Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach 

danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2 

 
Art. 12d. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 

 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby 

postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów, 

mając na względzie zapewnienie prawidłowości i rzetelności działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szczególne znaczenie 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
 



BUDOWNICTWO W GEODEZJI 

GEODEZJA W BUDOWNICTWIE 
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 13 stycznia  2016 roku  Andrzej Adamczyk -  Minister Infrastruktury i Budownictwa 
wręczył odwołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, 

 

 Komisja Kodyfikacyjna przygotowywała Kodeks Budowlany z nowymi regulacjami, w tym 
w zakresie geodezji w budownictwie. 

 

 Prace na Kodeksem Budowlanym kontynuuje Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa 

 

KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO - ODWOŁANA 



 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2013r.,poz.1409 ze zm.) - art. 43.4  

 

Powstało z delegacji ustawowej: 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

 

========================================================================== 

 

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17 maja 1989 roku  (Dz.U.2015.520) 

 

Powstało z delegacji ustawowej: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) 

 

 

GEODEZJA A BUDOWNICTWO 

Przepisy te czasami są ze sobą sprzeczne 



Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21 lutego 1995 r.  w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. 

 

 

§ 2. 1. Opracowania i czynności geodezyjne, o których mowa w 

rozporządzeniu, wykonują podmioty posiadające niezbędne 

uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 

1991 r. Nr 103, poz. 446), zwane dalej wykonawcami prac 

geodezyjnych. 
 

GEODEZJA A BUDOWNICTWO – KTO WYKONUJE CZYNNOŚCI 



ZAKRES UPRAWNIEŃ  1 LUB 4 –POMIARY REALIZACYJNE I INWENTARYZACYJNE 

Stanowisko Głównego Geodety Kraju: 

 

„Do rodzajów obiektów budowlanych, przy budowie których geodeci 

wykonujący samodzielne funkcje związane z obsługą geodezyjną powinni 

posiadać uprawnienia z zakresu „geodezyjna obsługa inwestycji”, należy 

zaliczyć te obiekty, dla których ustawa – Prawo budowlane przewiduje 

ustanowienie nadzoru inwestorskiego.” 

Zakres uprawnień nr 1 i nr 4 w kontekście  pomiarów realizacyjnych 

i inwentaryzacyjnych. 

Mapy do celów projektowych pod wszelkie inwestycje, a także powykonawcze 

pomiary inwentaryzacyjne obiektów budowlanych innych niż wymienione w 

rozporządzeniu w sprawie ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego 

może natomiast wykonywać geodeta posiadający uprawnienia z zakresu 

pierwszego – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 

i inwentaryzacyjne, lub z zakresu czwartego – geodezyjna obsługa inwestycji. 

 

A co z wykazami zmian danych ewidencyjnych  ??? 



ZGŁASZANIE PRAC Z ZAKRESU BUDOWNICTWA 

Art. 12. 1.  PGiK - Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace 

geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: 

 

 

3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: 

 

c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, 

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, 
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MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
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UPRAWNIENIA DLA PRAC ZWIĄZANYCH Z GRANICAMI, W TYM Z 

USTALENIAMI PRZY OPRACOWANIU MAP DLA CELÓW PROJEKTOWYCH 

III SA/Łd 709/15 - Wyrok WSA w Łodzi, 2015-10-07 
Ustawodawca nie miał takiego zamiaru. Wręcz przeciwnie w art. 44, art. 44a, art. 44b i art. 45a p.g.i.k. dał 

wyraz temu, iż dla poszczególnych rodzajów uprawnień zawodowych koniecznie jest spełnienie ściśle 
określonych odrębnie dla tych uprawnień warunków, w tym odbycie praktyki zawodowej, obejmującej 
wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby 
posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, które są następnie weryfikowane w 
procedurze kwalifikacyjnej przez komisję do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i 
kartografii.  

Porównanie tych zakresów  (1,4,2)  dowodzi, iż uprawniają one geodetę do wykonywania czynności 
geodezyjnych i kartograficznych, które służą innym celom i które mają inny charakter.  

 

Zważywszy na powyższe rację ma organ, podnosząc, iż wyznaczanie punktów granicznych, skutkujące 
bezpośrednio na przebieg linii granicznej i na obszar nieruchomości, stawia wykonawcy prac geodezyjnych 
inne wymagania, przede wszystkim co do znajomości przepisów prawnych, niż są wymagane w przypadku 
pozostałych zakresów uprawnień zawodowych. Słusznie też organ – powołując art. 39 p.g.i.k. oraz § 37 i § 
38 rozporządzenia w sprawie ewidencji – stwierdza, że wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie 
granic (gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji lub dane w niej zawarte nie są wiarygodne – dopisek 
sądu) zobowiązuje wykonawcę do posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 2.  

 

Nie powinno więc dopuszczać się do sytuacji, w której dane te będą źródłem napięć społecznych na tle granic 
między nieruchomościami i powodować mnożenie kolejnych postępowań celem uregulowania przebiegu 
granicy i stan niepewności co do sytuacji prawnej gruntów. 

 

Natomiast powoływane przez skarżącego wytyczne Głównego Geodety Kraju nie stanowią w polskim systemie 
prawnym źródeł prawa w indywidualnej sprawie, a jedynie są poglądem podmiotu, który je sformułował. 
Nie mają one zatem mocy wiążącej i organy administracji geodezyjnej i kartograficznej nie są nimi 
związane. W świetle powołanej regulacji prawnej Główny Geodeta Kraju nie posiada natomiast uprawnień 
o charakterze orzeczniczym w tej sprawie. 



  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane 

 

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie 

 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 



TERENY ZAMKNIĘTE – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
określa, że opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji 

geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy 

sporządzić na aktualnej mapie zasadniczej.  

 

Na zamkniętych terenach kolejowych funkcję mapy zasadniczej spełnia mapa sytuacyjno-

wysokościowa sporządzana według instrukcji PKP D-19 z uwzględnieniem znaków 

geodezyjnych z K-1 (stare przepisy) lub Rozporządzenia  BDOT, GESUT, MZ – (nowe 

przepisy). 

 

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej lub 

kolejowej mapy sytuacyjno-wysokościowej łącznie z granicami władania (własności) 

nieruchomości (działek), powinna zawierać: 

 

 opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., 

jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, 

 usytuowanie innych obiektów i szczegółów  wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. 

 

Aktualizacja mapy zasadniczej lub kolejowej mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów 

projektowych wymaga zgłoszenia do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w granicach kolejowego terenu zamkniętego oraz terenowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – poza granicą terenu kolejowego (30 m??) 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - ŹRÓDŁO I GRANICE 

Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje (Rozpo. 
Standardy): 

 

 zbiory danych PZGiK 

 

 wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami 
danych wskazanych przez projektanta 

 

 opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i 
inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, 
przechowywane przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu 
projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich. 
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MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM „STANDARDY” – 

GRANICE – CZYNNOŚCI GEODETY 

177 

 

5. 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   !!!!!. 

 

6. 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 ustawy lub 

w trybie przepisów art. 39 ustawy. /§ 79. / 



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - SŁUŻEBNOŚCI 
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4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej 

inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze 

brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi 

ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy 

opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. 

 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej 

inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania 

gruntów objętych mapą do celów projektowych. (tylko wtedy bez 

służebności ale z klauzulą z punktu 6) 

 

ale: 

6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została 

wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, 

wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej 

sprawie./ § 80/ 



MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH A UŻYTKI W EGIB 
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1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i 

konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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 

/egib/, na mapie zamieszcza się informację o treści: "kontur użytku gruntowego 

oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji 

gruntów i budynków". 



PODKŁADY MAPOWE DLA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH –  

USTAWA PRAWO BUDOWLANE 
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Art. 29a. 1. UPB -  Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

20, (20 przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych)  wymaga sporządzenia planu 

sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 

 

Art. 34. 3. Projekt budowlany powinien zawierać: 

 

1)   projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej 

mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i 

układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia 

terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i 

układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 

rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 
 



MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE 

RODZAJU I ZAKRESU OPRACOWAŃ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH ORAZ 

CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BUDOWNICTWIE Z 21 LUTEGO 1995  
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Rozdział 2 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych 

§ 3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują 

przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu 

budowlanego. 

 

§ 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub 

powiększenie tej mapy. 

 

2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na 

mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

 

 

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny 

obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w 

razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. 



MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU 

BUDOWLANEGO (DZ. U. Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 R. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) Dz.U.2012.462 –zm Dz.U.2015.1554 – 

weszła w życie 15.10.2015 
  

 

 

§ 8. 1.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien 

zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii 

mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez projektanta. 

 

 

§ 10.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być 

sporządzony na kopii mapy do celów projektowych, o której 

mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości 

obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego 

czytelność 



AKTUALNOŚĆ MAPY – STANOWISKO GUGIK 
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AKTUALNOŚĆ MAPY – STANOWISKO GUGIK 
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AKTUALNOŚĆ MAPY – STANOWISKO GUGIK 
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AKTUALNOŚĆ MAPY – STANOWISKO GUGIK 
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AKTUALNOŚĆ MAPY – STANOWISKO GUGIK 
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MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM „STANDARDY” 
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 Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:/§ 78/. 

 

 1) zbiory danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 i 11 

oraz ust. 1b (BDOT500) ustawy; 
1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;  POG 
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);  EGiB 
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;  GESUT 
4) państwowego rejestru granic  PRG i powierzchni jednostek podziałów  terytorialnych kraju;  TERYT 
5) państwowego rejestru nazw geograficznych;   PRNG 
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów; EMUiA 
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;  RCiWN 

8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 
000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;  BDOT 

9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i 
mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;  BDOO 

10) szczegółowych osnów geodezyjnych;  SOG 
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.  ORTO,  NMT 
 

 2) wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których 

mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora; 

 

 3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty 

objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji 

architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów 

sąsiednich 



JAKIE DANE W KATASTRZE  I Z JAKICH ŹRÓDEŁ 

– BŁĄD POŁOŻENIA PUNKTU GRANICZNEGO 

§ 61. 1. EGiB. Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz 

działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów 

granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 

klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w 

sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów 

przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi. 

 

§ 5. 1. Rozp..Standardy.   

Geodezyjne pomiary sytuacyjne wykonywane są jako: 

 1) geodezyjne pomiary terenowe; 

 2) geodezyjne pomiary fotogrametryczne; 

 3) geodezyjne pomiary kartometryczne. 

 

 

 



TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
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tyczenie - rozumie się przez to zespół czynności 

pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu 

wskazanie w terenie lub na realizowanym 

obiekcie budowlanym punktów o założonym 

położeniu w przyjętym układzie odniesienia 

oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały 

lub tymczasowy. /standardy § 2.24/ 
 

TYCZENIE - DEFINICJA 



WYTYCZENIE BUDYNKU / SIECI UZBROJENIA TERENU/ 

DLACZEGO ZGŁASZAMY   

§ 63. 1 rozporządzenie w sprawie EGiB: 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są: 

2) status budynku określający, że: 

budynek jest w trakcie budowy, 

 

Załącznik nr 6 do rozporządzenie w sprawie EGiB : 

1. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza 

się grunty: 

1) na których została rozpoczęta a nie zakończona budowa, w rozumieniu art. 

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

wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej  (..) 

 

Budynki w trakcie budowy są treścią mapy zasadniczej. 

 

Art. 27. 1. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o 

projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia 

terenu,  (…) 
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BUDYNEK W ZASOBIE 
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STATUS BUDYNKU –DOKUMENTACJA DO UJAWNIENIA W EGIB 

 projektowany – z dokumentacji projektowej jako załącznika 
do decyzji pozwolenia na budowę 

 

 w trakcie budowy – z dokumentacji przyjętej do PZGiK z 
tyczenia przez geodetę 

 

 wybudowany – z dokumentacji przyjętej do PZGiK z 
inwentaryzacji powykonawczej 

 

 został objęty nakazem rozbiórki – wydanie ostatecznej 
decyzji o nakazie rozbiórki. (może się wiązać z utworzeniem 
Bp 
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY 



STATUS BUDYNKU –ISTNIEJĄCY 



STATUS BUDYNKU –PROJEKTOWANY 
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STATUS BUDYNKU –W TRAKCIE BUDOWY 

198 



SIEĆ UZBROJENIA TERENU  W ZASOBIE 
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SIECI UZBROJENIA TERENU  W ZASOBIE 
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Art. 27. ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje 

informacje o: 

 

- projektowanych - dokumentacja projektowa - GESUT – narady 

koordynacyjne 

- w trakcie budowy – dokumentacja z tyczenia przyjęta do PZGiK 

- Istniejących - dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej 

przyjęta do PZGiK 

 



SIECI UZBROJENIA TERENU  W ZASOBIE 
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Art. 27. ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje 

informacje o: 

 

- projektowanych - dokumentacja projektowa - GESUT – narady 

koordynacyjne 

- w trakcie budowy – dokumentacja z tyczenia przyjęta do PZGiK 

- Istniejących - dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej 

przyjęta do PZGiK 

 



TYCZENIE 
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TYCZENIE – ROZPORZĄDZENIE  - ZAKRES CZYNNOŚCI 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  W sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

 
Rozdział 3 - Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie 

 

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu 
określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych 
elementów projektowanych obiektów budowlanych.  

 

 W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii 
rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również 
projektowanego ukształtowania terenu. 

 

2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie 
geodezyjnej. 

3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być 
wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie. 

 

 (§ 4 ust. 3 W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy 

jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić 
znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.) 

 

 

Art. 3. Prawo budowlane 

1)  obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

 

 
203 



TYCZENIE – ROZPORZĄDZENIE  - ZAKRES CZYNNOŚCI 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  W sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

 
§ 10. 1. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu 

usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności 
zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów 
względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic 
nieruchomości. 

 

2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie 
oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 

 1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

 2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 

 3) stałe punkty wysokościowe - repery. 

 

§ 11. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa w 
§ 10, przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy 

 

Art. 45.1. Prawo budowlane - Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 
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TYCZENIE – DEFINICJA – Z JAKICH MATERIAŁÓW TYCZENIE 

§ 55. 1 Rozporządzenia „standardy” 

 

Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów 
budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i 
montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie 
wyników geodezyjnego opracowania: 

 

 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym 
mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane; 

 

=========================================== 
Art. 34. .3.1. Prawo Budowlane -  Projekt budowlany powinien zawierać: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej 
mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys 
i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci 
uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ 
komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 
nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 
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TYCZENIE – DEFINICJA – Z JAKICH MATERIAŁÓW TYCZENIE 

§ 55. 1 Rozporządzenia „standardy” 

 

Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów 

budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i 

montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie 

wyników geodezyjnego opracowania: 

 

 2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

============================================ 

Art. 29a. 1. Prawo Budowlane -  Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30 
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ART. 17. UCZESTNIKAMI PROCESU 

BUDOWLANEGO, W ROZUMIENIU USTAWY, SĄ: 

 

 

1) INWESTOR; 

2) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO; 

3) PROJEKTANT; 

4) KIEROWNIK BUDOWY LUB KIEROWNIK ROBÓT 

 

 

NIE MA GEODETY. 
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE  
– PRAWO BUDOWLANE 
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 

1)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 
20b oraz 28; 

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; 

1b)  budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na 
obszarze Natura 2000; 

2)  wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 
11-12a; 

2a)  wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem remontu 
obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę; 

2b)  wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 
11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 
pkt 11 i 12; 

2c)  docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 

3)  budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 
polegających na instalowaniu: 

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 
zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, 

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

 

1a.  Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których 
mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
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POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA 
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Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:  

 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających 

zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:  

 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,  

b) płyt do składowania obornika,  

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,  

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie 

większej niż 4,50 m,  

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;  

 

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 

obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których 

zostały zaprojektowane;  

 



POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA 
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Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:  

 

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan 

oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni 

zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może 

przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

  

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, 

rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o 

powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;  

 

2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i 

kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;  

 

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której 

znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo 

mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać 

dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;  



POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA 
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Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:  

 
3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;  

 

3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 

  

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);  

 

5) wiat przystankowych i peronowych;  

 

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa;  

 

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;  

 

8) parkometrów z własnym zasilaniem;  

 

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;  

 

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie  



POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA 
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Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:  

 

11) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok 

parkingowych na tych drogach;  

 

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie 

określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed 

upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;  

 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie 

na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

  

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości 

piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków 

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;  

 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;  
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Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:  

 
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m, służących do:  

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,  

b) uprawiania wędkarstwa,  

c) rekreacji;  

 

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 

wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

 

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;  

 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 

m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych;  

 

19a) sieci:  

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,  

b) wodociągowych,  

c) kanalizacyjnych,  

d) cieplnych,  

e) telekomunikacyjnych;  
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Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:  

 
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych 

i telekomunikacyjnych;  

 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;  

 

20b) kanalizacji kablowej;  

 

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:  

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,  

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych,  

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;  

 

22) obiektów małej architektury;  

 

23) ogrodzeń;  

 

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy 

wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;  
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Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:  

 
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach 

przeznaczonych na ten cel; 

 

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody;  

 

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;  

 

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 613, ze zm.7)) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;  

 

29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, 

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów 

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony 

Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz 

umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.  



 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA WYKONYWANIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA 
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Art. 29. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych 

polegających na:  

 

1) remoncie obiektów budowlanych;  

 

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;  

 

1b) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do 

zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;  

 

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;  

 

4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;  

 

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;   

 

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na 

obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i 

podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym;  

7) (uchylony); 
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Art. 29. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót 

budowlanych polegających na:  

 
9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;  

 

10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;  

 

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 

1 pkt 19a lit. a;  

 

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;  

 

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w 

ramach przebudowy tej drogi;  

 

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;  

 

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;  

 

16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 

40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;  

 

 



PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 

1)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 
20b oraz 28; 

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; 

1b)  budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na 
obszarze Natura 2000; 

2)  wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 
11-12a; 

2a)  wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem remontu 
obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę; 

2b)  wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 
11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 
pkt 11 i 12; 

2c)  docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 

3)  budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 
polegających na instalowaniu: 

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 
zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, 

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

 

1a.  Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których 
mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 

3 i 4: 

 

Art. 29.   

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia 

wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, 

zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:  

 1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają 

pozwolenia na budowę,  

 2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania 

zgłoszenia,  o którym mowa w art. 30 ust. 1  

 

– przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy 

dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane 

na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 

 

1)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b oraz 28 

 
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w 

ramach istniejącej działki siedliskowej:  
 a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 4,80 m,  
 b) płyt do składowania obornika,  
 c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,  
 d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 

4,50 m,  
 e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;  
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści 

się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;  
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych 

ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna 
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni 
działki;  

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki 
przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba 
tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;  

2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;  

3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;  

3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;  

 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;  

11) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;  
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

 

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki 
lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 
1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza 
rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków 
krajobrazowych oraz ich otulin;  

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;  

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 
2,50 m, służących do:  

 a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,  

 b) uprawiania wędkarstwa,  

 c) rekreacji;  

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i 
potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących 
konstrukcji oporowych 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;  

19a) sieci:  

 a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,  

 b) wodociągowych,  

 c) kanalizacyjnych,  

 d) cieplnych,  

 e) telekomunikacyjnych 

20b) kanalizacji kablowej 

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.7)) w 
zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;  
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 

3 i 4: 

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt . 20 

 

  20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,   

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;  

 

 z zastrzeżeniem art. 29 a 

  

 

 

 

 

Art. 29a.  

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na 

kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.  

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.  
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 

3 i 4: 

1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 6, 10 i 13,  

 

 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako 

zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 

stanowiących własność Skarbu Państwa  

 

 10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie  

 

 13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na 

cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;  

 

sytuowanych na obszarze Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

224 



PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt. 1b, 6, 9 oraz 
11-12a,  

 polegających na: 

 
1b) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do     

zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;  
 
6)  instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych 
poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym  

 
9)  wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
 
11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione  w 

ust. 1 pkt 19a lit. a;  
 
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;  
 
12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie 
drogowym w ramach przebudowy tej drogi;  
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 

3 i 4: 

 

2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt.1,  

 polegającego na: 

  

 1) remoncie obiektów budowlanych  

 

 z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę; 
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 

2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt.1-2b, 3, 3a, 11, 12, 14-17, 19, 
19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt. 11 i 12; 

 
1)  obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach 

istniejącej działki siedliskowej:  
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie 

większej niż 4,80 m,  
b) płyt do składowania obornika,  
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,  
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 4,50m,  
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;  
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w 

całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;  
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i 

oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;  

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone 
do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;  

2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;  
3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 
11) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;  
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub 

przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie 
później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu  
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:  
   

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami 
żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz 
ich otulin;  

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;  
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 

2,50 m, służących do:  
 a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,  
 b) uprawiania wędkarstwa,  
 c) rekreacji;  
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i 

potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących 
konstrukcji oporowych 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;  

19a) sieci:  
 a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,  
 b) wodociągowych,  
 c) kanalizacyjnych,  
 d) cieplnych,  
 e) telekomunikacyjnych;  

20b) kanalizacji kablowej  

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.7)) w zakresie 
poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów  

Art. 29 ust. 2  

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 19a lit. a;  

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych  
 

 

 

 

228 



PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 

3 i 4: 

 

 

2c)  docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 

3 i 4: 

 

3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu: 

 

 a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej 

i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

 

 b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych  
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – PRAWO BUDOWLANE 

Art. 30. 1.  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 

3 i 4: 

 

 

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych 
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ISTOTNE ZMIANY  W PROJEKCIE BUDOWLANYM –  

KONSEKWENCJE DLA ARTYKUŁU 57.3 REALIZOWANEGO PRZEZ GEODETĘ 
 

Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego 

projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie 

po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na 

budowę. 
 

1a.  Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze 

zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, 

lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego 

właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po 

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego 

zamierzenia budowlanego. 
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ZAWARTOŚĆ WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

 

ART. 33.2. PB -  Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

 

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7,(członek samorządu zawodowego) 

aktualnym na dzień opracowania projektu;  

 nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

 

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 

wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 
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ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ART. 30.2. PB -    

2.  W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 

budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.  

 Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 

ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub 

rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi 

przepisami. 

 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, (sieci) 

należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu 

wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji 

gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być 

uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 
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PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Art. 30. 13. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 
20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu 

wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.  

  

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić 
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta 
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. 

============================================================ 
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art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania 

instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

19a) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) telekomunikacyjnych; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b) kanalizacji kablowej; 

 

Art. 29a. 1. Prawo Budowlane -  Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20,  wymaga sporządzenia planu 

sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy  zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego  zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 

 



PRACE BUDOWLANE NA ZGŁOSZENIE – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Art. 30. 13. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 
20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu 

wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.  

  

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić 
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta 
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. 

============================================================ 
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art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania 

instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

19a) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) telekomunikacyjnych; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b) kanalizacji kablowej; 

 

Art. 29a. 1. Prawo Budowlane -  Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20,  wymaga sporządzenia planu 

sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy  zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego  zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 

 



TYCZENIE – WYNIKI – SZKIC DOKUMENTACYJNY 

1. Wyniki geodezyjnego opracowania dokumentów utrwala się w szkicu dokumentacyjnym, 

na którego treść składają się: 

 

 1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej; 

 2) rysunek istniejących w terenie obiektów powierzchniowych mających znaczenie 

w procesie tyczenia; 

 3) rysunek istniejących w terenie obiektów podziemnego uzbrojenia mających 

znaczenie w procesie tyczenia; 

 4) dane niezbędne do wytyczenia projektowanych obiektów, w tym dane obliczone; 

 5) miary kontrolne; 

 6) współrzędne punktów głównych, punktów osiowych, punktów 

charakterystycznych obiektu, punktów przecięcia projektowanych elementów sieci 

uzbrojenia terenu z elementami istniejącej sieci, obliczone w wyniku geodezyjnego 

opracowania projektu. 

 

2. Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu 

dokumentacyjnym w kolorze czerwonym. /§ 56 standardy/.  
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TYCZENIE – WYNIKI – SZKIC TYCZENIA 

§ 59. 1. standardy -  Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym: 

 

 1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej; 

 2) rysunek obiektów projektowanych; 

 3) dane konieczne do wytyczenia; 

 4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia; 

 5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów; 

 6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów 
obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów 
roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych; 

 7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy. 

 

2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym. 

 

3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem 
czarnym w nawiasie. 

 

4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia 
uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy. 
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MOMENT ROZPOCZĘCIA BUDOWY – WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH 

 

Prawo Budowlane - Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych 

 

Art. 41. 1. Prawo budowlane -  Rozpoczęcie budowy 

następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych 

na terenie budowy. 
 

2. Pracami przygotowawczymi są: 

 

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

2) wykonanie niwelacji terenu; 

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem 

na budowę lub zgłoszeniem. 
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OBIEKTY PODLEGAJĄCE GEODEZYJNEMU WYTYCZENIE I INWENTARYZACJI 

 

Art. 43. 1.  Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie 

 

Art. 29. 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w 

całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 

19a)  sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) telekomunikacyjnych; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b) kanalizacji kablowej 
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OBIEKTY PODLEGAJĄCE GEODEZYJNEMU WYTYCZENIE I INWENTARYZACJI 

 

Art. 43.  Prawo budowlane 

 

1a.  Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega 

przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego 

połączenie z siecią znajduje się na tej samej 

działce co przyłącze lub na działce do niej 

przyległej !!!!!! (ale podlega inwentaryzacji powykonawczej !!!!) 

 

art. 29 ust. 1 pkt 20  -  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych; 

 

1b.  Zapewnienie wykonania obowiązków, (wyznaczenia w terenie i inwentaryzacji) 

należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie 

ustanowiony - do inwestora. 

 

Art. 43. 2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również 

w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. 
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PRACE PO TYCZENIU 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21 lutego 1995 r.  w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

 

§ 15. 1. Wykonanie czynności geodezyjnych, o których mowa w § 12, 

wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy 

lub montażu. 

 

2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 

szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie 

lub kontrolę wyznaczenia. 

 

§ 16. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a 

ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w 

dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować 

szkicami.  (to już było w Rozporządzeniu co wprowadzono do Prawa 

budowlanego  w art.57) 
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WYTYCZENIE BUDYNKU  - DOKUMENTACJA DO PZGIK 

Po zakończeniu prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem budynku lub sieci 

uzbrojenia terenu, w świetle art. 12a ust. 1 Pgik oraz przepisów rozporządzenia 

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

standardów technicznych (…) (§ 71 ust. 1 pkt 1, 5, 7 w związku z § 59 ust. 1) 

wykonawca jest obowiązany przekazać właściwemu staroście operat techniczny 

zawierający: 

 

  szkic dokumentacyjny 

 

 szkic tyczenia, 

 

 wykaz współrzędnych punktów określających kontur budynku. 

 

 Według GUGiK -  przypadku wytyczenia na gruntach rolnych i leśnych budynku 

nienależącego do zabudowy zagrodowej, do operatu technicznego należy 

dołączyć dane określające położenie i kształt zmienionych konturów użytków 

gruntowych, w tym użytku gruntowego „Bp”, oraz wykaz zmian danych 

ewidencyjnych. ???? – następny slajd- wyrok WSA w sprawie 
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Ewidencja gruntów i budynków – aktualizacja z urzędu i na wniosek 

 • II SA/Wr 503/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu  - Data orzeczenia2015-10-28 
Stosownie do przytoczonego wyżej art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podmioty, o których 

mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 (czyli właściciele nieruchomości), zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten 
nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, 
prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów 
w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy 
administracji architektoniczno-budowlanej. 

 
W rozpatrywanej sprawie zmiana danych objętych ewidencją gruntów i budynków, to jest zmiana danych dotyczących 

oznaczenia użytku gruntowego przedmiotowej działki, wynikała z treści decyzji Prezydenta W. z dnia [...] r. nr 
[...], bowiem decyzją tą właściwy organ zezwolił inwestorom B.K.-P. i J.P. na trwałe wyłączenie z 
użytkowania rolniczego 0,0623 ha gruntów rolnych, w klasie RIIIb – 0,0108 ha i w klasie RIVa – 0,0515 ha, położonych 
we W. na działce nr 5/5, obręb S., AM-3, z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu 
jednorodzinnego.  

Do powyższej decyzji dołączono mapę zasadniczą z naniesionymi zmianami wynikającymi z tego rozstrzygnięcia. Była to 
więc zmiana danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikająca z decyzji administracyjnej. W 
takim zaś przypadku obowiązek zgłoszenia właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków nie obciąża właścicieli nieruchomości. 

• Stosownie bowiem do art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, obowiązek zgłoszenia przez właścicieli 
nieruchomości właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków nie dotyczy zmian takich 
danych wynikających z decyzji administracyjnych. 

• W myśl zaś § 46 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zmiany w operacie 
ewidencyjnym wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych obowiązany jest wprowadzać starosta. 

• Zaskarżona decyzja i poprzedzającą ją decyzja organu I instancji zostały zatem podjęte z naruszeniem 
art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 46 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 
• Decyzja – np. wyłączenie gruntu z produkcji – z urzędu – nie geodeta przy tyczeniu 
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DOKUMENTACJA DO PZGIK – NIEZGODNOŚĆ PRZEPISÓW 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 

listopada 2011 r. w sprawie „standardów” ....  

 

§ 59.4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia 

uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy  

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z 

dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 

 § 15.2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 

szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 

wyznaczenia.  
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ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PRAC GEODEZYJNYCH I 
KARTOGRAFICZNYCH – KIEDY NIE DOKONUJEMY  

 

2. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac 
geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie 
dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem 
obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną 
przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego dokumenty zawierające wyniki 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych 
obiektów. 

 



INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 
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W tym Art.. 57 Ustawy Prawo Budowlane 



DEFINICJE 

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 ) – Art.3 

 

 

13) dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

- także dziennik montażu; 

 

14) dokumentacja powykonawczej - należy przez to 

rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 
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OBIEKTY BUDOWLANE I PRZYŁĄCZA A PRACE GEODEZYJNE 

USTAWA PRAWO BUDOWLANE 

249 

art. 43.1 Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz 

przyłącza (wszystkie): 

 elektroenergetyczne, 

 wodociągowe, 

 kanalizacyjne, 

 gazowe, 

 cieplne, 

 telekomunikacyjne, 

podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenia ich na 

gruncie. 

2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w 

stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. 

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające 

inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich 

zakryciem.  (Ustawa Prawo Budowlane)  !!!!!  Łamany paragraf 



OBIEKTY PODLEGAJĄCE GEODEZYJNEMU WYTYCZENIE I INWENTARYZACJI 

 

Art. 43. 1.  Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie 

 

Art. 29. 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w 

całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 

19a)  sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) telekomunikacyjnych; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b) kanalizacji kablowej 
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PRACE GEODEZYJNE PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

 

Rozdział 5 - Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

 

§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy 

sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania działki lub terenu. 

 

Przemieszczenia i odkształcenia 

§ 18. 1. Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do 

użytkowania, należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów 

wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i 

odkształceń. 

2. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli 

pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego 

podmiotu. 
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PRACE GEODEZYJNE PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności  geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

 

Rozdział 6 - Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

 

§ 19. 1. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

2. W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do dokumentacji 
budowy należy dołączyć operat z tych pomiarów. 

 

§ 20. 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. 

§ 21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

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

 2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
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GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA – DOKUMENTACJA – 

„STANDARDY” 

 

Art. 43. 3 Ustawy Prawo budowlane 

 

 

 Obiekty lub elementy obiektów 

budowlanych, ulegające zakryciu, 

wymagające inwentaryzacji, o której 

mowa w ust. 1, podlegają 

inwentaryzacji przed ich zakryciem. 
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GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA  

– DOKUMENTACJA – „STANDARDY” 

 

1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu: 
 1) ustalenia danych: 

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

 

b) 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; /BDOT500/ 

 

 2) 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: 

 

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

b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym 
podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń. /§ 61 
standardy/.  

 

Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci 
dokumentów elektronicznych, a w przypadkach gdy wyników nie można zapisać w formie 
elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych. /§ 62 standardy/.  
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ART. 57.1.5. USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany 

dołączyć: 

 

 57.1.5)dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną 

przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe 

 



ART. 57.1.5. USTAWY PRAWO BUDOWLANE –  
STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 

Jacek Szer  od 16 

grudnia 2015 r. pełni 

obowiązki Głównego 

Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 



ART. 57.1.5. USTAWY PRAWO BUDOWLANE –  
STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 



ART. 57.1.5. USTAWY PRAWO BUDOWLANE –  
STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 
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KLAUZULE DLA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH 



OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE  

DANYCH Z PZGIK 



KIEDY OPŁAT SIĘ NIE POBIERA 

3. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie 
zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego 
Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego obejmującego takie prace; 

 

4) udostępnianie danych na podstawie: 

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 
infrastrukturze informacji przestrzennej, 

Art. 12. 1. Dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny. - Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z 

wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, . 

Art. 14. 1. Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie 

niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. 

2. Przy udostępnianiu zbiorów organom administracji przepisy art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 15. 1. Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych organom administracji z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucjom i organom Unii 

Europejskiej na potrzeby zadań publicznych, które mogą oddziaływać na środowisko, z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych, do których odnoszą się te zbiory i usługi. 

2. Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych organom ustanowionym na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska i państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach wzajemności i równości, na potrzeby zadań, które mogą oddziaływać na środowisko, z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych 

zawierających te zbiory. 

b)art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.( Art. 15. 1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi 

niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny 
dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.) 

 

 



LICENCJE 

Art. 40c. 1. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania 

udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ 

udostępniający te materiały. 

2. Uprawnienia określone w licencji dotyczą 

 

 

1) w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości 

wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności 

ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach 

teleinformatycznych; 

 

2) w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a 

także ich przekształcenie do postaci elektronicznej. 

 

3. Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych 

opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału. 

 

4. Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej 

wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

 



LICENCJE – NIE WYKONAWCA I WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH 



LICENCJE - KARY 

 

Art. 48a.  1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie 
z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom 

trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za 

udostępnienie tych materiałów. 

 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji 
administracyjnej: 

 

1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów 
centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

 

2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie 
warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego. 

 

3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. 

 

4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia 
skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi. 



NALICZANIE OPŁATY 

Tabela nr Nazwa tabeli 

Tabela 1 Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k) 

Tabela 2 Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4 

Tabela 3 

 
Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt 11 

Tabela 4 Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)  

Tabela 5 Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) 

Tabela 6 Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) 

Tabela 7 Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

Tabela 8 

 
Baza danych obiektów topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w 

skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) 

Tabela 9 Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB) 

Tabela 10 Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB 

Tabela 11 Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego 

Tabela 12 Rejestr cen i wartości nieruchomości 

Tabela 13 

 
Mapa zasadnicza 

Tabela 14 Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne 

Tabela 15 Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” 

Tabela 16 

 
Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych tabelach nr 1 - 15  oraz wykonywanie czynności związanych udostępnianiem tych 

materiałów 



JAK JEST NALICZANA OPŁATA 

Art. 40d.1. Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, jest 

iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych 

oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów. 

 

2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek 

rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych 

współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa 

załącznik do ustawy. 

 

1.   Stawki podstawowe, zwane dalej "Sp", oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania 

materiałów zasobu oraz za czynności, określają tabele nr 1-16. 

 

2.   Zasady ustalania wysokości opłaty za usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS określa tabela nr 17. 

 

 

 

 



JAK JEST NALICZANA OPŁATA – WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE 
 

3.   Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące: 

1)   K w wysokości: 

 

a)   0,5 - w przypadku udostępniania: 

-    materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, 

-    danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny 
nieruchomości, 

-    materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, 
(uczelnie itp..) 

b)   0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z 
późn. zm.); 

 

2)   CL - ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, inny niż cele, o których 
mowa w pkt 1; 

3)   LR - ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu; 

4)   SU - ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu; 

5)   PD - w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego 
określona jest stawka podstawowa, 

6)   AJ - w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach 
zmniejszających przydatność użytkową tego materiału; 

7)   T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych. 

 

 

 



JAK ZAMAWIAĆ INFORMACJE O 

WŁAŚCICIELACH DZIAŁEK, PRZEZ KTÓRE 

PRZECHODZI INWESTYCJA 
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Pod adresem http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq 

Główny Geodeta Kraju publikuje interpretacje w zakresie prawa, w tym narad 

koordynacyjnych 

 

Pod adresem http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje  w pytaniu nr 

28 zawarta jest odpowiedź. Wyliczenia dla arkusza A1 

Wyliczenia z załącznika do Ustawy poniżej  

 

http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje
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Drugi sposób – stosowany przez wiele Starostw ale nie znajduje się 

w oficjalnym stanowisku GGK, więc może jest wątpliwy -  tabela nr 9 

z tego samego załącznika pozycja 3 podpunkt 1.3)  -  

wychodzi 6 zł od działki 



GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI 

UZBROJENIA TERENU - GESUT 

 

NARADY  KOORDYNACYJNE 
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GESUT 

Art. 27. ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje 

informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy 

oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, 

przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a 

także o podmiotach które władają tymi sieciami. 

 

 

 

 
 



GESUT - definicje 

sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to wszelkiego 

rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 

cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, 

z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a 

także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, 

parkingi, zbiorniki itp.; 

 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie 

się przez to system informacyjny zapewniający 

gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o 

sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla 

obszaru całego kraju; 



TWORZENIE  POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT 

powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 
POWIATOWA BAZA GESUT 

   KRAJOWA BAZA GESUT 

centralny zasób geodezyjny i kartograficzny 



 

GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU 

SIECI PROJEKTOWANE, W TRAKCIE BUDOWY I WYBUDOWANE 

 • Art. 27. 1. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje  
o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach 
uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach 
technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. 

 

• Źródła informacji  o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu: 

 

 projekty budowlane  zatwierdzone ostatecznymi  decyzjami , 

 dokumentacja projektowa załączona do zgłoszenia budowy sieci,  jeżeli stanowi 
podstawę do rozpoczęcia budowy, 

 dokumentacja projektowa przedstawiająca  usytuowanie  projektowanej sieci  
uzbrojenia terenu uzgodnione pozytywnie na naradzie koordynacyjnej. 

 

• Źródłami informacji  o sieciach uzbrojenia terenu w trakcie budowy  są operaty 

techniczne  zawierające  wyniki tyczenia sieci. 

 

• Źródłami informacji  o istniejących sieciach uzbrojenia terenu są operaty 

techniczne  zawierające wyniki geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  tych sieci 
lub dane  dotyczące tych sieci pozyskane od  podmiotów  zarządzających  nimi. 
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GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU 

KTO ZAKŁADA I PROWADZI 

 
• Art. 27. 4. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą: 

1) dla obszaru powiatu – starosta; 

2)  dla obszaru kraju – Główny Geodeta Kraju. 

 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia: szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej 

bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy aktualizacji tych baz 

oraz udostępniania danych z tych baz, mając na uwadze podstawowe 

znaczenie tych baz dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę 

interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji 

przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z 

innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b. 
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GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU 

POWIATOWA BAZA GESUT 

 
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

  

• Art. 5. 1. Założenie powiatowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje 
kolejno następujące po sobie działania:  

 

1) utworzenie inicjalnej bazy danych;  

 

2) przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia 
terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych w celu jej weryfikacji;  

 

3) rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające 
sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, 
powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag 
oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych;  

 

4) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta informacji o 
utworzeniu powiatowej bazy GESUT.  
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ZAŁOŻENIE POWIATOWEJ BAZY GESUT 

 

 

 

 

 

 

 

państwowy zasób  
geodezyjny i kartograficzny 

uzgodnienia z branżami 
rozpatrzenie ewentualnych uwag 
modyfikacja inicjalnej bazy danych   

        zamieszczenie informacji   
        w Biuletynie Informacji    

Publicznej. 
 

Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  (art. 5 ust.1 załącznika) 



GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU 

KRAJOWA BAZA GESUT 

 

Art. 5. 2. Założenie krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28a ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje 

kolejno następujące po sobie działania:  

 

1) pozyskanie danych, informacji i materiałów niezbędnych do założenia bazy 

danych;  

 

2) utworzenie zbiorów danych krajowej bazy GESUT oraz ich weryfikacja;  

 

3) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii informacji o zakończeniu każdego z 

etapów zakładania krajowej bazy GESUT.  

 

 

• Założenie powiatowych baz danych GESUT warunkuje 

założenie krajowej  bazy danych GESUT. 
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 KRAJOWA BAZA GESUT  

Aktualizacja krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu: 

w cyklach miesięcznych, na podstawie plików różnicowych pochodzących 

z powiatowych baz GESUT; 

 

niezwłocznie po uzyskaniu nowych informacji, o których mowa w art. 28 

pkt 2 ustawy. 

 
Art.28. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia materiałów 

źródłowych, będących danymi i informacjami: 

 

1) zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności  będącymi 

treścią: 

 a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

 b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych; 

2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia 

terenu. 

 



 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  Z DNIA 21 

PAŹDZIERNIKA 2015 R.W SPRAWIE  

 

POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT 
 

  DZ.U.2015.1938 Z DNIA 2015.11.23 – WESZŁO W ŻYCIE 2015-12-08 
 

 

GESUT 



ZAŁĄCZNIKI  

  

ZAŁĄCZNIK NR  1  

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT NA TRZECH 

POZIOMACH SZCZEGÓŁOWOŚCI Z OZNACZENIAMI KODOWYMI 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  2  

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH DLA POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY 

GESUT 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  3  

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA I AKTUALIZACJI POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY 

GESUT 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR  4  

SCHEMATY APLIKACYJNE GML DLA POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT 

 

 
 

GESUT 
4 załączniki do Rozporządzenia 



GESUT 

ZAKRES REGULACJI PRAWNEJ 

Rozporządzenie określa: 

 

1)  szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu, zwanej dalej 

"powiatową bazą GESUT", i w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju, zwanej dalej "krajową bazą 

GESUT"; 

 

2)  tryb i standardy tworzenia oraz aktualizacji bazy GESUT oraz udostępniania z 

nich danych. 

 

 

 
 



GESUT 

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH 

 

Szczegółowy zakres danych gromadzonych w: 

 

  powiatowej bazie GESUT 

 

 krajowej bazie GESUT 

 

 określa klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na 

trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi oraz specyfikacja 

pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. 

 

 

 
 



GESUT 

Z JAKICH DANYCH? 

 

Powiatową bazę GESUT tworzy i aktualizuje się w drodze czynności 
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji: 

 

1)  zawartych w materiałach przyjętych do zasobu; 

 

2)  zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, o 
której mowa w art. 28b ustawy, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej 
narady są jednomyślne i pozytywne; 

 

3)  zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na 
budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy; 

 

4)  pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających 
sieciami uzbrojenia terenu. 

 

 

 



GESUT 

AKTUALIZACJA - TERMINY 

 

Aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT dokonuje się 

niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, 

jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 

 

1)  wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub 

zweryfikowanych zbiorów danych powiatowej bazy GESUT; 

2)  w którym zakończyła się narada koordynacyjna, o której mowa w art. 28b 

ustawy; 

3)  w którym stała się ostateczna decyzja starosty (prezydenta miasta) o pozwoleniu 

na budowę lub upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy 

sieci uzbrojenia terenu; 

4)  przekazania odpowiednich informacji przez podmiot władający siecią uzbrojenia 

terenu; 

5)  pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego. 

 

 



GESUT 

OBIEKTY Z ZAKOŃCZONYM CYKLEM ISTNIENIA 

 

Obiektom powiatowej bazy GESUT, które: 

 

1)  zostały ujawnione na podstawie danych lub informacji zawartych w: 

 

a)  dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, o której mowa w 

art. 28b ustawy - jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została 

wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy 

tych obiektów, 

b)  projekcie budowlanym - jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę, zatwierdzająca 

ten projekt budowlany, utraciła swą ważność, 

 

2)  zostały poddane rozbiórce 

- nadaje się atrybut określający datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już 

żadnym zmianom (obiekty zakończyły swój cykl istnienia). 

 

 



GESUT 

KRAJOWA BAZA GESUT 

 

Dane zgromadzone w krajowej bazie GESUT aktualizuje się: 

 

1)  w cyklach miesięcznych, na podstawie plików różnicowych pochodzących z 

powiatowych baz GESUT; 

 

2)  niezwłocznie po uzyskaniu nowych informacji, o których mowa w art. 28 pkt 2 

ustawy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania 

 

 
 



GESUT 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH GESUT KRAJOWYCH I POWIATOWYCH 

 

Udostępnianie danych z powiatowej bazy GESUT i krajowej 

bazy GESUT do innych systemów informatycznych lub 

teleinformatycznych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w 

formacie GML 

 

Udostępnianiu podlegają dane określające aktualny stan 

obiektów powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy 

GESUT, a także dane określające stan tych obiektów na 

inny historyczny moment po dacie założenia tych baz 



Tworzenie powiatowej bazy GESUT 



Tworzenie powiatowej bazy GESUT 



Narady koordynacyjne 

 
 

  
 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

Art. 27.1 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o 

projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia 

terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a 

także o podmiotach, które władają tymi sieciami. 

 

§ 10 projektu rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. 

 

 

 
 

Narada 
koordynacyjna 

 

 
powiatowa baza  

GESUT 
 

jednomyślne 

 

 stanowiska 

obiekty projektowane 



NARADY KOORDYNACYJNE 
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KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH  

SIECI UZBROJENIA TERENU – NA JAKICH OBSZARACH  

 
• Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności: 

 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

 

• Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast  
oraz  w  pasach  drogowych  na  terenie  istniejącej  lub  projektowanej  
zwartej  zabudowy  obszarów  wiejskich,  uzgadnia  się  na  naradach  
koordynacyjnych  organizowanych przez starostę. 

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:  

1) przyłączy;  

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach 
działki budowlanej.  

(chyba, że jest wniosek inwestora lub projektanta) 

4. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu 

zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z 
możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia 
terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w ust. 1, lub sytuowanie 
przyłączy. 
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KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH  

SIECI UZBROJENIA TERENU – SPOSÓB, TERMIN, MIEJSCE 

 
• Art. 28b. 3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów 

zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci 
zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosta 
wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym 
zawiadamia: 

1) wnioskodawców; 

 

2) podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu; 

 

3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane 
projektowane sieci uzbrojenia terenu; 

 

4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady 
koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi,  
w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach. 

 

Ustawodawca nie określił sposobu zawiadamiania o sposobie, terminie i 

miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Kwestia ta może być przedmiotem 
uzgodnień między organem przeprowadzającym naradę a jej uczestnikami.  Pomocniczo 
można stosować przepisy kpa dotyczące doręczeń. 
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KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA 

TERENU  - CEL NARADY KOORDYNACYJNEJ – ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
• Cel  narady koordynacyjnej  - wsparcie projektanta i inwestora w działaniach związanych z 

właściwym usytuowaniem projektowanej sieci i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń 
wynikających z nieodpowiedniego usytuowania tych sieci.  

 

• Przedmiotem narady koordynacyjnej jest wyłącznie usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu w kontekście stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa oraz norm 
technicznych.  

 

• Do wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wnioskodawca powinien 

załączyć co najmniej dwa egzemplarze planu sytuacyjnego lub kopii 
aktualnej  mapy zasadniczej z rysunkiem projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu. Nie jest wymagany projekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego. 

 

• Plan sytuacyjny to dokument, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane.  

 

• Aktualna mapa zasadnicza to mapa, której treść odzwierciedla aktualny stan w terenie. 

 

• Zgodnie z § 5 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie, kopia aktualnej mapy zasadniczej jest jedną z postaci mapy do celów 
projektowych. 
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KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH  

SIECI UZBROJENIA TERENU – NARADA KOORDYNACYJNA – PROTOKÓŁ Z NARADY 

 

1. Narada koordynacyjna może się odbyć na każdym etapie działań projektowych. 

2. O ostatecznym usytuowaniu projektowanej sieci decyduje projektant a decyzję w tej sprawie wydaje lub 
wyraża zgodę budowlaną właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.  

3. Protokół narady koordynacyjnej dla organu administracji architektoniczno -
budowlanej spełnia rolę opinii.  

 

4. Zakres informacji, które powinien zawierać protokół narady koordynacyjnej określa art. 28 b ust. 6 Pgik.  

 

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym: /ART.28B.6/ 

 1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy 
   zgodny z instrukcją kancelaryjną; 

 2) opis przedmiotu narady; 

 3) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę; 

 4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego; 

 5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby 
  reprezentują lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie; 

 6) stanowiska uczestników narady; 

 7) informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie 
   uczestniczyli w niej; 

 8) podpisy uczestników narady. 
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Narady koordynacyjne 

  

  

  

 

 KOMENTARZE 

 

 Ustawodawca pozostawił swobodę  

organowi organizującemu naradę koordynacyjną wyboru 

formy zawiadamiania o sposobie, terminie i miejscu narady 

koordynacyjnej. Mając na uwadze, że w znacznej części 

uczestnikami narad koordynacyjnych są te same podmioty, to 

forma zawiadamiania powinna być uzgodniona przez starostę 

z tymi podmiotami.  



   

Narady koordynacyjne 

  

  

  

 

 KOMENTARZ 

 Ustawa nie zawiera żadnych wymogów dotyczących kwalifikacji 

przewodniczącego narady koordynacyjnej oraz uczestników tej narady. 

 

 Usytuowanie projektowanych przyłączy nie podlega obowiązkowemu 

uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych, jednakże takie uzgodnienie jest 

możliwe jeżeli organ otrzyma wniosek w tej sprawie od inwestorów, 

projektantów, zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów na terenie 

których mają być sytuowane projektowane sieci, innych zainteresownych 

podmiotów np. zarządzających terenami zamkniętymi.  

 

Starosta/prezydent miasta nie posiada uprawnień do wydawania zarządzeń 

w sprawie rozszerzenia określonych w ustawie obowiązków dotyczących 

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu.    (art. 28b ust. 3).  

 



   

Narady koordynacyjne 

  

  

  

 

 KOMENTARZ 

 W przypadku, gdy protokół narady koordynacyjnej zawiera 

rozbieżne stanowiska jej uczestników w sprawie usytuowania 

projektowanej sieci, decyzję o dalszych działaniach w tej sprawie 

podejmuje projektant w porozumieniu z inwestorem. W przypadku 

uwzględnienia uwag zawartych  w protokole narady koordynacyjnej 

na projektancie nie ciąży obowiązek ponownego uzgadniania 

usytuowania projektowanej sieci.  

Jeżeli jednak projektant zdecyduje się na złożenie ponownego 

wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci to taki 

wniosek wszczyna odrębne postępowanie w sprawie uzgodnienia tej 

sieci, z którym związane jest ponowne wniesienie opłaty. 

 



   

Narady koordynacyjne 

  

  

  

 

 KOMENTARZ 

 Narada koordynacyjna może się odbyć na każdym 

etapie działań projektowych.  

O ostatecznym usytuowaniu projektowanej sieci decyduje 

projektant a decyzję w sprawie pozwolenia na budowę sieci 

wydaje lub wyraża zgodę budowlaną właściwy organ 

administracji architektoniczno – budowlanej.  

Protokół narady koordynacyjnej dla organu administracji 

architektoniczno – budowlanej spełnia rolę opinii w sprawie 

usytuowania projektowanych sieci. 



   

Narady koordynacyjne 

  

  

  

 

KOMENTARZ 

Celem narady koordynacyjnej jest wsparcie projektanta i inwestora w 

działaniach związanych z właściwym usytuowaniem projektowanej 

sieci i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z 

nieodpowiedniego usytuowania tych sieci.  

Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu w kontekście stanu faktycznego oraz 

obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.   

Dokumentacja przedstawiona na naradę podlega ocenie wyłącznie 

przez uczestników narady koordynacyjnej.  

 

Ewentualne wady w dostarczonej dokumentacji mogą stanowić 

jedynie podstawę do wyrażenia negatywnego stanowiska co do 

możliwości uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci.  



   

Narady koordynacyjne 

  

  

  

 

 KOMENTARZ 

Dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia narady koordynacyjnej są:

*wniosek o przeprowadzenie narady;       

*co najmniej dwa egzemplarze planu sytuacyjnego lub kopii aktualnej 

mapy zasadniczej z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu; 

*dowód wniesienia opłaty;         

Ustawodawca nie określił procedury przekazywania staroście przez 

inwestora lub projektanta wymienionych dokumentów, to jednak ich 

przekazywaniu musi towarzyszyć zawsze informacja, udzielona staroście 

przez przekazującego, co jest przedmiotem przekazania oraz jaki jest cel tego 

przekazywania, aby starosta mógł rozpocząć działania związane z 

organizowaniem narady koordynacyjnej.  

Informacja ta może być przekazana w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   



   

Prawo geodezyjne i kartograficzne  

w obowiązującym stanie prawnym 

 KOMENTARZ 

 Przepisy ustawy Pgik nie określają okresu ważności ustaleń narady 

koordynacyjnej. Należy rozumieć, że jeżeli nie nastąpiły zmiany w 

okolicznościach faktycznych i prawnych, jakie istniały w dniu narady 

koordynacyjnej jej ustalenia są wiążące do chwili uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgody budowlanej na skutek zgłoszenia budowy tej sieci. Okres 

przechowywania dokumentacji wynika z przepisów instrukcji kancelaryjnej. 

 Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu które zostało 

zaakceptowane na naradzie koordynacyjnej podlega ujawnieniu w bazie 

danych GESUT. Do powiatowej bazy GESUT lub mapy zasadniczej należy 

wnieść przebieg projektowanej trasy sieci uzbrojenia terenu tylko w 

przypadku, gdy stanowiska uczestników narady koordynacyjnej są 

jednomyślne i pozytywne. 



Najczęściej wskazywane problemy 

• Decyzja o formie przeprowadzenia narady 

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta (lub upoważniona 

osoba) i do jego kompetencji należy ustalenie formy przeprowadzenia 

narady. 

 

• Podpis elektroniczny na naradzie koordynacyjnej 

przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

 

Protokół z narady koordynacyjnej zawiera podpisy uczestników 

narady.  

W przypadku narad przeprowadzanych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej podpisy powinny być złożone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 



Najczęściej wskazywane problemy 

 

 

 

. 

Dokumenty z przeprowadzonych narad koordynacyjnych,  

a powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny? 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego dokumenty z narad koordynacyjnych  

nie są gromadzone w powiatowym zasobie  

 

Stanowiska pozytywne i negatywne w protokole z narady – 

zakończenie rozpatrywania sprawy? 

 

Protokół z narady jest wyłącznie opinią dotyczącą przedłożonego 

projektu. W związku z tym protokół  

może zawierać stanowiska pozytywne i negatywne. 



Najważniejsze utrudnienia przy realizacji  

projektów szerokopasmowych 
 

• Na etapie przygotowywania i realizacji projektów szerokopasmowych 

zidentyfikowano szereg utrudnień, które przyczyniają się do wzrostu kosztów 

realizacji całego przedsięwzięcia oraz wydłużenie czasu realizacji. 

 

• Zidentyfikowane utrudnienia w zakresie geodezji, to m.in.: 

• brak map w postaci cyfrowej; 

• stan aktualności map zgromadzonych w PZGiK; 

• brak możliwości elektronicznej obsługi zgłoszeń; 

• brak możliwości elektronicznego udostępniania materiałów zasobu; 

• czas oczekiwania na wydanie danych i materiałów z zasobu; 

• przedłużający się proces koordynacji usytuowania projektowanych sieci    

uzbrojenia terenu; 

• utrudnione uzgodnienia usytuowania sieci z zarządcami terenów 

zamkniętych; 

• brak możliwości przeprowadzania narad koordynacyjnych w formie 

elektronicznej. 

 



KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH  

SIECI UZBROJENIA TERENU – NARADA KOORDYNACYJNA – PROTOKÓŁ Z NARADY 

 

 

W przypadku, gdy wszyscy uczestnicy narady zajęli jednomyślne (pozytywne lub 

negatywne) stanowisko w sprawie usytuowania sieci, protokół narady może 

zawierać stwierdzenia, takie jak: 

 

   „Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady 

uzgodnili pozytywnie”, 

  „Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili 

pozytywnie pod warunkiem, że ………….” 

 „Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady ocenili 

jako nieprawidłowe, gdyż ……..”.  

 

W przypadku gdy stanowiska uczestników narady są rozbieżne protokół powinien 

zawierać te stanowiska, w tym uzasadnienie stanowisk 

negatywnych. 
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NARADA KOORDYNACYJNA – PROJEKTANCI – STANOWISKO GUGIK 
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NARADA KOORDYNACYJNA – PROJEKTANCI -  

311 

Odpowiedzialność projektanta za 

wyniki narady koordynacyjnej 

Art. 28b. 6. Rezultaty narady 

koordynacyjnej utrwala się w 

protokole zawierającym: 



NARADY KOORDYNACYJNE A PROJEKTANCI 
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KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH  

SIECI UZBROJENIA TERENU – TERENY ZAMKNIĘTE 

 

 

Art. 28d. Przepisów art. 28a-28c nie stosuje się do 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w 
całości lub w przeważającej części w granicach terenu 
zamkniętego.  

 

• usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w 
granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w 
uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem 
zamkniętym. 

 

Większa część oznacza ponad 50% i uzgadnia się z Zarządcą 
terenu zamkniętego 

Poniżej 50% - nie ma obowiązku, chyba, że zarządca chce, 
żeby na naradzie odbyło się uzgodnienie 
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NARADY KOORDYNACYJNE– TERENY ZAMKNIĘTE  

– STANOWISKO MINISTERSTWA 

316 



NARADY KOORDYNACYJNE– TERENY ZAMKNIĘTE  

– STANOWISKO MINISTERSTWA 

317 
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Odpłatność uzgodnień w 

Kolejowym ZUD  



NARADY KOORDYNACYJNE– TERENY ZAMKNIĘTE  

– STANOWISKO MINISTERSTWA 
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Status prawny opinii 

wydawanej przez kolejowy 

ZUD 



OBOWIĄZKI I PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRE WŁADAJĄ SIECIAMI UZBROJENIA 

TERENU - -----  BRANŻE A GEODETA 

 

 Art. 28e. Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są 
obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. W szczególności podmioty te obowiązane są do: 
 

1. wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez 
starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z 
dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania 
ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy; 

 

2. delegowania swoich przedstawicieli na narady 
koordynacyjne. 

 

 

Bardzo ważny artykuł 
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OBOWIĄZKI I PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRE WŁADAJĄ SIECIAMI UZBROJENIA 

TERENU 

 

Art. 28g. (83) 1. W przypadku zakończenia działalności 

gospodarczej, podmiot, który na zasadach określonych w art. 

28f, prowadził ewidencję wewnętrznych sieci 

technologicznych, niezwłocznie i nieodpłatnie przekaże 

staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące tych sieci 

oraz związaną z tymi zbiorami danych 

dokumentację geodezyjną. 

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   przekształcenia wewnętrznych sieci technologicznych na 

sieci publiczne; 

2)   zniesienia terenu zamkniętego. 
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Województwo Kontrole WINGIK Narady ogółem 
Narady w formie 

elektronicznej 
Narady dot. internetu 
szerokopasmowego 

dolnośląskie 0 5 510 28 126 

kujawsko-pomorskie 0 828 72 90 

lubelskie 0 8 894 1 063 493 

lubuskie 0 1 015 0 18 

łódzkie 0 462 0 120 

małopolskie 0 19 800 1 150 150 

mazowieckie 0 19 557 0 464 

opolskie 0 2 310 146 97 

podkarpackie 0 568 0 48 

podlaskie 4 4 684 18 291 

pomorskie 0 6 049 225 193 

śląskie 0 2 430 0 121 

świętokrzyskie 0 941 99 124 

warmińsko-mazurskie 0 3 247 386 373 

wielkopolskie 0 3 440 353 587 

zachodniopomorskie 2 7 124 0 164 

Źródło GUGiK 
86 859 3540 3459 

Narady koordynacyjne w statystyce  
okres jednego roku – VII.14 – VII.15 



PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH  
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 

W TYM W NARADACH KOORDYNACYJNYCH, W ZWIĄZKU Z ZAŁOŻENIAMI USTAWY O ZMIANIE 
USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH, ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W ZWIĄZKU Z IMPLEMENTACJĄ 
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2014/61/UE Z DNIA 15 MAJA 2014 R. 
W SPRAWIE ŚRODKÓW MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW REALIZACJI SZYBKICH 

SIECI ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
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Planowane zmiany w naradach 

koordynacyjnych 

Źródło GUGiK – zaprezentowane przez 

przedstawiciela GUGiK na konferencji w 

LEGNICA, 15 –16 października 2015  



Propozycje zmian do ustawy 
 Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Zmiany ustawy PGiK zostały zaproponowane w 2015 roku w ramach  

założeń ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw 

w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu 

zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej,  

która nakłada obowiązek współdzielenia kosztów przy budowie 

infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia terenu. 

 
Planowane zmiany w naradach koordynacyjnych 

Źródło GUGiK – zaprezentowane przez przedstawiciela GUGiK na konferencji w 
 LEGNICA, 15 –16 października 2015  



Główne założenia zmian 

• Doprecyzowanie przepisów określających formę i treść dokumentów, jakie 

inwestor lub projektant sieci powinien dołączyć do wniosku o uzgodnienie 

 propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawia się na kopii mapy 

zasadniczej lub innej mapy zweryfikowanej pod względem jej aktualności ze 

stanem rzeczywistym 

 dokumenty składane na naradę, jeżeli mają postać nieelektroniczną, doręcza 

się staroście w co najmniej 2 egzemplarzach 

 

• Doprecyzowanie i uzupełnienie procedur dotyczących organizacji i 

przebiegu narad koordynacyjnych 

 starosta przeprowadza naradę nie później niż w terminie 14 dni od 

otrzymania wniosku 

 starosta wraz zawiadomieniem doręcza kopie dokumentów załączonych do 

wniosku lub informuje o miejscu , w którym można zapoznać się z ich 

treścią 

 wyznaczenie procedury negocjacji dotyczących sytuowania sieci na 

terenach zamkniętych oraz terminu ich zakończenie  

 
Planowane zmiany w naradach koordynacyjnych 

Źródło GUGiK – zaprezentowane przez przedstawiciela GUGiK na konferencji w 
 LEGNICA, 15 –16 października 2015  



Główne założenia zmian 

• Określenie skutków niewzięcia udziału w naradzie koordynacyjnej 

zawiadomionego podmiotu 

 

 nieobecność na naradzie podmiotów należycie zawiadomionych nie 

stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia 

 starosta zawiadamia w terminie 3 dni roboczych podmioty nie 

uczestniczące w naradzie o zmianach usytuowania projektowanej trasy 

w stosunku do usytuowania przedstawionego w dokumencie 

załączonym do wniosku 

 zmiany do projektu uznaje się za uzgodnione, jeżeli w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłoszone zostaną 

zastrzeżenia 

 zastrzeżenia do zmian rozpatruje się na dodatkowej naradzie, za 

którą nie pobiera się opłat 

 
Planowane zmiany w naradach koordynacyjnych 

Źródło GUGiK – zaprezentowane przez przedstawiciela GUGiK na konferencji w 
 LEGNICA, 15 –16 października 2015  



Główne założenia zmian 

Zróżnicowanie wysokości opłat pobieranych za uzgadnianie usytuowania 

 projektowanych przewodów sieci - w zależności od ich długości,  

 budowli podziemnych – od liczby takich obiektów 

 

Upoważnienie starosty do nieodpłatnego jednorazowego udostępnienia  

 podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu,  

 odpowiednich zbiorów danych dotyczących sieci,  

 po zakończeniu procesu uzgodnienia z tymi podmiotami  

 treści powiatowej bazy GESUT 

 

Upoważnienie starosty do kolejnych udostępnień ww. zbiorów danych  

 za opłatą skorygowaną współczynnikiem mniejszym od 1 

 

Doprecyzowanie przepisów w zakresie opłat dotyczących udostępnienia  

 danych EGiB 

 danych GESUT  

 
Planowane zmiany w naradach koordynacyjnych 

Źródło GUGiK – zaprezentowane przez przedstawiciela GUGiK na konferencji w 
 LEGNICA, 15 –16 października 2015  



  

W prezentacji wykorzystano 

 

1. Stronę internetową www.sejm.gov.pl  ISAP oraz inne 

strony rządowe lub samorządowe 

2. Materiały i interpretacje ze szkoleń przeprowadzonych  

przez Głównego Geodetę Kraju dla Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej oraz zaprezentowane przez przedstawiciela 

GUGiK na konferencji w 

 LEGNICA, 15 –16 października 2015  

3. Materiały ze strony internetowej  www.gugik.gov.pl 

 


