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Rozgraniczenie to jedna z trudniejszych procedur o charakterze geodezyjno-prawnym.  
Niezwykle istotna jest jednolita interpretacja prawnych i technicznych aspektów realizacji  
rozgraniczenia. Oddawana do rąk czytelników publikacja wpisuje się w te założenia i przy-
czynia do osiągnięcia wspomnianej jednolitości w realizacji postępowań rozgraniczeniowych.

Niniejszą monografię można podzielić na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części 
teoretycznej autorzy, poza przedstawieniem głównych przepisów prawnych z omawianego za-
kresu, skupiają się na przybliżeniu samego postępowania rozgraniczeniowego. Przedstawiono 
w niej tryb administracyjny oraz sądowy rozgraniczenia, w tym wybrane wzory dokumentów. 
Rozważania poparto orzeczeniami sądów i badaniami literaturowymi, a także zestawieniem 
i analizą wybranych błędów popełnianych w procesie rozgraniczenia. Część drugą monografii 
stanowi analiza dwóch postępowań rozgraniczeniowych, realizowanych w trybie administra-
cyjnym oraz jako kontynuacja w trybie sądowym. 

Monografia zawiera także zestaw pytań pomocnych studentom lub geodetom, pogłębiają-
cym swoją wiedzę w tym zakresie, oraz wybrane fragmenty przepisów prawnych.
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Od Autorów

Rozgraniczenie nieruchomości to rodzaj pracy geodezyjnej polegający na usta-
leniu zasięgu jednego z najważniejszych i najstarszych praw − prawa własności 
do nieruchomości. Podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości stanowią 
dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz te określające położe-
nie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.

Większość właścicieli zna orientacyjny przebieg granic swoich nieruchomości, 
jednak nie zawsze jest on prawnie udokumentowany, a także zgodny z wyobraże-
niem o zasięgu prawa własności. Sytuacje sporne pojawiają się często w przypad-
ku zbycia/zakupu nieruchomości, budowy ogrodzeń, podziałów nieruchomości, 
czy przy realizacji kompleksowych prac urządzeniowo-rolnych (scaleń). 

Postępowanie rozgraniczeniowe może być realizowane dwuetapowo. Tryb ad-
ministracyjny jest prowadzony przez właściwy organ administracji samorządo-
wej, tj. przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli w przypadku sporu 
dotyczącego przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie 
ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości, dokumentacja 
zostaje przekazana do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz 
z opinią geodety, postępowanie administracyjne umorzone, a  sprawa z urzędu 
przekazana do rozpatrzenia sądowi. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nie-
ruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

Rozgraniczenie może być prowadzone przez sąd powszechny, jeżeli wynika to 
z toczącej się przed sądem sprawy o własność lub wydanie nieruchomości albo 
jej części. 

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast przeprowadzają postępowanie 
rozgraniczeniowe z urzędu lub na wniosek strony. Postępowanie o rozgranicze-
nie nieruchomości prowadzone jest z urzędu przy scalaniu gruntów lub w przy-
padku, gdy nie wpłynął wniosek strony, jednak interes społeczny lub potrzeby go-
spodarki narodowej uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. Na obszarach 
objętych scaleniem, sprawy sporne związane z ustaleniem przebiegu granic nie-
ruchomości rozstrzyga organ prowadzący postępowanie scaleniowe, natomiast 
sprawy o rozgraniczenie nieruchomości rozpoczęte przed organami administra-
cji państwowej są prowadzone w ramach tego postępowania.
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Każdy przypadek rozgraniczenia wymaga udziału geodety uprawnionego, re-
alizującego czynności techniczne. W postępowaniu administracyjnym rola ta do-
tyczy przeprowadzenia czynności administracyjnych i technicznych na gruncie, 
a w postępowaniu sądowym − do wydania opinii poprzedzonej oględzinami. 

Rozgraniczenie nieruchomości stanowi duże wyzwanie dla doświadczenia 
i wiedzy geodety. Jest sprawdzianem jego umiejętności technicznych, znajomości 
przepisów prawa oraz procesu mediacji.

Z technicznego punktu widzenia celem postępowania rozgraniczeniowego jest 
ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów 
i  linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie 
oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Jako postępowanie geodezyjne 
i prawne jest to czynność, która wymaga od zaangażowanego geodety zarówno 
szerokiej wiedzy technicznej, jak i znajomości przepisów prawnych. W przypad-
ku analizy materiałów, oceny stopnia ich przydatności i możliwości wykorzysta-
nia w  postępowaniu rozgraniczeniowym, wymaga również interdyscyplinarnej 
wiedzy. W momencie sporu pomiędzy stronami, podczas rozgraniczania nieru-
chomości, geodeta występuje jako mediator, który nakłania strony do zawarcia 
ugody, a ponadto odpowiada za prawidłowy przebieg czynności technicznych.

Specyfika postępowań rozgraniczeniowych polega na ich niepowtarzalności. 
Każda ze spraw wymaga kreatywnego łączenia wiedzy z zakresu gospodarki nie-
ruchomościami, uregulowań prawnych, a  także sztuki prowadzenia rozmowy 
i negocjacji ze stronami postępowania.

Niniejsza publikacja to uzupełnienie dostępnej literatury z zakresu postępo-
wań rozgraniczeniowych, stanowiąca połączenie wiedzy teoretycznej z przykła-
dami z praktyki. 

W pracy omówiono procedury dotyczące rozgraniczenia nieruchomości w po-
stępowaniu administracyjnym, jak również w postępowaniu sądowym, w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa regulujące to postępowanie, a także na podstawie 
analizy wybranej dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości oraz dokumenta-
cji technicznych. Poszukując rozwiązania dla wybranych reprezentatywnie po-
stępowań rozgraniczeniowych, dowiedziono interdyscyplinarnego podejścia do 
każdego z przypadków. 

Mamy nadzieję, że monografia ta, stanowiąca kompendium wiedzy na temat 
postępowań rozgraniczeniowych, będzie wsparciem dla służb samorządowych 
i wykonawców, w  tym geodetów, adwokatów i pracowników sądowych, którzy 
na co dzień stykają się z tym zagadnieniem. W końcowej części opracowania za-
mieszczono podstawowe akty prawne związane z postępowaniem rozgranicze-
niowym.

Oddając do rąk czytelnika niniejszą publikację, liczymy, że stanie się ona po-
mocna w zrozumieniu tego trudnego procesu.



1
Wprowadzenie 

Przedmiotem rozgraniczenia są nieruchomości: gruntowe (A), budynkowe (B) 
i lokalowe (C). Mówiąc o rodzajach nieruchomościach, można wyróżnić aspekt 
prawno-rzeczowy, a także wieczystoksięgowy. W ujęciu prawno-rzeczowym po-
jęcie nieruchomości gruntowej wprowadza przepis art. 46 § 1 Kodeksu Cywil-
nego (KC), który stanowi, iż nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej 
stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale 
z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szcze-
gólnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (ryc. 1).

Ryc. 1. Schemat klasyfikacji nieruchomości, według Kodeksu Cywilnego (fot. S. Bacior)
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Ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami [Dz. U. 
1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.], w art. 4 definiuje nieruchomość gruntową 
jako grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 
stanowią odrębny przedmiot własności (ryc. 2).

Ryc. 2. Części składowe nieruchomości gruntowej – prezentacja na mapie zasadniczej

W ujęciu wieczystoksięgowym nieruchomość gruntową definiuje art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym 
księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Ustalenie granic nieruchomości w  trybie postępowania rozgraniczeniowego 
ma miejsce wówczas, gdy granice tych nieruchomości nie zostały wcześniej usta-
lone lub gdy były ustalone, ale stały się sporne, a także w przypadku, gdy brak jest 
dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego położenia przesuniętych, 
uszkodzonych, lub zniszczonych znaków granicznych (por. ryc. 3). 

Istota rozgraniczenia polega na wyodrębnieniu nieruchomości gruntowej 
z otaczającej przestrzeni poprzez określenie zasięgu prawa własności w stosunku 
do sąsiednich gruntów.

Postępowanie rozgraniczeniowe w  trybie administracyjnym inicjuje strona, 
która złoży do wójta, burmistrza, prezydenta miasta wniosek o  możliwość od-
tworzenia na gruncie granic lub o ustalenie przebiegu tych, które stały się sporne. 
Postępowanie prowadzi organ administracji (wójt, burmistrz, prezydent miasta), 

budynki i inne
urządzenia trwale
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Ryc. 3. Znak graniczny – część naziemna; przykład rozbieżności w położeniu punktu granicz-
nego (fot. S. Bacior)

niemniej jednak procedura wymaga udziału geodety uprawnionego w zakresie 2, 
to jest rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie do-
kumentacji do celów prawnych, do przeprowadzenia czynności technicznych. Po-
stępowanie administracyjne w przedmiotowej tematyce wymaga wszczęcia postę-
powania rozgraniczeniowego, wyłonienia i upoważnienia uprawnionego geodety 
do: czynności technicznych, przeprowadzenia przez geodetę czynności na gruncie 
i opracowanie operatu technicznego, który następnie jest kontrolowany w zakresie 
formalnym przez organ prowadzący postępowanie a następnie w zakresie technicz-
nym przez PODGiK, wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie admini-
stracyjne lub zakończenia postępowania rozgraniczeniowego w wyniku zawarcia 
ugody granicznej oraz rozliczenia kosztów postępowania ewentualnie przekazania 
sprawy spornej do rozpatrzenia przez sąd. W prowadzonym postępowaniu istot-
ne znaczenie ma określenie roli upoważnionego geodety i w tym kontekście ocena 
jego przygotowania do realizacji nałożonych zadań. Wszystkie wyżej przytoczone 
zagadnienia posiadają bogate orzecznictwo sądowo-administracyjne, pozwalające 
na dodatkową interpretację zapisów prawnych oraz wykładnię na temat przyjętych 
w praktyce rozwiązań. Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego wyma-
ga staranności i dokładności, aby uniknąć błędów i nieprawidłowości stanowiących 
podstawę do uchylenia decyzji kończącej ten trudny proces.
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W pierwszej części pracy omówiono przepisy prawne regulujące postępowa-
nie rozgraniczeniowe, w tym wybrane zapisy z: ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Ministra Administracji oraz 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

W drugiej części pracy omówiono administracyjną procedurę rozgraniczenia 
nieruchomości. Przestawiono tu, obok trybu formalno-prawnego związanego 
z realizacją postępowania, również problematykę podejmowania negocjacji oraz 
omówiono błędy najczęściej popełniane w postępowaniu rozgraniczeniowym.

W części trzeciej przedstawiono przebieg postępowania rozgraniczeniowego 
na drodze sądowej, z udziałem geodety jako biegłego sądowego. 

Czwarta część zawiera analizę wybranych postępowań rozgraniczenia nieru-
chomości w trybie administracyjnym i sądowym. 



2 
Analiza wybranych aktów prawnych 
w kontekście czynności prowadzonych 
w postępowaniu rozgraniczeniowym 

Zasady i tryb administracyjny postępowania rozgraniczeniowego, jako procedu-
ry poprzedzającej postępowanie sądowe, zawarto w  rozdziale 6 (tj. art. 29–39) 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolni-
ctwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgrani-
czenia nieruchomości określa rodzaje dokumentów stanowiących podstawę usta-
lenia przebiegu granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności 
ustalania przebiegu granic, a także sporządzania dokumentacji przy rozgranicza-
niu nieruchomości. Rozporządzenie to podaje wzory protokołu granicznego oraz 
wzór aktu ugody.

Wybrane aspekty postępowania rozgraniczeniowego można także odnieść do 
zapisów Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (KC), ze względu 
na fakt, iż reguluje on stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi 
a prawnymi, w szczególności w postępowaniach sądowych.

Charakterystyka stanu prawnego i  jego poświadczenie znajdują odniesienie 
w zapisach Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jak 
również w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ponieważ rozgraniczenie nieruchomości realizowane jest w większości przy-
padków w  pierwszym etapie jako postępowanie administracyjne prowadzone 
przed organami administracji publicznej, rozstrzygane w drodze decyzji admini-
stracyjnej, zastosowanie znajdują tutaj również przepisy Ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA).

Przeprowadzenie rozgraniczenia wymaga, zarówno od prowadzących je pra-
cowników administracji publicznej, jak i  wykonujących czynności techniczne 
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uprawnionych geodetów, znajomości oraz poprawnej interpretacji licznych aktów 
prawnych regulujących to postępowanie, a w większości przypadków − łącznej in-
terpretacji zapisów kilku ustaw i rozporządzeń [Banaszczuk-Bąk i Hernik 2009].

2.1. Zapisy Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne w kontekście rozgraniczania 
nieruchomości 

Ustawa Prawo geodezyjne i  kartograficzne (skrót PGiK) reguluje wiele zagad-
nień, w tym również rozgraniczanie nieruchomości (ryc. 4). 

Ryc. 4. Pierwsza strona Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, Źródło: isap.gov.pl

Rozdział 6 ustawy PGiK został w całości poświęcony właśnie temu zagadnie-
niu. Według art. 29 ust. 3, organami właściwymi w sprawach rozgraniczenia nie-
ruchomości są wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz sądy – w szcze-
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gólnych przypadkach określonych w  ustawie. Postępowanie rozgraniczeniowe 
prowadzone jest w pierwszym, zasadniczym etapie tylko przed organem admini-
stracji samorządowej. Powinien on spełniać funkcję mediacyjną (poprzez pracę 
geodety uprawnionego, wykonującego czynności rozgraniczenia nieruchomości, 
które zostały mu zlecone w drodze postanowienia) lecz często nierozstrzygającą 
zwłaszcza, gdy ustalenie granic prawnych nie jest możliwe. 

Z prawnego punktu widzenia granica wyznacza zasięg prawa własności, udo-
kumentowany w taki sposób, z którym ustawodawca wiąże skutek ustalenia tego 
zasięgu. Granica ta powinna być aktualna, a konieczność jej udokumentowania 
wiąże się z  prezentacją dokumentów opisujących obecny stan prawny gruntu 
[Wolanin 2021]. 

Granica prawna powstaje podczas czynności technicznych, zmierzających do 
wyznaczenia punktów i linii granicznych z wymaganą przepisami dokładnością, 
w  szczególności poprzez czynności podziału, rozgraniczenia, ustalenia granic, 
scalenia i podziału gruntów, scalenia gruntów, decyzji administracyjnej, orzecze-
nia sądowego [Grzechnik i Marzec 2014].

W przypadku braku rozstrzygnięcia w administracyjnej procedurze rozgra-
niczenia nieruchomości, w drugim etapie postępowanie rozgraniczeniowe, także 
przy udziale geodety, ale już wyznaczonego z  listy biegłych Sądu Okręgowego, 
toczyć się będzie w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 i 2 PGiK, rozgraniczenie nieruchomości prze-
prowadzane jest na wniosek strony lub z urzędu, jeżeli jest uzasadnione potrze-
bami gospodarki narodowej lub interesem społecznym.

PGiK nie określa, kto może żądać wszczęcia postępowania rozgraniczeniowe-
go. Ustawodawca użył jednak pojęcia „strony”. Można posłużyć się zatem usta-
leniami KPA, które stanowią, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiązku dotyczy postępowanie, albo ten, kto żąda czynności organu ze wzglę-
du na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 KPA). W myśl wyroku NSA 
z 1984 r., interes prawny musi być: osobisty, indywidualny, ponadto bezpośredni, 
aktualny, sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie powinno znajdować potwier-
dzenie w okolicznościach faktycznych [II SA 789/84].

Stronami w  postępowaniu rozgraniczeniowym mogą być: właściciele nie-
ruchomości, lub współwłaściciele, użytkownik wieczysty lub współużytkownik 
wieczysty, posiadacz samoistny, jeśli przemawia za nim domniemanie posia-
dania zgodne ze stanem prawnym (art. 341 KC), posiadacz zależny, czyli użyt-
kownik, dzierżawca, najemca, korzystający z  określonej powierzchni gruntu, 
wspólnoty gruntowe, jak również spadkobiercy o ile wynik postępowania roz-
graniczeniowego będzie odnosił się do sfery ich uprawnień − ryc. 5 [Felcenlo-
ben 2008, Piasek i Bacior 2015]. Zatem, osobie władającej przysługuje prawo 
złożenia wniosku o rozgraniczenie, jednak właściciel nieruchomości powinien 
brać udział w sprawie.
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Stroną w  postępowaniu administracyjnym, w  tym również rozgraniczenio-
wym, może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych (art. 29 i 30 KPA). Wszyscy, którym przysługuje przymiot 
„strony”, mogą działać osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika (art. 33 
KC). Stronami postępowania o rozgraniczenie nieruchomości są zatem wszyscy 
ci, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z praw podmiotowych do grun-
tów (nieruchomości) przyległych do spornej granicy przedmiotu rozgraniczenia 
[Piasek i Bacior 2015, Wolanin 2020]. Pojęcie „strony” w postępowaniu zosta-
ło objęte m.in. uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20.05.1966 roku w sprawie III 
CZP 23/66, w której uzasadnieniu sąd stwierdził, że osobą zainteresowaną jest 
ta, czyjej praw dotyczy wynik postępowania i ma prawne umocowanie do roz-
porządzania nieruchomością. Ponieważ rozgraniczenie określa przebieg granicy 
w terenie, ma to odzwierciedlenie w rozmieszczeniu punktów granicznych. Dla-
tego właściciel nieruchomości, posiadający w przebiegu „swojej” granicy choćby 
jeden z  punktów granicznych nieruchomości rozgraniczanej, nawet nie mając 
interesu prawnego w ustaleniu przebiegu linii granicznej rozgraniczanej nieru-
chomości, ma jednak interes w ustaleniu punktu granicznego tej nieruchomości 
w granicy z własną nieruchomością. Ten „obowiązek” właściciela nieruchomości 
wynika z zapisu art. 38 PGiK zobowiązującego do ochrony znaków granicznych. 
Jeżeli więc interes zainteresowanego wynika z ustawy, jest on jednocześnie inte-
resem prawnym.

Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone w  trybie administracyjnym 
ma na celu uproszczenie czynności ustalenia przebiegu granic, bez konieczno-
ści prowadzenia długotrwałego procesu sądowego w każdym przypadku sporu 
granicznego. Ustawodawca przewidział w  pierwszej kolejności podjęcie próby 
ustalenia granic nieruchomości, na najniższym szczeblu administracji publicz-
nej, na podstawie dostępnych dokumentów. Będą to zatem materiały znajdujące 
się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK), w Sądzie 

Ryc. 5. Strony w postępowaniu rozgraniczeniowym 
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Rejonowym oraz te, posiadane przez strony. W przypadku sprzeczności doku-
mentów, materiałów niekompletnych lub ich braku, prawo dopuszcza możliwość 
ustalenia granic na podstawie zgodnego wskazania granic przez stronę lub strony. 
W przypadku wystąpienia sporu granicznego ustawodawca umożliwił stronom 
zawarcie ugody przed geodetą upoważnionym przez wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta. Ugoda ta ma moc ugody sądowej.

Ustalając w postępowaniu rozgraniczeniowym granice nieruchomości, okre-
śla się tym samym, do jakiego miejsca w terenie sięga prawo własności przysługu-
jące właścicielom gruntów, wynikające z dokumentów. Należy jednak pamiętać, 
że procedura rozgraniczenia nieruchomości w trybie postępowania administra-
cyjnego nie służy ustaleniu prawa własności, w  odniesieniu do nieruchomości 
lub jej części, czy doprowadzeniu do zgodności pomiędzy stanem w operacie ewi-
dencji gruntów i budynków a treścią innych dokumentów, w szczególności ksiąg 
wieczystych lub hipotecznych, w zakresie powierzchni nieruchomości oraz miar 
określających długości poszczególnych linii granicznych. Postępowanie rozgra-
niczeniowe nie służy również odzyskaniu gruntów zajętych przez właściciela nie-
ruchomości sąsiedniej, ponieważ razem z wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie 
o rozgraniczenie nieruchomości organ nie orzeka o obowiązku wydania przygra-
nicznych pasów gruntu znajdujących się w posiadaniu właściciela nieruchomości 
sąsiedniej [Wolak 2018].

Biorąc pod uwagę zagadnienie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego 
w zakresie przedmiotowym, rozgraniczeniu mogą podlegać tylko nieruchomości 
ze sobą sąsiadujące, co precyzuje art. 29 ust. 2 PGiK, w myśl którego rozgrani-
czeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie lub tylko niektóre granice okre-
ślonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Je-
żeli wnioskodawca wskazuje nieruchomość sąsiednią, która „nie styka” się z jego 
nieruchomością nawet w jednym punkcie granicznym, wówczas nie ma podstaw 
prawnych przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego. Biorąc natomiast 
pod uwagę prawno-rzeczowy aspekt nieruchomości (por. art. 46 § 1 KC), od-
rębnymi nieruchomościami gruntowymi są te, dla których prowadzone są od-
rębne księgi wieczyste bez względu na fakt, czy właścicielem obu nieruchomości 
jest ten sam podmiot. Według postanowienia SN z 30 października 2003 r. [IV 
CK 114/02], przedmiotem postępowania rozgraniczeniowego może być granica 
rozdzielająca grunty (działki) stanowiące własność tej samej osoby pod warun-
kiem, że założone są dla nich odrębne księgi wieczyste. Nie można więc ustalać 
przebiegu granicy pomiędzy dwiema graniczącymi ze sobą działkami, będący-
mi w posiadaniu tego samego właściciela, jeżeli prowadzona jest dla nich jedna 
księga wieczysta. SN w wyroku z 26 lutego 2003 r. [II CKN 1306/00] uznał, że 
w  tym przypadku mamy do czynienia z  jedną nieruchomością gruntową [Fel-
cenloben 2008]. Trudność rozgraniczenia dwóch sąsiadujących ze sobą działek 
ewidencyjnych, należących do jednego właściciela, nawet jeżeli prowadzone są 
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odrębne KW, polega na poprawnym ustaleniu zasięgu władztwa nad nierucho-
mością [Durzyńska 2009].

Artykuł 36 PGiK stanowi, że organem właściwym do przeprowadzenia roz-
graniczeniowego może być sąd powszechny, a ma to miejsce w przypadku, w któ-
rym przed sądem toczy się sprawa o  własność lub o  wydanie nieruchomości 
albo jej części, a rozgraniczenie jest niezbędne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej 
sprawy. W takiej sytuacji, w orzeczeniu sąd zamieszcza również rozstrzygnięcie 
o  rozgraniczeniu nieruchomości. Jednocześnie warto zauważyć, że uzyskanie 
części nieruchomości, w ramach postępowania rozgraniczeniowego na podsta-
wie orzeczenia sądu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i daro-
wizn [Wolanin 2021]. 

2.2. Kodeks Cywilny a rozgraniczanie nieruchomości 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (KC) reguluje stosunki cy-
wilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W szczególności 
art. 152 oraz art. 153 uznawane są za podstawowe przepisy materialno-prawne, 
dotyczące obowiązków właścicieli gruntów sąsiadujących, a tym samym regulu-
jące zasady współdziałania przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych i roz-
graniczaniu gruntów. Wspomniany powyżej artykuł 152 KC stanowi, że właści-
ciele gruntów sąsiadujących ponoszą koszty rozgraniczenia, a także urządzenia 
i utrzymywania stałych znaków granicznych solidarnie po połowie. W artykule 
153 KC widnieje zapis, że jeżeli granice gruntów stały się sporne, a jednocześnie 
nie można stwierdzić stanu prawnego, wtedy ustala się granice według ostatnie-
go spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było 
stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między 
zainteresowanymi, wtedy sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okolicz-
ności. Ustawodawca dopuścił także możliwość przyznania jednemu z właścicieli 
odpowiedniej dopłaty pieniężnej. 

Rozgraniczenia w trybie postępowania administracyjnego nie można traktować 
jako środka mającego służyć odwróceniu szkód powstałych na skutek przekrocze-
nia granicy działki przy budowie lub rozbudowie istniejących obiektów, czy też 
zgodnego (świadomego lub nie) ustalenia przez zainteresowanych właścicieli nie-
ruchomości przebiegu granicy w sposób kolidujący z usytuowaniem istniejących 
w tym okresie budynków, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w postanowieniu  
z 7 listopada 1990 r. [III CRN 352/90]. W tym celu strony powinny przenieść prawo 
własności do zajętego gruntu przed notariuszem, po wcześniejszym jego wydzie-
leniu lub zastosować art. 151 lub art. 231 § 2 KC. W myśl art. 151. KC, jeżeli przy 
wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono, bez winy umyślnej, 
granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia 
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stanu poprzedniego chyba, że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekro-
czeniu granicy albo, że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać 
stosownego wynagrodzenia lub wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej 
części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. Podobnie 
w art. 231 § 2 KC widnieje zapis, że właściciel gruntu, na którym wzniesiono bu-
dynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten 
cel działki, może żądać aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od 
niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. 

2.3. Zapisy Rozporządzenia w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości 

Rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości (ryc. 6) określa rodza-
je dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic oraz sposób 
i tryb wykonywania przez geodetę tej czynności, a także sporządzania dokumen-
tacji przy rozgraniczaniu nieruchomości.

Ryc. 6. Strona tytułowa Rozporządzenia w  sprawie rozgraniczania nieruchomości z  dnia  
14 kwietnia 1999 r. 

Dz.U.99.45.453

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ  

ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1999 r.

w sprawie rozgraniczania nieruchomości

(Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r.)
Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496  
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r.  

Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
zarządza co następuje:

W rozporządzeniu opisane zostały czynności ustalenia przebiegu granic, które 
powinien wykonać geodeta, począwszy od prac przygotowawczych, obejmują-
cych zgłoszenie pracy geodezyjnej, poprzez analizę informacji zawartych w do-
kumentach uzyskanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
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(skrót PZGiK), i znajdujących się w Księgach Wieczystych (skrót KW), a także 
dokumentacji uzyskanej od strony, poprzez ustalenie przebiegu granic, wywiad 
terenowy, aż do sporządzenia protokołu granicznego lub aktu ugody oraz stabi-
lizacji ustalonych punktów granicznych. Rozporządzenie jednoznacznie określa 
wzory dokumentacji rozgraniczeniowej oraz skład operatu technicznego. Załącz-
nikami do rozporządzenia w  sprawie rozgraniczania nieruchomości są wykaz 
osób i organów uprawnionych do sporządzania dokumentów mogących stano-
wić podstawę do ustalenia przebiegu granic nieruchomości, a  nieznajdujących 
się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, protokół graniczny, 
a także ugoda.

Podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości stanowią dokumenty 
określające położenie punktów i linii granicznych. Do zadań geodety uprawnio-
nego należy m.in. analiza treści dokumentów dotyczących przebiegu granic znaj-
dujących się: we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej, w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zbiorów dokumentów ksiąg 
wieczystych, archiwach państwowych lub dokumentów będących w posiadaniu 
stron. Po przeprowadzeniu analizy treści ww. dokumentów, uprawniony geodeta 
wzywa strony postępowania do stawienia się w wyznaczonym terminie na grun-
cie. Przed terminem realizacji czynności na gruncie z uczestnictwem stron, prze-
prowadza wywiad terenowy, podczas którego odszukuje znaki graniczne. Określa 
także położenie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków i punk-
tów granicznych, jeżeli tylko istnieją dokumenty to umożliwiające. W przypadku 
gdy przebieg granicy został ustalony na podstawie zebranych dowodów, geodeta 
wskazuje ją stronom. Następnie stabilizuje punkty graniczne oraz wykonuje po-
miar granicy i trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znacze-
nie dla określenia jej przebiegu. W przypadku, w którym ustalenia przebiegu gra-
nicy nie można wykonać na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje 
oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy. Z czynności ustalenia przebiegu 
granic sporządzany jest protokół graniczny lub akt ugody, jeżeli w przypadku wy-
stąpienia sporu granicznego geodeta doprowadzi do jej zawarcia. W wyniku prze-
prowadzonych czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości, w ramach 
postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, powstaje dwuczęściowy 
operat pomiarowy określony przepisami §19 oraz §24 Rozporządzenia w spra-
wie rozgraniczania nieruchomości. Składa się on z dokumentacji rozgraniczenia 
nieruchomości (§19) oraz technicznej (§24). Pierwszą (§19) stanowią: postano-
wienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, upo-
ważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, 
zgłoszenie pracy do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (obecnie 
niewymagane w większości ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej), dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie, pisemne 
pełnomocnictwa udzielone przez strony, dokumenty dotyczące przebiegu granic 
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(zarówno te wydane przez ośrodek dokumentacji, jak i pochodzące z innych źró-
deł), protokół graniczny, którego nieodzownym elementem jest szkic graniczny 
lub akt ugody, opinia geodety dotycząca przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie 
może być ustalony w postępowaniu administracyjnym. Nieodłączną częścią do-
kumentacji jest również ostateczna decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości lub 
umorzeniu postępowania w przypadku sporu granicznego. Dokumentacja ta tra-
fia do akt postępowania jako materiał dowodowy, a po zakończeniu postępowa-
nia jest archiwizowana przez organ jako dokument archiwalny kategorii „A”.

Dokumentacja techniczna rozgraniczenia nieruchomości (§24) zawiera: 
szkice osnowy geodezyjnej i  wykazy współrzędnych uzyskane w  ośrodku do-
kumentacji, opisy topograficzne punktów osnowy, szkice polowe i  dzienniki 
z bezpośredniego pomiaru granic, obliczenia i wykazy współrzędnych punktów 
granicznych, raporty obliczenia powierzchni (w przypadku rozgraniczania całej 
nieruchomości lub nieruchomości, dla których pozostałe granice niepodlegają-
ce rozgraniczeniu spełniają standardy dokładności), wykaz zmian gruntowych 
oraz inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu ewidencji 
gruntów i  budynków. Do dokumentacji technicznej dołącza się również kopię 
protokołu granicznego lub aktu ugody, jeśli taka została zawarta. Przygotowany 
operat techniczny jest również przekazywany do państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego.

Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości podlega ocenie formalno-praw-
nej, przeprowadzanej przez organ prowadzący rozgraniczenie, a dokumentacja 
techniczna podlega weryfikacji przez powiatowy ośrodek dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej (PODGiK). W przypadku pozytywnego wyniku kontroli, 
dokumentacja techniczna zostaje przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (PZGiK), co stanowi podstawę do wydania rozstrzygnięcia ad-
ministracyjnego, tj. decyzji rozgraniczeniowej. Zarówno dokumentacja rozgrani-
czenia nieruchomości, jak i dokumentacja techniczna powinny posiadać infor-
mację o przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie klauzuli 
lub opisu z numerem zaewidencjonowania. 

2.4. Kodeks postępowania administracyjnego  
oraz wybrane orzecznictwo a rozgraniczanie 
nieruchomości 

Zakres regulacji Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (KPA) obejmuje m.in. postępowanie przed organami administracji 
publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych 
rozstrzyganych w  drodze decyzji administracyjnych. Można zatem przyjąć, że 
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KPA jest aktem prawnym zawierającym uzupełnienie przepisów PGiK w kwestii 
rozgraniczania nieruchomości. W postępowaniu rozgraniczeniowym nadrzędne 
zastosowanie mają przepisy PGiK, natomiast w przypadku braku odpowiednich 
zapisów − unormowania określone w  KPA. Już podczas czynności wstępnych, 
rozpatrując wniosek o  rozgraniczenie, należy go ocenić pod kątem podmioto-
wym i  przedmiotowym. W  kwestii podmiotowej uprawnionym do złożenia 
wniosku o  rozgraniczenie jest właściciel, użytkownik wieczysty, współwłaści-
ciel oraz współużytkownik wieczysty. Ponieważ postępowanie rozgraniczeniowe 
prowadzone przed wójtem (burmistrzem lub prezydentem miasta) opiera się na 
zapisach KPA, to obowiązek wspólnego wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie po-
stępowania nie jest konieczny. Znajdzie tu natomiast zastosowanie przepis art. 
61 § 4 KPA, czyli o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze 
stron należy zawiadomić o złożeniu wniosku wszystkie osoby będące stronami 
w sprawie. Nie ma zatem obowiązku wezwania pozostałych współwłaścicieli nie-
ruchomości, aby uzupełnili swój podpis na wniosku o wszczęcie postępowania 
lub też wyrazili zgodę w tym zakresie. Zapis ten będzie odnosił się również do 
ustawowej wspólności małżeńskiej, w której każdy ze współmałżonków to odręb-
na strona postępowania, co wymaga ich odrębnego zawiadomienia czy doręcze-
nia rozstrzygnięcia. W przypadku sprzeciwu pozostałych współwłaścicieli, w tym 
również małżonka wnioskodawcy (np. ze względu na koszty postępowania na 
wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego ich wspólnej nieruchomości), zło-
żony wniosek należy poddać ocenie w kontekście art. 201 KC. Artykuł ten stano-
wi, że do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda więk-
szości współwłaścicieli. Brak zgody skutkuje tym, że każdy ze współwłaścicieli 
może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Ustalenie granic 
ma wpływ na prawa do nieruchomości, wobec czego należy uznać, że rozpoczęcie 
postępowania rozgraniczeniowego przekracza zwykły zarząd nieruchomością. 
W przypadku, gdy część udziałowców sprzeciwia się wnioskowi o rozgranicze-
nie, wówczas należy uznać, że wnioskodawcy nie posiadają wystarczającej legi-
tymacji do inicjowania postępowania rozgraniczeniowego. W sytuacji, w której 
zainteresowani ustaleniem granic uznają, że sprzeciw pozostałych jest sprzeczny 
z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością, mogą wówczas wystąpić do 
sądu o stosowne umocowanie (zgodnie z art. 201 KC). W takim przypadku, do 
czasu rozstrzygnięcia postępowania w sądzie, rozpatrzenie wniosku o rozgrani-
czenie podlega zawieszeniu. 

Wnioskodawca może działać w postępowaniu samodzielnie lub przez pełno-
mocnika. Pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być każda 
osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo po-
winno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, o czym stanowi art. 
33 § 1 i 2 KPA. W takim przypadku wszystkie czynności na gruncie dokonywane 
są z udziałem pełnomocnika, w tym również korespondencja powinna tylko do 
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niego być kierowana. Przepis art. 40 § 2 KPA nie dopuszcza żadnych wyjątków 
odnośnie doręczeń pełnomocnikom. Zgodnie z  zasadą oficjalności doręczeń, 
to organ administracyjny prowadzący postępowanie ma obowiązek doręczenia 
wszystkich pism procesowych pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie. Do-
datkowe doręczenie pisma stronie nie pociąga za sobą żadnych skutków praw-
nych, natomiast pominięcie przez organ administracji pełnomocnika strony, jest 
jednoznaczne z  pominięciem strony w  postępowaniu administracyjnym i  uza-
sadnia wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 KPA. Według 
orzecznictwa NSA, jednoczesne doręczenie pisma stronie i pełnomocnikowi wy-
wołuje jedynie ten skutek, że zostaje ona poinformowana o treści pisma, nato-
miast bieg terminu do środka odwoławczego rozpoczyna się z datą skutecznego 
doręczenia pisma pełnomocnikowi (Wyrok NSA w Poznaniu z 11 marca 1997 r. 
[I SA/Po 1333/96]). Podobne stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy [SN] przyj-
mując, że jeśli strona ustanowiła pełnomocnika, to termin dla wniesienia odwo-
łania liczy się od dnia, w którym temu pełnomocnikowi doręczone zostało roz-
strzygnięcie w sprawie − Wyrok SN z 24 kwietnia 1997 r. [III RN 19/97, OSNAP 
nr 21, poz. 415]. 





3 
Procedura rozgraniczania nieruchomości 
w trybie administracyjnym 

Ustawa PGiK oraz Rozporządzenie MSWiA oraz MRiGŻ w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości stwierdzają, że proces ten ma na celu ustalenie przebiegu granic 
nieruchomości przez określenie położenia punktów i  linii granicznych, utrwa-
lenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie a  także sporządzenie od-
powiednich dokumentów. Rozgraniczenie jest postępowaniem mającym na celu 
ustalenie prawidłowego przebiegu granic, dla których brak jest jednoznacznego 
określenia, umocowanego w stosownej dokumentacji lub, co do którego istnie-
je spór pomiędzy właścicielami (użytkownikami wieczystymi) sąsiadujących ze 
sobą nieruchomości. Może być więc dokonane pomiędzy nieruchomościami, 
a  nie pomiędzy ich częściami wydzielonymi do odrębnego użytkowania przez 
poszczególnych współwłaścicieli z tytułu ich udziału we własności. Części te, do 
momentu, do którego istnieje współwłasność, nawet jeżeli odpowiadają udziało-
wi we współwłasności, nie są odrębnym przedmiotem własności.

Ustawa PGiK mówi o  dwóch rodzajach postępowania rozgraniczeniowego, 
pierwszym prowadzonym w  trybie postępowania administracyjnego oraz dru-
gim – w postępowaniu sądowym.

Pierwszeństwo w  prowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego mają or-
gany administracji samorządowej. Sąd powszechny jest organem właściwym 
w sprawie o rozgraniczenie w przypadku, w którym strona niezadowolona z usta-
lonego w trakcie postępowania administracyjnego przebiegu granicy, w terminie 
14 dni od doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu, zażąda skierowania sprawy do 
sądu. Sprawa trafi do sądu także w przypadku, gdy prowadzący postępowanie 
organ administracji umorzy postępowanie w sprawie rozgraniczenia i z urzędu 
przekaże sprawę do rozpoznania sądowi powszechnemu. Postępowanie rozgrani-
czeniowe w trybie sądowym może wynikać również z toku sądowych postępowań 
o własność lub wydanie nieruchomości albo jej części, jeżeli ustalenie przebiegu 
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granic jest niezbędne do rozstrzygnięcia w rozpatrywanej sprawie. Postępowanie 
administracyjne spełnia niejako rolę mediacji między stronami sporu o przebieg 
granic, przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd. Postępowanie rozgranicze-
niowe może zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej 
ustalone w toku postępowania granice i strona nie zażąda skierowania sprawy do 
sądu. Jednak z chwilą przekazania sprawy do sądu, dotychczasowe postępowanie 
administracyjne w  sprawie, nie wywołuje skutków prawnych, a  dokumentacja 
zgromadzona podczas czynności administracyjnych wchodzi w zakres materiału 
dowodowego na potrzeby sprawy cywilnej prowadzonej przez sąd.

Po zbadaniu zasadności, kompletności wniosku o rozgraniczenie, właściwości 
rzeczowej i podmiotowej organ administracji publicznej przeprowadza czynno-
ści wynikające z przepisów PGiK, w tym:
1) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w  sprawie rozgraniczenia 

nieruchomości (art. 30 § 4 ustawy),
2) upoważnia geodetę do dokonania czynności ustalenia przebiegu granic w po-

stępowaniu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (art. 31 ust. 1 ustawy),
3) dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu 

granic przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych doku-
mentów z przepisami (art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy),

4) wydaje decyzję w sprawie. 

3.1. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego 
Postępowanie rozgraniczeniowe, w odróżnieniu od innych sposobów ustalenia gra-
nic nieruchomości, ma specyficzny charakter ze względu na konieczność połącze-
nia w nim różnych przepisów prawnych. Postępowanie rozgraniczeniowe wszczyna 
się na pisemny wniosek strony lub z urzędu. Zgodnie z zapisami PGiK wszczęcie 
rozgraniczenia z urzędu jest możliwe przy scalaniu gruntów, a także jeżeli brak jest 
wniosku strony, a za zasadnością postępowania przemawiają potrzeby gospodarki 
narodowej lub interes społeczny. Wspomniane powyżej pojęcia „potrzeby gospo-
darki narodowej” a także „interes strony” są bardzo szerokie, a uznanie przez organ 
prowadzący postępowanie przesłanek do ich zaistnienia podlega dużej swobodzie. 
Nie ma bowiem podstawy prawnej, aby nakłonić organ do prowadzenia postępo-
wania „z urzędu”, jeżeli organ takiej potrzeby nie widzi [Durzyńska i in. 2013].

Ponadto uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania roz-
graniczeniowego z  urzędu są: organizacje społeczne (na zasadach określonych 
w  art. 31. KPA), prokurator (na podstawie art. 182 KPA) oraz Rzecznik Praw 
Obywatelskich (na podstawie art. 14 pkt. 6 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzecz-
niku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.) na pra-
wach przysługujących prokuratorowi oraz inne podmioty przewidziane prawem.
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Organ architektoniczno-budowlany, w postępowaniu o pozwolenie na budo-
wę, nie ma możliwości wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego z urzędu − 
uzasadnienie wyroku NSA z 28 marca 2017 r. [II OSK 1969/15].

Postępowanie rozgraniczeniowe jest wszczynane na wniosek strony w przy-
padku, w którym powstanie spór co do przebiegu linii granicznej między przy-
ległymi nieruchomościami, lub gdy nastąpiło zatarcie granic powodujące wąt-
pliwości co do ich przebiegu i  nie istnieje dokumentacja umożliwiająca ich 
odtworzenie na podstawie art. 39. ustawy PGiK.

Wniosek strony o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego należy złożyć 
do odpowiedniego organu administracji publicznej, tzn. wójta − w  przypadku 
gminy wiejskiej, burmistrza − w  przypadku gminy miejsko-wiejskiej, lub pre-
zydenta miasta − w przypadku gminy miejskiej, właściwego miejscowo czyli ze 
względu na miejsce położenia przedmiotowych nieruchomości.

Do obowiązków organu administracji publicznej, po otrzymaniu wniosku o do-
konanie rozgraniczenia, należy realizacja czynności wstępnych, a w szczególności:
1) zbadanie, od kogo pochodzi wniosek i jaki jest rzeczywisty charakter żądania 

oraz przesłanek do rozgraniczenia wskazanych przez wnioskodawcę nieru-
chomości (art. 29 PGiK),

2) zbadanie kompletności złożonego wniosku pod względem formalnym (art. 
63 KPA),

3) ustalenie właściwości rzeczowej do rozpatrzenia wniosku (art. 19 KPA),
4) ustalenie stron postępowania oraz zawiadomienie ich o złożonym wniosku 

(art. 64 KPA),
5) ewentualne wyłączenie pracownika lub organu (art. 24 i 25 KPA).

Do czasu ustalenia wszystkich stron postępowania organ nie ma możliwości 
wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nie-
ruchomości, ponieważ organ wydający postanowienie ma obowiązek zamieścić 
w nim, w myśl art. 124 KPA, m.in. oznaczenie strony lub stron albo innych osób 
biorących udział w postępowaniu.

KPA dopuszcza możliwość przekazania prowadzenia konkretnej sprawy, łącz-
nie z  jej rozstrzygnięciem przez jeden organ administracji publicznej na rzecz 
drugiego w sytuacji, w której w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości zacho-
dzą okoliczności opisane w art. 25 KPA, a określające przypadki wyłączenia orga-
nu. W przypadku wyłączenia organu, właściwy do załatwienia sprawy jest organ 
wyższego stopnia, który może do jej przeprowadzenia wyznaczyć inny podległy 
sobie organ. W sytuacji, w której zaistnieje konieczność wyłączenia wójta, burmi-
strza czy prezydenta miasta (w sprawach należących do zadań zleconych), orga-
nem wyższego stopnia jest wojewoda, który działa wówczas jako organ pierwszej 
instancji. Wojewoda może jednak wyznaczyć do prowadzenia sprawy wójta, bur-
mistrza, prezydenta miasta innej gminy.
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Po sprawdzeniu, czy wniesiony wniosek spełnia wymogi formalne, właściwy 
organ administracji publicznej ustala, czy osoba, która złożyła żądanie w sprawie 
o rozgraniczenie nieruchomości, posiada legitymację procesową w tym zakresie. 
Organ, do którego wniesiono podanie, musi również zbadać, czy osoba, która 
złożyła wniosek o rozgraniczenie:
a) jest stroną w myśl art. 28 KPA,
b) posiada zdolność do czynności prawnych,
c) działa na prawach strony w interesie publicznym.

Ustawodawca określając w art. 30 ust. 4 PGiK zasadę wszczęcia postępowania 
rozgraniczeniowego, różniącą się od przyjętych w KPA, nałożył na organ admi-
nistracji publicznej obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
poprzedzającego wydanie postanowienia o  wszczęciu postępowania rozgrani-
czeniowego. Postępowanie wyjaśniające obejmuje m.in. ustalenie: czy wniosek 
strony kwalifikuje się do rozpoznania w postępowaniu rozgraniczeniowym, czy 
osoba składająca wniosek jest stroną w postępowaniu oraz wymaga określenia 
podmiotów i uczestników tego postępowania, a także zbadania stanu prawnego 
rozgraniczanej nieruchomości.

Właściwy organ, do którego wpłynął wniosek, powinien w pierwszej kolejno-
ści ustalić, czy wniesione żądanie zawiera niezbędne dane, o których mowa m.in. 
w art. 63 § 2 KPA. KPA określa jedynie niezbędne wymogi w tym zakresie do-
tyczące wskazania osoby, od której podanie pochodzi, jej adresu i treści samego 
żądania oraz podpisu. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego, a organ 
nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, wniosek taki 
pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 § 1 KPA). W przypadku, w którym poda-
nie nie czyni zadość innym wymaganiom określonych prawem, o których wnio-
skodawca nie musi wiedzieć, wówczas należy wezwać wnoszącego do usunięcia 
wskazanych braków w terminie siedmiu dni, stosując pouczenie, że ich nieusu-
nięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA). 

Organ wszczynając postępowanie i wyznaczając do czynności rozgraniczenia 
geodetę, już na tym etapie postępowania, o ile to tylko możliwe, określa wszyst-
kie strony. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje podstawowa zasada, 
zgodnie z którą to na organie spoczywa obowiązek należytego i wyczerpującego 
informowania stron o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Poza osobami legitymującymi się prawem własności czy użytkowania wieczy-
stego, co stwierdził NSA w Łodzi w wyroku z 21 września 2000 r. [sygn. IISA/Łd 
1077/97] oraz SN w wyroku z 13 kwietnia 1988 r. [sygn. III CZP 23/88], upraw-
nionym do złożenia wniosku o rozgraniczenie jest również posiadacz samoistny, 
jeżeli istnieje domniemanie, że jego posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. 
W przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbio-
ru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, wy-
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kazuje się osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach 
samoistnego posiadania. Kolejne zmiany we władaniu powinny wynikać z do-
kumentów przenoszących prawo posiadania do terenu lub dokumentów ustala-
jących władającego w drodze protokolarnego ustalenia stanu władania podczas 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wszystkie nieaktualne wpisy pod-
miotów władających, ujawnione w ewidencji, nie powinny być brane pod uwagę. 
Duże znaczenie przed wszczęciem postępowania rozgraniczeniowego ma zatem 
ustalenie, czy wnioskodawca jest posiadaczem samoistnym. Definicja oraz zna-
czenie „posiadania” zostały uregulowane w  art. 336 KC, który stanowi, że po-
siadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel, 
a  także ten, kto realizuje w stosunku do rzeczy uprawnienia, które przysługują 
właścicielowi. Uprawnienia te wynikają z treści art. 140 KC, a dotyczą korzystania 
z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, w szczególności 
pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy. Ponadto posiadacz samoistny 
nie traci posiadania przez fakt, że oddaje rzecz w posiadanie zależne na zasadach 
umowy dzierżawy, użytkowania czy użyczenia. Współposiadanie samoistne de-
finiowane jest podobnie jak posiadanie. Art. 339 KC pozwala domniemywać, że 
ten, kto faktycznie włada rzeczą, jest uważany za jej posiadacza samoistnego. Nie 
może być o tym mowy w przypadku, w którym dla nieruchomości jest prowa-
dzona KW, ponieważ art. 341 KC wskazuje na domniemanie posiadania zgodne 
ze stanem prawnym. Nawiązując do zapisów art. 4 ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece można zauważyć, że nie jest dopuszczalne powoływanie się na domnie-
manie prawa wynikającego z posiadania nieruchomości niezgodnego z prawem 
ujawnionym w  KW. Podczas czynności wstępnych postępowania rozgranicze-
niowego należy także ustalić, czy wnioskodawca jest samoistnym posiadaczem. 
W przypadku, gdy zmiana w ewidencji gruntów i budynków nie została wpro-
wadzona na podstawie dokumentów wymienionych w § 12 ust. 1 rozporządze-
nia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, należy wezwać wnioskodawcę do 
udokumentowania posiadania samoistnego lub przeprowadzić dowód (w  myśl 
zapisów art. 78, 79, 80 KPA) na istnienie posiadania samoistnego wnioskodawcy 
w oparciu o dowody i domniemania prawne, o ile nie są one wyłączone, poprzez 
np. istnienie KW. W  przypadku, w  którym wnioskodawca jest, zgodnie z  pra-
wem, posiadaczem samoistnym, jest stroną uprawnioną do występowania o roz-
graniczenie posiadanej nieruchomości, o  ile wynik tego postępowania będzie 
się odnosić tylko do zakresu tzw. uprawnień posiadacza. Przy ich ustaleniu dla 
posiadacza samoistnego należy uwzględnić faktyczne władztwo nad rzeczą oraz 
wolę posiadania. Faktyczne władztwo nad rzeczą ustalane jest w oparciu o wynik 
oględzin, czyli np. stan na gruncie, zeznania świadków oraz dowody w postaci 
dokumentów poświadczających opłacanie podatków. Wola posiadania jest trud-
na do udokumentowania, ponieważ dotyczy stanu świadomości, przekonania 
podmiotu, że jest właścicielem rzeczy, którą włada. Brak tego aspektu prowadzi 
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do przekonania, że posiadanie istnieje, lecz ma charakter zależny, jak ma to miej-
sce w przypadku, np. użytkownika, najemcy, dzierżawcy itp.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 PGiK organ prowadzący postępowanie rozgranicze-
niowe ma obowiązek wydania postanowienia o  wszczęciu postępowania. Za 
datę wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego na żądanie strony przyjmuje 
się termin wydania postanowienia, natomiast według zapisu w art. 61 § 3 KPA, 
w przypadku tradycyjnych postępowań administracyjnych datą wszczęcia postę-
powania jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Należy 
również zwrócić uwagę, że art. 30 ust. 1 PGiK, (tak jak art. 61 § 1 KPA) zakłada 
możliwość wszczęcia postępowania zarówno na wniosek, jak i z urzędu, jednak 
przepisy KPA wszczęcie postępowania z urzędu opierają na innych przesłankach, 
niż to wynika z art. 30 ust. 2 PGiK. W konsekwencji unormowanie zawarte w art. 
30 ust. 4 PGiK ma charakter przepisu szczególnego wobec art. 61 § 1 KPA. Dla-
tego w myśl zasady, że przepis szczególny stosuje się przed ogólnym, to właśnie 
ta norma obowiązuje i powinna być powołana w podstawie prawnej postanowie-
nia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Niepoprawnym jest więc po-
woływanie w podstawie prawnej postanowienia o wszczęciu rozgraniczenia obu 
przepisów, tj. art. 30 PGiK i art. 61 § 1 KPA, gdyż wszczęcie postępowania w opar-
ciu o  dwie odrębne podstawy prawne powoduje niejednoznaczność zasad, na 
których oparte jest postępowanie, np. w kwestii dotyczącej zachowania terminów. 

Przykładowe postanowienie (ryc. 7) powinno, zgodnie z art. 124 KPA, zawie-
rać:
a) oznaczenie organu administracji publicznej,
b) datę wydania postanowienia,
c) oznaczenie strony, stron lub innych osób biorących udział w postępowaniu, 
d) powołanie podstawy prawnej,
e) rozstrzygnięcie,
f) pouczenie, czy i w jakim trybie służy na to postanowienie zażalenie lub skarga 

do sądu administracyjnego, 
g) podpis z  podaniem imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do jego wydania,
h) upoważnienie geodety uprawnionego do przeprowadzenia przedmiotowego 

rozgraniczenia.

Postanowienie o  wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie musi za-
wierać uzasadnień faktycznego i prawnego, gdyż zażalenie w tym przypadku nie 
przysługuje. Strona może jedynie w terminie czternastu dni, od dnia doręczenia 
jej postanowienia, żądać jego uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia lub sprosto-
wania błędów pisarskich oraz innych oczywistych omyłek. Strona może również 
wystąpić do właściwego organu z żądaniem wyjaśnienia powstałych wątpliwości 
dotyczących treści postanowienia. Sprostowania błędów i  oczywistych omyłek 
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Ryc. 7. Przykładowe postanowienie wszczynające postępowanie rozgraniczeniowe 

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY S.

Miejscowość S., dn. 08.03.2016 r.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 29, art. 30 ust. 1 i 4, art. 31, art. 32 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 520 z późn. zm.) na wniosek P. Krystyny Kowalskiej

postanawia się
wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe w celu ustalenia granicy prawnej 
nieruchomości położonej w miejscowości R. stanowiącej działkę ewidencyjną:

nr 1  o pow. 1,0000 ha objętą KW … właściciel: Krystyna Kowalska

z działkami:

nr 2  o pow. 2,0000 ha objętą KW … właściciel: Jan Nowak

nr 3  o pow. 3,0000 ha objętą KW … właściciel: Zenon Wiśniewski

W związku z powyższym strony winny zgłosić się na miejscu rozprawy 
granicznej w dniu wyznaczonym odrębnym zawiadomieniem przez geodetę, 
który zostanie upoważniony do wykonywania wymienionych wyżej czynności 
rozgraniczeniowych.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron prawidłowo powiadomionych 
nie wstrzymuje czynności geodety.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11.12.2015 r. P. Krystyna Kowalska wniosła o ustalenie przebiegu 
granicy działki będącej przedmiotem współwłasności, tj. nr 1 z działkami 
sąsiednimi. Tutejszy Urząd wezwał wnioskodawczynię do sprecyzowania 
wniosku poprzez wskazanie przedmiotowych działek. P. Krystyna Kowalska 
uzupełniła swoje pismo i wskazała działki na załączonym wyrysie z mapy 
ewidencyjnej. Wobec powyższego zgodnie z art. 30 ust. 1 i 4 cytowanej powyżej 
ustawy postanowiono jak w sentencji.
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w postanowieniu oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień do jego treści dokonuje 
właściwy organ w formie postanowienia, na które służy zażalenie (art. 113 § 3 
KPA). W przypadku złożenia przez stronę zażalenia na postanowienie o wszczę-
ciu postępowania rozgraniczeniowego (pomimo faktu, że nie służy na nie za-
żalenie), organ powinien wydać postanowienie stwierdzające niedopuszczalność 
zażalenia, o czym rozstrzyga wyrok NSA z 2009 r. [I OSK 246/2009]. Nie ma rów-
nież podstaw do stwierdzenia nieważności postanowienia w przypadku wniosku 
strony o uchylenie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowe-
go. W sytuacji, w której strona nie chce, aby kontynuowano postępowanie rozgra-
niczeniowe wszczęte na jej wniosek, może wniosek wycofać. Postępowanie ulega 
wówczas umorzeniu na zasadach określonych w art. 105 § 2 KPA. Czyli organ 
administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, 
na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne 
strony oraz, gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Reasumując, postępowania rozgraniczeniowego nie należy wszczynać m.in., 
jeżeli:
1) w obiegu prawnym pozostaje prawomocna decyzja administracyjna, zatwier-

dzająca ustalone granice nieruchomości w ramach np. wcześniej przeprowa-
dzonego postępowania rozgraniczeniowego, wraz ze stosowną dokumenta-
cją,

2) wnioskodawca nie jest stroną postępowania,
3) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 36 PGiK (wydanie rzeczy przed 

sądem),
4) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 39 PGiK (wznowienie).

W ww. przypadkach właściwy organ powinien wydać decyzję administracyjną 
o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego (zgodnie z art. 105 KPA). 
Gdy podanie wniosła osoba niebędąca stroną albo zaistniały inne uzasadnione 
przyczyny uniemożliwiające wszczęcie postępowania, odmawia wszczęcia postę-
powania rozgraniczeniowego, na co wnioskodawcy służy zażalenie (art. 61a § 1 
i 2 KPA).

Sprawa o rozgraniczenie w takich przypadkach powinna być prowadzona bez-
pośrednio przed sądem powszechnym. 

3.2. Upoważnienie geodety do dokonania czynności 
technicznych rozgraniczenia 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 PGiK czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje upraw-
niony geodeta upoważniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Geodeta 
musi posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu: rozgraniczanie i  podziały nieru-
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chomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, dające 
mu możliwość samodzielnego wykonywania tego rodzaju prac geodezyjnych (art. 
43 pkt 2 PGiK). Ponadto musi się wykazywać zdolnościami technicznymi i orga-
nizacyjnymi do przeprowadzenia rozgraniczenia w terminie określonym w posta-
nowieniu wszczynającym rozgraniczenie. Zgodnie z zapisami art. 11. ust. 1. PGiK 
wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, 
jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowy-
mi w dziedzinie geodezji i kartografii, w przypadku wykonywania przez tę osobę 
funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego. 

Geodeta, przed przystąpieniem do rozgraniczenia, pisemnie wyraża zgodę 
na jego przeprowadzenie. Upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynno-
ści rozgraniczenia może być zamieszczone w  treści postanowienia o wszczęciu 
postępowania rozgraniczeniowego lub w odrębnym piśmie stanowiącym zlece-
nie wykonania czynności technicznych w tym postępowaniu. W przypadku za-
mieszczenia upoważnienia geodety w treści postanowienia, powinno ono zostać 
podpisane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a więc nie przez osobę 
„z upoważnienia”. Osoba upoważniona, według art. 268a KPA, nie może udzielać 
dalszych upoważnień. Zamieszczenie upoważnienia dla geodety, w postanowie-
niu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, nie jest obligatoryjne. Zawsze 
bowiem można zmienić geodetę w toku prowadzonego postępowania. Geodeta 
może sam zrezygnować z dalszej pracy lub zleceniodawca może rozwiązać z nim 
umowę. Wówczas trzeba upoważnić innego geodetę, przy czym wymaga się pi-
semnego uchylenia poprzedniego upoważnienia. Ze względu na formalny aspekt 
postępowania, w przypadku wydanego postanowienia o wszczęciu postępowania 
rozgraniczeniowego, należy upoważnić geodetę w odrębnym piśmie.

W  postępowaniu rozgraniczeniowym geodeta, realizujący czynności tech-
niczne, jest pełnomocnikiem organu prowadzącego to postępowanie. Upoważ-
niony geodeta, w toku badania dokumentacji wieczystoksięgowej i ewidencyjnej, 
ustala prawidłową grupę osób, których udział w postępowaniu jest niezbędny. Je-
żeli nie można ustalić osób uprawnionych do występowania w charakterze stron 
postępowania rozgraniczeniowego, geodeta ma obowiązek odroczyć czynności 
ustalania przebiegu granic i zawiadomić o tym fakcie organ prowadzący postę-
powanie (§ 9 ust. 2 Rozporządzenia w  sprawie rozgraniczania nieruchomości). 
Dalsze czynności ustalenia właścicieli nieruchomości sąsiednich obciążają organ 
prowadzący postępowanie, co wynika z art. 10 § 1 KPA, który mówi, że obowią-
zek zapewnienia udziału stron w postępowaniu administracyjnym obciąża organ 
administracji publicznej.

Na geodecie spoczywa obowiązek zebrania i  oceny wszystkich dowodów 
w  sprawie, tzn. wyszukania i  sprawdzenia istniejących dokumentów świadczą-
cych o stanie prawnym nieruchomości i przydatnych do ustalenia granicy, oce-
nionych jako wiarygodne, nie tylko tych znajdujących się w państwowym zaso-
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bie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ale także materiałów z archiwów 
państwowych oraz przedstawionych przez stronę dla potrzeb postępowania, 
również wszystkich innych dostępnych, ocenionych przez geodetę jako przydat-
ne. Geodeta pełni w  postępowaniu rolę eksperta posiadającego specjalistyczną 
wiedzę i  uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia czynności technicznych 
w terenie. Sporządza także odpowiednią dokumentację [Kwartnik-Pruc i Hanus 
2014]. Spełnia tym samym definicję biegłego określonego w art. 84 KPA. 

Geodeta powinien umieć ocenić przydatność i możliwość wykorzystania do-
kumentacji dostarczonej przez strony postępowania. Przypisywana mu rola wy-
konawcy czynności technicznych sprowadza się przede wszystkim do obowiązku 
przestrzegania zapisów KPA. W trakcie postępowania geodeta ma obowiązek za-
chować obiektywizm, tzn. obok przestrzegania interesu społecznego powinien 
przede wszystkim zwracać uwagę na to, aby zachowane były interesy wszystkich 
stron uczestniczących w  postępowaniu. To głównie na upoważnionym geode-
cie oraz na organie prowadzącym postępowanie spoczywa obowiązek określo-
ny w art. 9 KPA, polegający m.in. na należytym i wyczerpującym informowaniu 
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na usta-
lenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Powinni oni 
także czuwać, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu, nie ponio-
sły szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu geodeta ma obowiązek 
udzielenia zainteresowanym niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Z  uwagi na ważność podejmowanych przez geodetę czynności, a  także ze 
względu na rolę, jaką odgrywa w  tym postępowaniu, występując nierzadko 
w  charakterze mediatora, organ administracji publicznej prowadzący postępo-
wanie rozgraniczeniowe powinien upoważnić do przeprowadzenia ww. czynno-
ści osobę obiektywną, wiarygodną, skrupulatną, dającą gwarancję prawidłowego 
i bezstronnego przeprowadzenia postępowania. Organ administracji publicznej 
powinien wyłonić osobę uprawnionego geodety w  trybie ustawy prawo o  za-
mówieniach publicznych, chyba że łączna kwota na prace związane z  rozgra-
niczeniem nie przekracza 20% całej kwoty przeznaczonej na prace geodezyjne. 
W takim przypadku można zastosować art. 6a ustawy i wyłonić geodetę w dro-
dze zapytań ofertowych. Występujące w tym zakresie orzecznictwo − por. m.in.  
wyrok WSA w Krakowie z 28 marca 2012 r. – [III SA/Kr 840/11], wyrok WSA 
w Kielcach z 30 września 2010 r. [II SAB/Ke 34/10], wyrok NSA z 20 marca 2008 r. 
[I  OSK 445/07] − nie pozostawia wątpliwości, iż to na organie prowadzącym 
postępowanie ciąży obowiązek wyłonienia osoby uprawnionego geodety, który 
przeprowadzi czynności ustalenia przebiegu granic [Rudnicki 2009].

Praktyka wybierania geodety przez jedną ze stron jest sprzeczna z ogólnymi 
zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych, wyrażonymi w  art. 7, 
8 i 9 KPA, a więc zasady praworządności, uwzględniania interesu społecznego 
i słuszności interesu obywateli oraz prowadzenia postępowań w sposób pogłębia-
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jący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Wybór geodety przez stro-
ny w szczególności narusza art. 24 § 1 pkt 1 KPA, ponieważ zgodnie z art. 84 § 2 
KPA przepis art. 24 KPA ma zastosowanie również do biegłych. Według zapisów 
KPA, biegły podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której 
jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w stosunku prawnym, a wynik sprawy 
może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. Za taki stosunek należy uznać 
umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy geodetą a  wnioskodawcą rozgrani-
czenia. Daje to pretekst do ewentualnego używania przez stronę postępowania 
argumentu o braku obiektywizmu geodety. Tym samym zachodzą uzasadnione 
obawy, że geodeta działający w imieniu organu (a wskazany przez jedną ze stron 
postępowania), mógłby zostać posądzony o działanie w interesie jednej ze stron 
postępowania wynikające ze stosunku cywilnoprawnego. W przypadku wskaza-
nia geodety przez wnioskodawcę rozgraniczenia lub domagania się upoważnie-
nia geodety wskazanego przez wnioskodawcę, organ prowadzący powinien zba-
dać zasadność takiego wniosku.

Geodeta działający w  imieniu organu zobowiązuje się postępować zgodnie 
z przepisami art. 35 KPA, tj. bez zbędnej zwłoki. Każde opóźnienie prac geodeta 
powinien udokumentować tak, aby prowadzący postępowanie mógł zastosować 
tryb wynikający z art. 36 KPA i powiadomić strony o zaistniałej zwłoce. Zwło-
ki w działaniu geodety nie może uzasadniać ogólne stwierdzenie, np. dotyczące 
niesprzyjających warunków atmosferycznych. Podobne stanowisko zajął WSA 
w Warszawie, w wyroku z 3 kwietnia 2012 r. [sygn. akt VIII SAB/Wa 31/11], któ-
ry stwierdził rażące naruszenie prawa w wyniku przewlekłości postępowania po-
wstałego z opieszałości biegłego. Również w wyroku z 7 czerwca 2013 r. [sygn. 
akt IV SAB/Wa 45/13] sąd pokreślił, że organ jest zobowiązany tak rozplanować 
przebieg postępowania rozgraniczeniowego, aby w rozsądnym terminie je zakoń-
czyć. Dotyczy to również czasu pracy wykonywanej przez geodetę, ponieważ to 
właśnie organ, a nie geodeta, odpowiada za terminowość i sprawne przeprowa-
dzenie rozgraniczenia. Sąd przyznaje w wyroku, że przepisy PGiK nie określają 
terminu przeprowadzenia czynności na gruncie, lecz organ może ten czas orien-
tacyjnie określić, np. na mocy stosownej umowy z geodetą. W następstwie umoż-
liwi to poinformowanie stron zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36 § 2 KPA 
o przyczynie niezałatwienia sprawy w terminie (wynikającym z art. 35 KPA) oraz 
wskazanie nowego terminu. Ponieważ upoważniony geodeta pełni w postępowa-
niu rozgraniczeniowym rolę biegłego, to mają zastosowanie przepisy dotyczące 
środków przymusu określone w art. 88 KPA, w tym kara grzywny. Organ admini-
stracji publicznej, działając na podstawie art. 50 § 1 KPA, w związku z art. 33 ust. 
2 PGiK, ma prawo wezwać geodetę do złożenia pisemnych wyjaśnień w przed-
miocie przyczyn zwłoki o udzielenie wyjaśnień, na jakim etapie znajdują się czyn-
ności ustalenia granic, a także kiedy dostarczy dokumentację rozgraniczeniową. 
Na udzielenie odpowiedzi wyznacza czternaście dni, od daty otrzymania przez 
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geodetę wezwania, pouczając jednocześnie o konsekwencjach. Po upływie tego 
terminu organ może zastosować środek przymusu, powiadamiając o tym strony 
postępowania.

Organ może ukarać biegłego dwukrotnie karą grzywny: najpierw w wysokości 
50 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania − 200 zł. Jeżeli to 
nie poskutkuje, organ może uchylić upoważnienie, nadając je innemu geodecie.

3.3. Podstawy ustalenia przebiegu granic 
nieruchomości 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA oraz MRiGŻ w sprawie rozgraniczania nie-
ruchomości, dokumentami stanowiącymi podstawę ustalenia przebiegu granic są 
następujące, stwierdzające stan prawny nieruchomości [Rozporządzenie 1999]:

a) odpisy z KW lub odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumen-
tów,

b) wypisy aktów notarialnych,
c) prawomocne orzeczenia sądów i ugody sądowe,
d) ostateczne decyzje administracyjne.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, położenie punktów granicznych i przebieg 
granic nieruchomości określają dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbo-
we do ustalenia przebiegu granic, w takiej formie jak:

a) szkice i protokoły graniczne, aktów ugody,
b) zarysy pomiarowe z pomiaru granic,
c) szkice wyznaczenia granic działek wydzielonych w wyniku scalenia, wymiany 

gruntów lub w wyniku podziału nieruchomości,
d) inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe, pozwalające na ustale-

nie przebiegu granic.

Natomiast w razie braku dokumentów, o których mowa powyżej, do określe-
nia punktów i linii granicznych mogą posłużyć mapy i plany obejmujące granice, 
inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic (ryc. 8), 
w tym:

a) mapy jednostkowe nieruchomości,
b) mapy katastralne,
c) mapy scalenia i wymiany gruntów,
d) plany parcelacyjne,
e) mapa ewidencji gruntów,
f) mapa zasadnicza.
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Ryc. 8. Przykłady map i planów służące za podstawę odtworzenia przebiegu granic nierucho-
mości: A – mapa jednostkowa; B – mapa katastralna, C – mapa scalenia i wymiany gruntów;  
D – plan parcelacyjny; E – mapa ewidencyjna w formie analogowej, F – mapa zasadnicza

D

E

F

A

B

C

Wymienione dokumenty stanowią podstawę ustalenia granic nieruchomości, 
o ile zostały przyjęte do PZGiK. Ustalaniu przebiegu granic nieruchomości mogą 
posłużyć także uwierzytelnione przez ośrodek dokumentacji: kopie, wyrysy, od-
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rysy, wypisy lub odpisy dokumentów przyjętych do PZGiK, jeżeli zawierają dane 
o ich rodzaju, dacie powstania i wykonawcy.

Dokumenty nieznajdujące się w PZGiK mogą być wykorzystywane jako pod-
stawa ustalenia przebiegu granic nieruchomości, jeżeli (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia 
w sprawie rozgraniczania nieruchomości):

1) stanowią całość lub część operatu pomiarowego lub katastralnego, 
2) zawierają podpis wykonawcy i  datę sporządzenia dokumentu lub istnieje 

możliwość ustalenia wykonawcy i takiej daty, 
3) można stwierdzić, że zostały sporządzone w  wyniku pomiarów na gruncie 

i użyte do opracowania mapy nieruchomości, której przebieg granic jest usta-
lany lub nieruchomości bezpośrednio z nią sąsiadującej,

4) zostały sporządzone przez osoby i organy, których wykaz stanowi załącznik 
nr 1 do Rozporządzenia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

W przypadku braku dokumentów określających położenie punktów granicz-
nych i przebieg granic nieruchomości, za podstawę ustalenia granic można przy-
jąć dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości, jeżeli zawierają one 
dane o przebiegu granicy.

Rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości, w załączniku nr 1 
zawiera wykaz osób i organów uprawnionych do sporządzania dokumentów mo-
gących stanowić podstawę do ustalenia przebiegu granic nieruchomości, a nie-
znajdujących się w PZGiK. Należą do nich:

1) Główny Urząd Pomiarów Kraju i organy mu podległe,
2) organy pomiarowe władz ziemskich, które dokonały pomiarów na mocy 

przepisów o przebudowie ustroju rolnego do 17 maja 1952 r.,
3) byłe urzędy katastralne lub dawne organy katastru urzędów skarbowych,
4) organy pomiarowe przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, dokonują-

ce pomiarów na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia  
25 września 1932 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Pań-
stwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w  zarządzie 
przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 81, poz. 714),

5) osoby wymienione w art. 18 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 września 1934 r. − Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym (Dz. 
U. Nr 86, poz. 776 i z 1939 r. Nr 31, poz. 205),

6) organy pomiarowe Ministerstw: Komunikacji, Przemysłu i  Handlu, Rolni-
ctwa i Reform Rolnych, Leśnictwa oraz Żeglugi, wykonujące pomiary stoso-
wane i posiadające uprawnienia z mocy przepisów rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1946 r. o uwierzytelnieniu planów i doku-
mentów mierniczych (Dz. U. z 1930 r. Nr 85, poz. 654, z 1938 r. Nr 91, poz. 
627, z 1946 r. Nr 2, poz. 15 oraz z 1947 r. Nr 24, poz. 93 i Nr 65, poz. 383),
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7) mierniczowie górniczy, którzy dokonali pomiarów w zakresie objętym prze-
pisami prawa górniczego (Dz. U. z 1930 r. Nr 85, poz. 654, z 1938 r. Nr 91, poz. 
627, z 1946 r. Nr 2, poz. 15 oraz z 1947 r. Nr 24, poz. 93 i Nr 65, poz. 383).

8) byłe organy pomiarowe zarządów miejskich, działające do dnia 31 sierpnia 
1939 r., jeżeli pozostawały wówczas pod kierownictwem mierniczych przy-
sięgłych,

9) mierniczowie przysięgli, którzy dokonali pomiarów po dniu 24 września 1925 r. 
do dnia 17 maja 1952 r.,

10) mierniczowie upoważnieni na mocy art. 25 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. 
o mierniczych przysięgłych (Dz. U. z 1928 r. Nr 46, poz. 454 i z 1932 r. Nr 19, 
poz. 130) przez Ministra Reform Rolnych do wykonywania prac pomiaro-
wych związanych z przebudową ustroju rolnego, w okresie do dnia 31 grud-
nia 1930 r.,

11) geometrzy przysięgli na obszarze ziem byłego zaboru rosyjskiego w okresie 
do dnia 31 sierpnia 1915 r. oraz w okresie pomiędzy dniem 1 grudnia 1918 r. 
a dniem 23 września 1925 r.,

12) geometrzy przysięgli na obszarze byłego zaboru pruskiego i geometrzy cy-
wilni, upoważnieni rządowo na obszarze ziem byłego zaboru austriackiego, 
w okresie do 23 września 1925 r.

Obowiązkiem każdego geodety prowadzącego postępowanie rozgraniczenio-
we jest ostateczna ocena przydatności, dokładności, wiarygodności i możliwości 
wykorzystania dokumentów w postępowaniu rozgraniczeniowym. 

W sytuacji, w której podstawy ustalenia granic wymienione w art. 31 ust. 2 
PGiK, tj. znaki i ślady graniczne, mapy i  inne dokumenty oraz punkty osnowy 
geodezyjnej nie istnieją lub jeżeli są one niewystarczające (tzn. np. sporządzone 
w układzie lokalnym bez nawiązania do szczegółów sytuacyjnych obecnie istnie-
jących, co powoduje, że materiał ten nie może zostać przetransformowany do 
obecnego układu, ze względu na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji 
punktów wówczas mierzonych i obecnie znajdujących się w terenie) lub sprzecz-
ne (tzn. wskazujące przebieg granicy w rozbieżny sposób, co może być przesłan-
ką do oceny tej dokumentacji jako niewiarygodnej), za podstawę ustalenia prze-
biegu granicy przyjmuje się oświadczenia stron ‒ o ile są one zgodne, bądź też 
oświadczenie jednej ze stron, jeżeli druga strona oświadczenia nie składa lub nie 
sprzeciwia się przebiegowi granicy wskazanemu przez stronę pierwszą [Hycner 
2006]. 
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3.4. Czynności geodety w postępowaniu 
rozgraniczeniowym 

Geodeta upoważniony przez organ administracji publicznej zgłasza pracę geode-
zyjną w ośrodku dokumentacji, przeprowadza wywiad terenowy i analizuje doku-
menty, które otrzymał w ośrodku dokumentacji, w odpowiedzi na zgłoszenie roboty 
geodezyjnej, a także inną dostępną dokumentację spełniającą wyżej opisane kryte-
ria, jak również bada KW. Podczas wywiadu w terenie geodeta zwraca szczególną 
uwagę na: trwałe znaki mogące świadczyć o przebiegu granicy, na trwałe elementy 
zagospodarowania terenu, w tym miedze znajdujące się pomiędzy sąsiadującymi 
nieruchomościami, ogrodzenia, kopce, kapliczki, znaki graniczne [Łoboz 2012].

Pozyskane informacje są brane pod uwagę przy podsumowującej analizie do-
kumentacji dotyczącej badanego przypadku. Kolejną czynnością jest określenie 
terminu, w którym strony powinny stawić się na gruncie. Lista zainteresowanych 
osób, biorących udział w postępowaniu rozgraniczeniowym, została już ustalo-
na i  zawarta w  wydanym przez organ administracji publicznej postanowieniu 
o  wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. W  celu powiadomienia stron 
geodeta doręcza wezwania pisemne do stawiennictwa na gruncie, za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, nie później jednak niż na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem spotkania. Wezwanie to powinno zawierać: datę, godzinę, dokładne 
wskazanie miejsca postępowania, oznaczenie nieruchomości, których dotyczy 
rozgraniczenie oraz pouczenie mówiące o  konieczności osobistego stawienni-
ctwa na gruncie (lub przez umocowanego pełnomocnika) wraz z dokumentami, 
które mogą być niezbędne przy ustaleniu przebiegu granicy. Wezwanie powin-
no również zawierać pouczenie, iż nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie 
wstrzymuje czynności geodety (ryc. 9, ryc. 10). W przypadku, gdy strona postę-
powania rozgraniczeniowego usprawiedliwi swoją nieobecność, geodeta ma obo-
wiązek wstrzymać czynności do czasu ustania przeszkody oraz zaproponować 
nowy termin, jednak nie bardziej odległy niż jeden miesiąc.

Wezwanie na grunt odgrywa ważną rolę z  formalnego punktu widzenia. To 
bowiem jedyna sytuacja, w której geodeta wzywa do udziału w dokonywanych 
przez siebie czynnościach. W innych przypadkach geodeta może tylko zawiada-
miać lub informować o wykonywanych czynnościach.

Rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości szczegółowo opi-
suje przebieg rozprawy granicznej, prowadzonej przez geodetę w  obecności 
stron. Na początku powinien on sprawdzić tożsamości przybyłych osób, ewen-
tualnie przyjąć udzielone pełnomocnictwa oraz zweryfikować je pod kątem 
możliwości reprezentacji osób upoważnionych na gruncie. Następnie geodeta 
przystępuje do czynności na gruncie. W  przypadku, gdy może ustalić grani-
cę na podstawie posiadanej dokumentacji, wskazuje jej przebieg, stabilizuje 
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Ryc. 9. Przykład wezwania do stawienia się na gruncie w celu przeprowadzenia rozprawy gra-
nicznej 

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG GEODEZYJNYCH

Sz. P. Jan Kowalski 
 

WEZWANIE
do stawienia się w celu ustalenia granic

 
Działając na podstawie upoważnienia z dnia 02.12.2020 r. nr WGU XXX wydanego przez 

Burmistrza Miasta i Gminy W. wzywam właściciela(i) nieruchomości położonej w miejscowości M. W., 
jednostka ewidencyjna W., obręb M. W. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5 
w związku z jej rozgraniczeniem, do stawienia w dniu 05.02.2021 o godz. 10.00 na działce nr 5 położonej 
w miejscowości M. W. w charakterze strony w sprawie ustalenia przebiegu granic nieruchomości ozna- 
czonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5 z działką nr 6. 

Postępowanie rozgraniczeniowe zostało wszczęte postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy 
W. z dnia 05.01.2021 r. 

 

09.01.2021 r. ………………………… 
    (podpis i data) 

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadku 
współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania 
są wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności 
geodety. 
 
Klauzula RODO 
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/45 WE Dz.U.U.E.L2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, że: 
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest Przedsiębiorstwo Usług 

Geodezyjnych Janusz Bacowski, tel. 621-261-162 .adres e-mail janusz@bacowski.pl  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ustalenia granic lub / i podziału nieruchomości na podstawie 

art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
121 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.)a także ustawą z dnia 29.09.1994 
o rachunkowości (Dz. U.2018 E poz. 395), z której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do 
rozliczenia. 

3. Będą przetworzone dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości i przechowywane przez okres 
wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.  

4. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U 2017 poz. 2101) 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oni do organizacji międzynarodowej.  
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 

RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO. 
7. W związku z tym, przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. 

c RODO). Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do 
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuje, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 
W Polsce organem nadzorczy [m jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 
2). 

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych 
w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO. 

10.  W trakcie W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do "wyłącznie zautomatyzowanego" 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa wart. 22 ust. 1. 

mgr. inż.  Janusz Bacowski 

GEODETA UPRAWNIONY 

Nr uprawnień 17500 
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Ryc. 10. Zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomienia o czynności rozgraniczenia. A – dla 
przesyłek zagranicznych; B – dla przesyłek krajowych 

A

B

punkty graniczne i sporządza protokół graniczny. Punkty graniczne stabilizuje 
się znakami naziemnymi i podziemnymi, wykonanymi z trwałych materiałów, 
umieszcza się je w charakterystycznych miejscach załamania granic, w odległo-
ści dobrej widoczności między nimi, ale tylko w sytuacji, w której granica nie 
jest sporna. Kolejną czynnością geodety jest pomiar punktów granicznych i sta-
łych elementów zagospodarowania terenu, mających wpływ na ustalenie prze-
biegu granicy [Kwartnik-Pruc i Hanus 2014]. Podczas spotkania sporządzany 
zostaje protokół graniczny, według wzoru określonego w  załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia o rozgraniczeniu nieruchomości. Protokół ten jest odczytywany 
przez geodetę w obecności stron i podpisywany. 

Podczas prac kameralnych geodeta kompletuje dokumentację z  przeprowa-
dzonego na gruncie rozgraniczenia i  przekazuje ją wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta, w celu oceny pod kątem formalnym prawidłowości wyko-
nania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności spo-
rządzonych dokumentów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
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W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ administracji ma prawo 
zwrócić dokumentację do poprawy lub uzupełnienia. W  przypadku, gdy operat 
rozgraniczeniowy został wykonany poprawnie, przekazuje się go do ośrodka doku-
mentacji geodezyjnej, gdzie jest kontrolowany pod względem spełnienia wymogów 
technicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Następnie operat zosta-
je włączony do PZGiK. Ostateczną decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości wydaje 
organ prowadzący postępowanie, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

W sytuacji, w której postępowanie dowodowe prowadzone przez geodetę nie 
zakończyło się powodzeniem, tzn. jeżeli na podstawie istniejących dokumentów, 
map czy np. zniszczonych znaków i  śladów granicznych nie doszło do ustale-
nia przebiegu granicy lub do zawarcia ugody, geodeta musi przyjąć oświadczenia 
stron dotyczące przebiegu granicy i spisać protokół. Jeżeli w swoich oświadcze-
niach strony zgodnie wskazują linię graniczną lub gdy jedna ze stron nie składa 
oświadczenia, a jednocześnie nie kwestionuje przebiegu granicy wskazanej przez 
właściciela nieruchomości, geodeta powinien utrwalić punkty graniczne poprzez 
umieszczenie w nich znaków granicznych lub jednoznaczne oznaczenie ich po-
łożenia na istniejącym, trwałym elemencie zagospodarowania terenu, usytuowa-
nym na granicy nieruchomości. 

Kolejną czynnością jest sporządzenie protokołu granicznego oraz pomiar 
granicy, a  także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających zna-
czenie dla określenia jej przebiegu. Ustalone w  ten sposób linie graniczne, po 
zatwierdzeniu ich ostateczną decyzją administracyjną właściwego organu, stano-
wią nową, prawnie usankcjonowaną granicę określającą zakres prawa własności 
rozgraniczanych nieruchomości. 

W trakcie czynności rozgraniczania nieruchomości może zaistnieć sytuacja, 
w której upoważniony geodeta ustali przebieg granicy na poszczególnych jej od-
cinkach z nieruchomościami sąsiednimi, poprzez:
a) wznowienie znaków granicznych lub ustalenie granicy na podstawie zebra-

nych dowodów (art. 31 ust. 2 PGiK),
b) otrzymanie zgodnego oświadczenia stron wobec braku lub sprzeczności do-

wodów (art. 31 ust. 3 PGiK), dla których sporządzony zostanie protokół gra-
niczny, 

c) stwierdzenie sporu granicznego i skutecznej negocjacji, zakończonej zawar-
ciem przed geodetą aktu ugody, sporządzonego oddzielnie dla każdego spor-
nego odcinka granicy (§ 14 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości).

Pod względem formalnym protokół graniczny powinien zawierać (ryc. 11−16):
a) imię i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnień zawodowych,
b) numer i datę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego 

oraz upoważnienia dla geodety,
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c) oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, numerów działek 
ewidencyjnych, numerów ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów,

d) informacje dotyczące stron i ich pełnomocników,
e) wykaz i ocenę dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu gra-

nic,
f) oświadczenia stron,
g) wyniki wywiadu terenowego,
h) szkic graniczny,
i) opis przebiegu granic,
j) opis utrwalenia punktów granicznych,
k) pouczenie strony o możliwości przekazania sprawy sądowi,
l) wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,
m) omówienie skreśleń i poprawek,
n) datę sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety. 

Protokół graniczny sporządza się dla poszczególnych linii granicznych lub dla 
całego przebiegu granicy. Linia graniczna jest rozumiana jako linia łącząca punk-
ty graniczne.

Wszystkie strony obecne na gruncie podpisują protokół graniczny, na każdej 
jego stronie z zastrzeżeniem, że na ostatniej stronie podpisy powinny być czytel-
ne. Sytuacja, w której strona nie zgadza się z przebiegiem granicy wskazanej przez 
geodetę lub przez inną ze stron postępowania oraz odmawia złożenia podpisu, 
powinna być odpowiednio opisana w protokole ze wskazaniem przyczyny odmo-
wy podpisu. Fakt ten nie wstrzymuje czynności geodety ani nie pozbawia mocy 
czynności dokonanych na gruncie. Stanowi dowód na to, że strona nie zgadza 
się ze wskazanym przez inne strony przebiegiem granicy, co może być przyczy-
ną późniejszego umorzenia postępowania oraz przekazania z urzędu sprawy do 
rozpatrzenia sądowi w sytuacji, gdy nie ma podstaw do wydania merytorycznej 
decyzji w przedmiotowej sprawie.

W przypadku, w którym geodeta ustalił przebieg granicy na podstawie wska-
zanych w art. 31 ust. 2 PGiK znaków i śladów granicznych, map i innych doku-
mentów oraz punktów osnowy geodezyjnej, odmowa podpisu którejkolwiek ze 
stron w protokole granicznym nie uzasadnia wydania decyzji o umorzeniu po-
stępowania. W takiej sytuacji przebieg granicy został ustalony na podstawie ist-
niejącej dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a właściwy organ administracji 
powinien wydać merytoryczną decyzję w sprawie. Stronie niezadowolonej z de-
cyzji o rozgraniczeniu nieruchomości przysługuje wówczas prawo żądania skie-
rowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Również złożony w terminie 
późniejszym sprzeciw strony, co do przebiegu linii granicznej, nie uzasadnia wy-
dania decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli z materiału 
dowodowego (zebranego w sprawie) bezsprzecznie wynika, że geodeta wskazał 
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Ryc. 11. Wzór protokołu granicznego − strona tytułowa
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mgr. inż.  Janusz Bacowski 
GEODETA UPRAWNIONY 

Nr uprawnień 17500 
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Ryc. 12. Wzór protokołu granicznego − strona druga

1)  Należy podać ID zgłoszonej pracy 
1. W dniu 14.02.2021 rozpoczęto  czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy 

nieruchomością będącą własnością Jerzy Wilinowski zam. 33-155 Wesoła, ul. 
Jasna 155 położoną w Wesołej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 229 dla której prowadzona jest KW   KR4I/00021269/9.

a:
1) nieruchomością będącą własnością  Elżbieta Nowak zam. 30-142 Jaćmierz, ul. 

Poziomkowa 221 położoną w Wesołej oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 230 dla której prowadzona jest KW KR4I/00254896/1.

2) nieruchomością będącą własnością Dorota Kowalska zam. 33-155 Wesoła, ul. 
Kolorowa 24 położoną w Gołuchowicach oznaczoną w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 227/5, dla której prowadzona jest KW 
KR4I/00362598/2.

2. Czynności ustalenia przebiegu granic wykonał geodeta Janusz Bacowski działający na 
podstawie postanowienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
w  Skawinie z dnia  24.12.2020 nr MG.6645.3.2020, w sprawie wszczęcia 
postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia z dnia 04.01.2021 nr 
OR.0012.122.2021 do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic.

3. Wezwania doręczono dnia 01.02.2021

4. Jako strony zainteresowane ustaleniem przebiegu granic stawili się:

    ….Elżbieta Nowak  c. Jana i Cecylii dowód osobisty  AHI 123456 ……..        
    ….Jerzy Wilinowski  s. Władysława i Haliny dowód osobisty  ABC 254688 ……..        

5. Przyjęto następujące oświadczenia stron o udzieleniu pełnomocnictwa na rzecz:

1) ..................................................................................................................................
( podpis udzielającego pełnomocnictwa )

2)  ..................................................................................................................................
       ( podpis udzielającego pełnomocnictwa )

6. Mimo wezwania nie stawili się:                                                                    
 Dorota Kowalska zam. 33-155 Wesoła, ul. Kolorowa 2, KR4I/00362598/2 
....................................................................................................................................................

7. Z powodu usprawiedliwionej nieobecności: .......................................................................... 
....................................................................................... wstrzymano czynności ustalenia 
granic.
Elżbieta Nowak
Jerzy Wilinowski 

Podać imię, nazwisko, imiona
rodziców, nr dowodu tożsamości

W przypadku braku wpisu 
wykreślamy puste miejsca

W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa np. pobyt 
w szpitalu wpisujemy imię i nazwisko osoby usprawiedliwionej

mgr. inż.  Janusz Bacowski
GEODETA UPRAWNIONY

Nr uprawnień 17500
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Ryc. 13. Wzór protokołu granicznego − strona trzecia 

8. Nowy termin podjęcia czynności ustalenia granic wyznaczono na dzień 
.............................................................., 
  
   o czym strony obecne poinformowano. 
 
9. Przesłanki do ustalenia przebiegu granic. 
 
9.1 Wykaz i ocena dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic 
      Analizie poddano następujące dokumenty geodezyjne: 
Operat P.1206.2017.3929 dotyczył rozgraniczenia działek 230 i 229 od 
drogi do końca terenu zabudowanego, ostatni punkt z w/w operatu jest 
zarazem pierwszym punktem niniejszego rozgraniczenia. Operat ten 
stanowi wiarygodne  źródło danych pozwalających na wyznaczenie w/w 
punktu z wymaganą dokładnością. 
 
Operat P.1206.2010.838 dotyczył podziału działki 227/1 i jednym z 
przyjętych punktów granicznych jest końcowy punkt rozgraniczanej 
granicy. Dane pomiarowe i obliczeniowe z niniejszego operatu dostarczają 
wiarygodnych danych o położeniu przedmiotowego punktu. 
 
W zakresie punktów pośrednich dane odnośnie ich położenia pozyskano na 
podstawie bazy danych numerycznego opisu granic. 
 
9.2 Oświadczenia stron dotyczące przebiegu granic 
      Pani Elżbieta Nowak oświadcza że granica pokazana przez geodetę nie 
jest tożsama z sytuacją w terenie. 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 
9.3 Wyniki wywiadu terenowego 
      W wyniku wywiadu terenowego oraz pomiaru kontrolnego w punkcie 
oznaczonym na szkicu numerem 64odnaleziono słupek betonowy(który 
następnie  w wyniku porównania współrzędnych z pomiaru z wykazanymi 
w dokumentacji rozgraniczeniowej zakwalifikowano jako granicznik). 
Natomiast punkt 771 jest tożsamy z położeniem  drzewa (dąb -środek pnia). 
Pozostała granica w terenie niewidoczna.  
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
     
 
Elżbieta Nowak 
Jerzy Wilinowski  

Należy wpisać nowy termin planowanych czynności na gruncie 

mgr. inż.  Janusz Bacowski 
GEODETA UPRAWNIONY 

Nr uprawnień 17500 
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Ryc. 14. Wzór protokołu granicznego – szkic graniczny − strona czwarta protokołu 

10. SZKIC GRANICZNY 
 

 

mgr. inż.  Janusz Bacowski 
GEODETA UPRAWNIONY 

Nr uprawnień 17500 
 

Jerzy Wilinowski  
 

Elżbieta Nowak 
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Ryc. 15. Wzór protokołu granicznego − strona piąta

 
11. Opis przebiegu granicy 
 
     11.1 Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w następujący sposób
    
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

ustalono na podstawie wznowionych znaków granicznych     

.….......................................................................................................................................... 

    11.2. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w następujący sposób
 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
    ustalono na podstawie zebranych dowodów 
.................................................................................................................................................. 
 
    11.3. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w następujący sposób
 
Numery  punktów  90, 19, 33, 50, 51, 771..............................................................................  
.......................................................................................................................................................   
    z powodu braku / sprzeczności dowodów ustalono na podstawie zgodnego oświadczenia 
stron. 
 
    11.4. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w następujący sposób 
  .....................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................   
 
     z powodu braku / sprzeczności dowodów ustalono na podstawie  oświadczenia stron 
................................................................................................................................... 
    
     druga strona oświadczenia nie składała i nie kwestionowała przebiegu granicy. 
 
    11.5. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w następujący sposób 
    Numery punktów 64, 62, 61, 68, 74, 90........................................................................        
....................................................................................................................................................... 
        nie został ustalony pomimo nakłaniania stron do zawarcia ugody:  

a) granicę wskazaną przez Elżbietę Nowak  .................................................................. 
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób  Numery  punktów 64, 62A, 
61A, 68, 74A, 90........ 

b) granicę wskazaną przez Jerzego Wilinowskiego........................................................ 
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób Numery  punktów  64, 62, 
61, 68, 74, 90.......... 

 

Elżbieta Nowak 
Jerzy Wilinowski  

mgr. inż.  Janusz Bacowski
GEODETA UPRAWNIONY

Nr uprawnień 17500
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Ryc. 16. Wzór protokołu granicznego − strona szósta 

c) granicę określoną według zebranych dowodów  
................................................................  
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób Numery  punktów  64, 62, 

61, 68, 74, 90. 
    d)  granicę określoną według ostatniego spokojnego stanu posiadania / zgodnie ze 
stanem istniejącym   na gruncie oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób          
Numery  punktów 64, 62, 61, 68, 74, 90.  

 11.6. Strony zawarły ugodę dla odcinków granic oznaczonych na szkicu granicznym w 
następujący sposób 
           
.................................................................................................................................................. 
12. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych wykonano  w  obecności  stron   
stabilizację w następujący sposób  
      
Dla punktu 64 – istniejący granicznik betonowy, 
Dla punktów: 771 – środek drzewa (dąb), 
Dla punktów: 68, 90, 19, 33, 50, 51 – nowe graniczniki betonowe. 
13. Strony  zgodnie  oświadczyły, że  ustalone  granice  uznają  za  obowiązujące  i  nie 
zgłaszają zastrzeżeń do ich przebiegu. 
 
14. Strony poinformowano o możliwości / konieczności przekazania sprawy sądowi. 
 
15. Dodatkowe uwagi 
...................................................................................................................................................... 
 
16. W tekście protokołu granicznego dokonano następujących zmian i poprawek 
         
     
 
...................................................................................................................................................... 
17. Czynności ustalenia przebiegu granic zakończono w dniu 26.03.2021 
 
18. Niniejszy protokół graniczny, przed podpisaniem, został stronom odczytany. 
 
 
 
Podpisy stron1)  
 Elżbieta Nowak 
Jerzy Wilinowski                                                                    
             Podpis geodety 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
 

Uzupełniane w przypadku skreśleń, poprawek przez podanie nr strony oraz numeru wiersza 
a także rodzaju dokonanej poprawki np. słowo ‘palik’ zastąpiono słowami ‘słupek betonowy’ 

mgr. inż.  Janusz Bacowski
GEODETA UPRAWNIONY

Nr uprawnień 17500
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stronom granicę w oparciu o stosowne dokumenty. Złożenie sprzeciwu po wyda-
niu decyzji merytorycznej na mocy art. 33 ust. 1 PGiK powinno być traktowane, 
w zależności od przedstawionych zarzutów, jako wniosek o wznowienie postępo-
wania rozgraniczeniowego, o ile zarzuty odpowiadają choćby jednej z przesłanek 
określonych w art. 145 KPA.

W protokole unika się skreśleń i nanoszenia poprawek, jeśli jednak, ze wzglę-
du na pomyłkę pisarską, było to konieczne, każda tego rodzaju czynność powinna 
być następnie opisana, a skreślenie powinno mieć formę jednej poziomej kreski 
tak, aby treść pod skreśleniem była czytelna.

Protokół graniczny to ustawowa nazwa własna dokumentu sporządzonego 
w postępowaniu administracyjnym w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Ma 
on zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

W przypadku, w którym zaistnieje spór co do przebiegu granicy, brak jest 
dowodów, są sprzeczne albo niewystarczające, upoważniony geodeta powinien 
nakłaniać strony do zawarcia ugody, stosownie do § 13 Rozporządzenia o roz-
graniczaniu nieruchomości. Po przedstawieniu stronom wszystkich dowodów 
oraz przesłanek wskazujących na najbardziej prawdopodobny przebieg linii 
granicznej, geodeta informuje strony o możliwości przekazania sprawy na dro-
gę sądową w przypadku braku zawarcia ugody. Cechą charakterystyczną ugody 
jest fakt, że może być zawarta tylko przed geodetą przy ustalaniu granic. Ma 
moc ugody sądowej. Może być zawarta tylko w przypadku obecności wszyst-
kich stron oraz ich zgodnego oświadczenia.

Istnieją również z góry określone przesłanki, po których zaistnieniu geodeta 
powinien wstrzymać czynności rozgraniczeniowe. Należą do nich m.in.: zauwa-
żone błędy w wezwaniu stron, usprawiedliwiona nieobecność strony, śmierć stro-
ny lub przedstawiciela ustawowego, utrata przez stronę zdolności do czynności 
prawnych oraz po powzięciu informacji, że przebieg prowadzonego postępowa-
nia rozgraniczeniowego zależy od rozstrzygnięcia innej sprawy.

Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej (art. 31 ust. 4 Ustawy 
PGK). Akt taki powinien zawierać (ryc. 17−19):

a) imię i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnień zawodowych,
b) numer i datę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego 

oraz upoważnienia dla geodety,
c) oznaczenie nieruchomości poprzez określenie ich położenia, numerów dzia-

łek ewidencyjnych, numerów ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów,
d) informacje dotyczące stron i ich pełnomocników,
e) szkic graniczny,
f) opis utrwalenia punktów granicznych,
g) opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez strony oraz wy-

nikających z dokumentacji,
h) opis wzajemnych ustępstw,
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Ryc. 17. Przykład ugody − strona pierwsza

ID Pracy1 GD-13. 6640.1234.2021
Województwo małopolskie 
Powiat: krakowski
Miasto (gmina): Skawina
Obręb (wieś)    Wesoła
Nr obrębu ..... 001......
Nr działki ewid. 1563, 1564

UGODA

Sporządził geodeta mgr inż. Janusz Nieznany                                            

uprawnienia zawodowe nr 17505

1. W dniu 22.02.2021 w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości będącej 
własnością Paweł Nowak s. Jana i Cecylii położonej w msc. Wesoła gmina 

Skawina powiat krakowski województwo małopolskie oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 1563 dla której prowadzona jest księga wieczysta 
(zbiór dokumentów) nr KR4I/00095384/2 oraz nieruchomości będącej własnością 
Kinga Kowalska c. Tadeusza i Janiny, Marian Kowalski s. Stanisława 
i Józefy położonej w Wesołej gmina Skawina powiat krakowski województwo 
małopolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1564 dla 

której prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) nr KR4I/00831830/7 
przed geodetą mgr inż. Janusz Nieznany działającym na podstawie postanowienia 
wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w Skawinie z dnia 

21.11.2020 nr WGU.6830.55.2020 w sprawie wszczęcia postępowania 

rozgraniczeniowego oraz upoważnienia z dnia 21.11.2020 nr UG.55.2020 do
przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic została zawarta ugoda likwidująca 
spór co do przebiegu granicy.

2. Ugodę zawarły strony
( należy podać imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, oznaczenie dowodu tożsamości, tytuł 
prawny do nieruchomości ):

Paweł Nowak s. Jana i Cecylii, Dowód osobisty AHI 010101, zam. Wesoła 26, 
właściciel - KW KR4I/00095384/2 
Kinga Kowalska c. Tadeusza i Janiny, Dowód osobisty ABW 000007 zam. 
Wesoła 232, współwłasność ustawowa małżeńska – KW  KR4I/00831830/7 
Marian Kowalski s. Stanisława i Józefy Dowód osobisty ABC 123456 zam. 
Wesoła 232, współwłasność ustawowa małżeńska –KW  KR4I/00831830/7 
 
Paweł Nowak 

Marian Kowalski            Kinga Kowalska  
 

mgr. inż.  Janusz Nieznany
GEODETA UPRAWNIONY

Nr uprawnień 17505
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Ryc. 18. Przykład ugody − strona druga − szkic graniczny 

3. SZKIC GRANICZNY 

 
Paweł Nowak 

Marian Kowalski            Kinga Kowalska  mgr. inż.  Janusz Nieznany 
GEODETA UPRAWNIONY 

Nr uprawnień 17505 
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Ryc. 19. Przykład ugody − strona końcowa 

 

4. O p i s   p r z e d m i o t u   s p o r u. 

4.1 przebieg granicy wskazany przez Paweł Nowak  

oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: od punktu E do F. 
Przebieg granicy wskazany przez Kinga Kowalska i  Marian Kowalski 
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób od punktu C do D.  

4.2 Przebieg granicy według dokumentów: przebieg granicy według mapy 
ewidencyjnej oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: od punktu A do 
B.  

4.3 Strony czyniąc sobie wzajemne ustępstwa polegające na tym że Kinga Kowalska 
i Marian Kowalski zgodnie oświadczają, że odstępują na całej długości 
istniejącego ogrodzenia o 90 cm w kierunku wschodnim. Paweł Nowak 
odstępuje od roszczeń wskazywanych podczas rozgraniczenia na linii 
między punktami E i F.   
ustaliły granicę w następujący sposób: Granica nowo ustalona biegnie od punktu 1 
w kierunku południowym przez punkt 2 do punktu 3 i jest położona 
w odległości 90cm na wschód od istniejącego ogrodzenia pomiędzy 
działkami 1563 i 1564   ........................................ 

5. Dla ustalonych punktów granicznych, w obecności stron, wykonano stabilizację w  
następujący sposób: punkty 1-2-3 zastabilizowano granicznikami betonowymi 
z podcentrem (płytka betonowa)....................................................................................... 

6. Strony zgodnie oświadczyły, że uważają spór za wygasły. Ustalone granice uznają za  
obowiązujące i nie zgłaszają zastrzeżeń do ich przebiegu. 

7. Strony poinformowano, że ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. 
8. Dodatkowe uwagi: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 
9. W tekście aktu ugody dokonano następujących zmian i poprawek: ...................................... 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
11. Niniejszy akt ugody, przed podpisaniem, został stronom odczytany.  
  
Podpisy stron1:  
                                                  Podpis geodety 
  
Paweł Nowak 
Marian Kowalski           
Kinga Kowalska 
………………………………………………………. 
_____________ 
1 Strony podpisują każdą kartę ugody oraz czytelnie stronę ostatnią. 

mgr. inż.  Janusz Nieznany
GEODETA UPRAWNIONY

Nr uprawnień 17505
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i) szczegółowy opis granicy uznanej za obowiązującą po podpisaniu aktu ugody,
j) informację, że zawarta ugoda ma moc ugody sądowej,
k) wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,
l) omówienie skreśleń i poprawek,
m) datę sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety. 

W przypadku, gdy postępowanie kończy się zawarciem ugody, organ admini-
stracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego. 
Należy dodać, że ugoda zawarta przed geodetą nie wymaga zatwierdzenia przez or-
gan administracyjny, ani nie podlega kontroli podczas wydawania decyzji o umo-
rzeniu postępowania. Organ administracyjny nie jest władny do uchylenia takiej 
ugody. Niemniej jednak ugoda ustalająca przebieg linii granicznej, zawarta bez 
udziału wszystkich współwłaścicieli, z prawnego punktu widzenia jest nieważna.

W  przypadku, gdy pomimo starań geodety nie dojdzie do zawarcia ugody, 
zgodnie z ustawą PGiK do upoważnionego geodety należy: tymczasowe utrwa-
lenie punktów granicznych według ostatniego stanu spokojnego posiadania, do-
kumentów i wskazań stron, oznaczenie ich na szkicu granicznym, sporządzenie 
opinii i przekazanie całości dokumentacji właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta. Przygotowany szkic graniczny (por. przykład na ryc. 20) 
powinien zawierać:

a) rozmieszczenie linii i punktów granicznych oznaczonych zgodnie z opisem 
znajdującym się w protokole granicznym lub akcie ugody,

b) rysunek rzutu poziomego trwałych elementów zagospodarowania terenu, 
mających znaczenie dla określenia przebiegu granicy,

c) podstawowe miary określające położenie punktów granicznych względem 
siebie oraz elementów zagospodarowania terenu,

d) numery dziełek i oznaczenie ksiąg wieczystych, w których działki te zostały 
ujęte lub zbiorów dokumentów oraz imiona i nazwiska właścicieli rozgrani-
czanych nieruchomości,

e) kierunek północy.

Geodeta spisuje protokół graniczny oraz sporządza szczegółową opinię, która 
powinna zawierać: opis przedmiotu postępowania, analizę istniejącej dokumenta-
cji, opis stanowiska stron oraz pogląd geodety dotyczący przebiegu spornej granicy.

Często praktykowaną przez geodetów czynnością jest sporządzenie mapy z roz-
graniczenia (ryc. 21), którą po zaklauzulowaniu otrzymują strony postępowania.

Kolejno, w  toku postępowania geodeta przekazuje zgromadzoną dokumen-
tację właściwemu miejscowo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, 
zgodnie z  art. 34 ust. 1 ustawy PGiK. W  powyżej opisanym przypadku organ 
administracji wydaje decyzję o  umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego 
i „z urzędu” przekazuje sprawę do rozpatrzenia do sądu powszechnego, właści-
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Ryc. 20. Szkic polowy opracowany w technologii kodowania pikiet w terenie, a następnie ich 
automatycznej wizualizacji

wego miejscowo. W każdym z wyżej wymienionych przypadków upoważniony 
geodeta zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji rozgraniczenia nieru-
chomości, która powinna, według § 19 oraz § 24 Rozporządzenia w sprawie roz-
graniczania nieruchomości, zawierać:
a) postanowienie właściwego organu o  wszczęciu postępowania rozgranicze-

niowego,
b) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu 

granic,

ID: 6640
Rodzaj pracy: opracowanie dla celów sądowych, szkic granicy
Sygn. akt i Ns

Pomierzył

Skartował

Sprawdził

Data

10.08.2018 r.

Imię i nazwisko, podpis
małopolskie

Województwo

bocheński
Powiat

J. ewid.

Obręb

Szkic polowy nr 1

Obiekt: dz. 5251/2.5252.5250

Sekcja:

Jednostka wykonująca pomiar
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c) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej,

d) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
e) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,
f) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji 

oraz uzyskane z innych źródeł,
g) protokół graniczny lub akt ugody,
h) opinię geodety dotyczącą granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony 

w postępowaniu administracyjnym,
i) ostateczną decyzję właściwego organu o  rozgraniczeniu nieruchomości lub 

umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego,
j) szkice osnowy geodezyjnej i wykazy współrzędnych, uzyskane w ośrodku do-

kumentacji,
k) opisy topograficzne punktów osnowy,
l) szkice polowe (przykład na ryc. 21) i  dzienniki zawierające dane uzyskane 

w wyniku bezpośredniego pomiaru granic,
m) obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych,
n) obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości lub obliczenia różnic 

powierzchni w  przypadku, gdy rozgraniczenie dotyczyło niektórych granic 
nieruchomości, a pozostałe granice nie były pomierzone zgodnie z osnową 
geodezyjną,

o) wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie 
zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

W celu umożliwienia właściwemu organowi wydania stosownej decyzji, geo-
deta kompletuje dokumentację zawierającą powyżej opisane elementy w formie 
operatu rozgraniczeniowego i przekazuje ją do kontroli formalnej organowi pro-
wadzącemu postępowanie, a  następnie ośrodkowi dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej w celu kontroli technicznej, obejmującej:
a) przestrzeganie zasad wykonywania prac geodezyjnych,
b) osiągnięcie wymaganych dokładności,
c) zgodność opracowania z obowiązującymi standardami technicznymi,
d) spójność topologiczną informacji przekazanej przez wykonawcę z  danymi 

uzyskanymi z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
e) kompletność przekazanego operatu rozgraniczeniowego.

Po pozytywnym wyniku kontroli część operatu rozgraniczeniowego (w  tym 
protokół graniczny lub akt ugody, wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczą-
cych działki wraz z mapą uzupełniającą z rozgraniczenia) geodeta przekazuje do 
urzędu gminy (miasta) w  celu wydania przez wójta (burmistrza czy prezydenta 
miasta) stosownej decyzji rozgraniczeniowej. Do momentu, w którym zostanie wy-
dana decyzja o rozgraniczeniu lub o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego, 
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Ryc. 21. Przykład mapy z rozgraniczenia nieruchomości − załącznik do decyzji rozgraniczeniowej 
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organ, przed którym toczy się postępowanie, ma obowiązek wnikliwie przeanalizo-
wać przedstawioną dokumentację. Musi ocenić, czy geodeta prawidłowo wykonał 
czynności ustalenia przebiegu granic oraz skontrolować zgodność sporządzonych 
dokumentów z przepisami prawa, m.in. w zakresie: prawidłowego wezwania stron 
na rozprawę graniczną, poprawności udzielonych pełnomocnictw, zachowania ko-
lejności kryteriów rozgraniczenia nieruchomości, czy też podpisów stron w pro-
tokole granicznym oraz ewentualnie − w akcie ugody. W przypadku stwierdzenia 
błędów lub braków, organ zwraca geodecie dokumenty do uzupełnienia. 

3.5. Ogólne zasady negocjacji podczas postępowania 
rozgraniczeniowego 

Ważnym zagadnieniem, niejednokrotnie pomijanym w  literaturze, jest umiejęt-
ność nawiązywania kontaktu z uczestnikami rozgraniczenia, który nosi znamiona 
mediacji. Według art. 96a KPA, celem mediacji jest wyjaśnienie oraz rozważenie 
okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących 
jej załatwienia w  granicach obowiązującego prawa, m.in. przez zawarcie ugody. 
Niejednokrotnie od tego, jak geodeta poprowadzi rozmowę podczas czynności na 
gruncie z uczestnikami, zależy sposób zakończenia rozgraniczenia oraz, czy będzie 
to akt ugody zawarty przed geodetą, czy też trwające wiele lat, kosztowne rozgra-
niczenie na drodze sądowej. Geodeta uprawniony, który podejmuje się rozgrani-
czenia musi więc, poza wiedzą merytoryczną, wykazać się następującymi cechami:

•	 łatwością	nawiązywania	kontaktu	mimo	sytuacji	stresowej	i ze	zróżnicowa-
nym odbiorcą informacji, wymagającym wyjaśnienia procedur na różnym 
poziomie pojmowania wiedzy technicznej i prawno-organizacyjnej (geodeta 
musi dostosować przekaz informacji do odbiorcy i jego zdolności rozumienia 
zagadnień),

•	 panowaniem	nad	emocjami	i bezstronnym	prowadzeniem	mediacji	opartym	
na dowodach lub przesłankach logicznych, a  niezwiązanych bezpośrednio 
z czynnościami na gruncie,

•	 dobieraniem	argumentacji	popartej	wiedzą	merytoryczną,	 a  także	umiejęt-
nością przekonywania dopasowaną do charakteru i temperamentu stron po-
stępowania,

•	 umiejętnością	negocjacji	oraz	eliminowania	bądź	ograniczania	czy	łagodze-
nia wzajemnej niechęci stron postępowania,

•	 posiadaniem	pełnej	świadomości	ograniczeń	wynikających	z możliwości	sto-
sowania aktu ugody, który może być realizowany tylko w sytuacji realnego 
sporu granicznego i wzajemnych ustępstw, i nie może być wykorzystywany 
do nieformalnego obrotu ziemią. 
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Umiejętności wymienione powyżej, nabywane i doskonalone przez lata prak-
tyki, mogą dać zadziwiająco pozytywne rezultaty podczas pracy w terenie. 

3.6. Rozstrzygnięcie organu administracji w sprawie 
rozgraniczenia nieruchomości 

W trakcie postępowania administracyjnego rozgraniczenie nieruchomości, pro-
wadzone przez upoważnionego geodetę, może być zakończone wydaniem jednej 
z trzech rodzajów decyzji administracyjnych: 

1) zatwierdzającej granice ustalone przez geodetę na podstawie znaków i śla-
dów granicznych, map i innych dokumentów oraz punktów osnowy geodezyjnej, 
a w razie ich braku lub jeżeli są one niewystarczające albo sprzeczne − na pod-
stawie zgodnego oświadczenia stron, lub jednej strony, jeżeli druga strona w toku 
postępowania oświadczenia nie złożyła i nie zakwestionowała przebiegu granicy 
(zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 33 ust. 1 PGiK),

2) o umorzeniu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy doszło do 
zawarcia ugody granicznej przed geodetą (art. 105 KPA w związku z art. 31 ust. 
4 PGiK),

3) o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu sprawy z urzę-
du do rozpatrzenia sądowi w przypadku, w którym zaistniał spór co do przebiegu 
linii granicznej, nie doszło do zawarcia ugody i  nie było podstaw do wydania 
decyzji merytorycznej w sprawie (zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 PGiK).

Ostateczna decyzja ustalająca przebieg linii granicznych nieruchomości, bę-
dących przedmiotem postępowania rozgraniczeniowego, przesyłana jest „z urzę-
du” przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w terminie 30 dni do sądu 
rejonowego prowadzącego księgi wieczyste, także do właściwego starosty, w celu 
ujawnienia dokonanych ustaleń o przebiegu granic, zarówno w księgach wieczy-
stych, jak i w rejestrach ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z orzecznictwem NSA w Katowicach z 9 czerwca 1997 r. [ONSA 1998 
r., Nr 4, poz. 118], z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe wydanie decyzji 
o odmowie zatwierdzenia przebiegu granicy, ustalonego w protokole granicznym 
lub na podstawie zgodnego oświadczenia stron, ze względu na brak podstawy 
prawnej. Stosownie do obowiązującego prawa (art. 33 ust. 3 PGiK), od decyzji 
rozgraniczeniowej nie służy odwołanie (wyjątek od procedury w KPA), ale strona 
(lub strony) niezadowolona z ustalenia granicy, może żądać w terminie 14 dni, 
od daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi. Po upływie czternasto-
dniowego terminu zainteresowana strona traci możliwość dochodzenia swoich 
roszczeń. Dlatego też żądanie przekazania sprawy sądowi, zgłoszone z uchybie-
niem tego terminu, jest bezskuteczne. Powyższe stanowisko potwierdził SN wy-
dając postanowienie z 9 czerwca 1997 r. [OSNC 1997 r., Nr 10, poz. 161] stwier-
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dzające, że zachowanie terminu przewidzianego w art. 33 ust. 3 ustawy PGiK to 
jeden z warunków dopuszczalności drogi sądowej w sprawach o rozgraniczenie. 
Stwierdzenie przez sąd, że czternastodniowy termin do wystąpienia z żądaniem 
przekazania sprawy na drogę sądową został przekroczony, pociąga za sobą skutek 
w postaci odrzucenia wniosku z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej.

Od decyzji wydanej na podstawie art. 34 ust. 2 PGiK, umarzającej postępo-
wanie administracyjne i przekazującej sprawę o rozgraniczenie z urzędu sądo-
wi, przysługuje stronie, w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, prawo wniesienia 
odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). W  przypad-
ku, w którym jedną decyzją rozgraniczono kilka nieruchomości, a  tylko jeden 
z  uczestników postępowania żąda przekazania sprawy do sądu, wtedy decyzja 
o rozgraniczeniu nieruchomości stanie się ostateczna w takim zakresie, w jakim 
sprawa wniesiona do sądu jej nie obejmowała. Nie dotyczy to sytuacji, gdy roz-
graniczana nieruchomość jest objęta współwłasnością. Wtedy sprzeciw jednego 
ze współwłaścicieli sprawi, że cała decyzja nie stanie się ostateczna. Przyjmuje się, 
że sąd jedynie wydaje orzeczenie, po którym staje się ona prawomocna, a w każ-
dym innym postępowaniu pozasądowym decyzja staje się ostateczna [Durzyńska 
2009].

Zgodnie z art. 111 KPA strona może w terminie 14 dni, od dnia doręczenia 
lub ogłoszenia decyzji, żądać jej uzupełnienia odnośnie do rozstrzygnięcia lub 
odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego 
lub skargi do sądu administracyjnego, jak też sprostowania pouczenia zamiesz-
czonego w decyzji. 

Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prosto-
wać w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste 
omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach (art. 113 KPA). 

3.7. Koszty związane z postępowaniem 
rozgraniczeniowym 

Ważnym aspektem przy postępowaniu rozgraniczeniowym są koszty. Organ pro-
wadzący postępowanie powinien ustalić ich wysokość w drodze postanowienia. 
Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 9 czerwca 2006 r. sygn. [Akt IV SA/Wa 
474/06], postanowienie to może mieć dwojaką formę. Może zawierać się w jed-
nym z punktów rozstrzygnięcia decyzji lub stanowić odrębny dokument admini-
stracyjny.

Koszty rozgraniczenia obejmują, m.in.: wynagrodzenie geodety, wydatki po-
niesione w związku ze sporządzeniem map i innych dokumentów niezbędnych 
do ujawnienia wyników rozgraniczenia w operatach ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz w księgach wieczystych, jak również wydatki związane z utrwaleniem 
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znaków granicznych czy poniesione na przeprowadzenie dowodów w toku po-
stępowania. Problem kosztów rozgraniczenia nieruchomości jest często w prak-
tyce sam w  sobie przedmiotem odrębnego postępowania, w  ramach którego 
zainteresowani dochodzą swoich racji. Strony żądają często ustalenia kosztów 
w taki sposób, aby adekwatne były one do indywidualnych korzyści uzyskanych 
w  wyniku przeprowadzonego rozgraniczenia. Powodem nieporozumień i  po-
wstających na ich tle sporów niejednokrotnie bywa brak ustanowionych zasad, 
które jednoznacznie rozstrzygałyby te kwestie, przesądzając tym samym, jakie 
koszty, i w  jakiej wysokości, powinny ponosić strony postępowania, a w  jakiej 
części organ administracji prowadzący rozgraniczenie. W zapisach PGiK nie ma 
regulacji prawnych dotyczących sposobu rozliczania poniesionych w trakcie po-
stępowania administracyjnego kosztów rozgraniczenia nieruchomości. Nie ma 
również wyraźnego odesłania, a tym samym upoważnienia organu prowadzącego 
postępowanie rozgraniczeniowe, do stosowania w  tym zakresie innych przepi-
sów, a  zawartych np. w  art. 152 KC, w  którym jako zasadę przyjęto, że koszty 
rozgraniczenia oraz urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych strony 
ponoszą po połowie.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadząc postępowanie „na wniosek stro-
ny” nie ponosi kosztów tego postępowania. Nawiązując do art. 262 § 1 pkt. 2 
KPA, można stwierdzić, że to stronę obciążają koszty postępowania, które zostały 
poniesione w jej interesie (…) a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów 
prowadzących postępowanie. Powstaje zatem pytanie, czy koszty powinni pono-
sić solidarnie wszyscy współwłaściciele rozgraniczanych nieruchomości, czy tyl-
ko wnioskodawca. Za pierwszym stwierdzeniem przemawiają m.in.: wyrok WSA 
w Krakowie z 28 marca 2012 r. [sygn. akt III SA/Kr 840/11], wyrok WSA w War-
szawie z 2 września 2008 r. [sygn. akt IV SA/Wa 980/08], wyrok WSA w Warsza-
wie z 30 października 2007 r. [sygn. akt IV SA/Wa 436/07].

Wykładnię, aby to wnioskodawca ponosił koszty postępowania rozgranicze-
niowego, podtrzymały natomiast wyroki WSA w Warszawie z 21 września 2006 r.  
[sygn. akt IV SA/Wa 2032/06] oraz z  18 marca 2005 r. [sygn akt IV SA/Wa 
305/05]. Wyroki sądów potwierdziły, że przepisy PGiK dotyczące rozgraniczenia 
nie zawierają upoważnienia dla organów administracji do stosowania w zakre-
sie ustalania kosztów postępowania administracyjnego odpowiednich przepisów 
KC. W związku z tym, w ocenie sądów, koszty postępowania administracyjnego 
powinien ponieść wnioskodawca, ponieważ postępowanie było prowadzone na 
jego żądanie i w jego interesie. Zgodnie z uchwałą NSA w Warszawie [I OPS 5/06] 
z 11 grudnia 2006 r., jak również wyrokiem WSA w Lublinie z 28 czerwca 2011 r.  
[sygn. akt. III SA/Lu 555/10] stwierdzono, że organ administracji publicznej 
orzekając o  kosztach postępowania rozgraniczeniowego, na podstawie art. 262 
§ 1 pkt. 2 KPA, może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony 
będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 KC), a nie tylko stro-
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nę, która żądała wszczęcia postępowania. Podobną, odnośnie do rozstrzygnięcia, 
opinię odnaleźć można w wyroku WSA w Poznaniu z 23 marca 2011 r. [sygn. 
akt IV SA/Po 81/11], który stwierdził, że przepisy PGiK nie zawierają regulacji 
dotyczącej kosztów postępowania rozgraniczeniowego, czyli zastosowanie mają 
w tym przypadku odpowiednie zapisy KPA. W szczególności organ administracji 
publicznej, zgodnie z art. 262 § 1 pkt. 2 KPA, powinien kierować się celem postę-
powania rozgraniczeniowego, a więc zauważać korzyści, jakie dzięki rozgranicze-
niu uzyskują strony w nim uczestniczące, a nie tylko skupiać się na podmiocie, 
który wystąpił z żądaniem wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego. Dodat-
kowo w  postępowaniu rozgraniczeniowym znajduje zastosowanie art. 152 KC 
stanowiący, że koszty rozgraniczenia, urządzenia i  utrzymania stałych znaków 
granicznych właściciele nieruchomości ponoszą po połowie. Wynika to z zasa-
dy, że właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy 
rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. 
Ustalenie przebiegu granic sąsiadujących nieruchomości powinno leżeć w inte-
resie prawnym wszystkich właścicieli w sytuacji, w której granice gruntów sąsia-
dujących stały się sporne [Błażewski i Chłopecki 2013].

Mając na uwadze powyżej przytoczone wyroki można stwierdzić, że ustalenie 
granicy potwierdzone wydaną decyzją kończącą postępowanie rozgraniczenio-
we, upoważnia organ administracji publicznej do solidarnego obciążenia koszta-
mi stron. W przypadku braku możliwości wskazania korzyści, o których mowa 
w powyższych wyrokach sądów, kosztami postępowania należy obciążyć stronę 
wnioskującą o rozgraniczenie. Jeżeli natomiast wnioskodawca jest współwłaści-
cielem, a pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę lub nie sprzeciwili się wnio-
skowi, organ ma prawo obciążyć wszystkich współwłaścicieli nieruchomości 
zgodnie z wysokością ich udziału we współwłasności. Na podstawie cytowanego 
powyżej art. 262 § 1 pkt 2 KPA należy uznać, że organ prowadzący postępowanie 
może, w uzasadnionych przypadkach, żądać od stron wpłacenia zaliczki na po-
krycie kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości. Wpłacenie zalicz-
ki nie może jednak warunkować wydania postanowienia o wszczęciu postępowa-
nia rozgraniczeniowego. Organ administracji, po określeniu wysokości kosztów 
rozgraniczenia nieruchomości obciążających strony postępowania, zobowiązany 
jest, w trybie art. 264 KPA wydać postanowienie, w którym powinien wskazać 
osoby zobowiązane do zapłaty.

W  postępowaniu prowadzonym przed organem administracji publicznej, 
przy określaniu wysokości kosztów rozgraniczenia, po stronie organu admini-
stracji leży obowiązek wyłonienia i zlecenia prac geodezyjnych związanych z roz-
graniczeniem nieruchomości oraz upoważnienia geodety do przeprowadzenia 
czynności ustalenia przebiegu granic. Właścicielowi nieruchomości przysługuje 
w  tym zakresie jedynie prawo do złożenia wniosku o  wszczęcie postępowania 
rozgraniczeniowego [Felcenloben 2012]. 
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3.8. Błędy popełniane w postępowaniu 
rozgraniczeniowym 

3.8.1. Błędy ze strony organu administracji publicznej 

Na organie administracji publicznej prowadzącym postępowanie rozgranicze-
niowe, ciąży obowiązek rzetelnego przygotowania i prowadzenia postępowania 
rozgraniczeniowego. Przykłady z praktyki [m.in. Felcenloben 2008] wskazują na 
liczne błędy formalne i proceduralne dotyczące uchybień w wydanych postano-
wieniach wszczynających postępowanie oraz w decyzjach końcowych.

Przesłanką do stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania rozgranicze-
niowego jest niewłaściwość organu. Dochodzi do tego wtedy, gdy wnioskodawca 
zwracając się o rozgraniczenie, w rzeczywistości żąda ustalenia lub potwierdze-
nia prawa własności, przeniesienia prawa własności, ustalenia treści KW, podzia-
łu nieruchomości, wydania nieruchomości, wznowienia znaków granicznych 
lub gdy rości sobie prawo do odszkodowania za zajętą nieruchomość pod drogi 
publiczne. Nie ma też możliwości wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego 
w związku z zamiarem ustalenia, czy wskazywana przez wnioskodawcę granica 
jest granicą prawną, ustaloną w trybie do tego przewidzianym, tj. w administra-
cyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym, w  postępowaniu sądowym lub po-
wstała w wyniku podziału zatwierdzonego w trybie ustawy o gospodarce nieru-
chomościami. Zgodnie z art. 39 PGiK przesunięte, uszkodzone lub zniszczone 
znaki graniczne ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzania 
postępowania rozgraniczeniowego. W przypadku sporu o wydanie nieruchomo-
ści, strona powinna zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego sądu, 
który rozpatrzy go w trybie przepisów cywilnych.

Nieprawidłowa treść postanowienia o wszczęciu postępowania rozgranicze-
niowego to jedno z najczęściej występujących uchybień. Pojawiające się usterki 
dotyczą, np. braku bezpośredniego wskazania trybu, w jakim wszczyna się po-
stępowanie – z wniosku strony czy z urzędu lub bezpośrednio na czyj wniosek. 
Błędem jest również wszczynanie postępowania rozgraniczeniowego na wniosek 
osoby nieuprawnionej lub wyłączonej z  postępowania rozgraniczeniowego na 
podstawie przepisów KPA. Należy także mieć na uwadze, że wszczęcie postępo-
wania rozgraniczeniowego z wniosku gminy, jako właściciela nieruchomości, nie 
jest postępowaniem kwalifikowanym jako wszczynane z urzędu.

Innym przykładem jest niedokładne wskazanie przedmiotu rozgraniczenia 
(czy chodzi o całą granicę, czy jedynie o jej fragment), co może wpłynąć na błę-
dy formalne (niewłaściwe określenie stron postępowania) i proceduralne (nie-
poprawnie wydana decyzja rozgraniczeniowa) związane z zakończeniem prowa-
dzonego postępowania rozgraniczeniowego.
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Nieuzasadnione jest wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego bez wcześ-
niejszego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. bez ustalenia prze-
słanek przemawiających za ponownym ustaleniem granicy w  trybie administra-
cyjnym w przypadku, w którym powstała ona w wyniku podziału nieruchomości, 
czyli w wyniku wydania decyzji administracyjnej (podziałowej). Istotą rozgranicze-
nia jest bowiem ustalenie przebiegu granic, gdy nie są one ustalone lub wtedy, gdy 
były ustalone, ale powstał spór graniczny. Należy mieć na uwadze, że postępowa-
nie rozgraniczeniowe nie może być remedium na korektę granic prawnych nieru-
chomości, dla których istnieją jednoznaczne dane umożliwiające ich odtworzenie. 
W takim przypadku to na uprawnionym geodecie ciąży obowiązek poinformowa-
nia organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe o istnieniu przesłanek 
i okoliczności do umorzenia (na podstawie art. 105 KPA) postępowania jako bez-
przedmiotowego. Upoważniony geodeta nie powinien pomijać w trakcie postępo-
wania dowodowego dokumentacji wskazującej na stan prawny rozgraniczanych 
nieruchomości. Odpowiednie w  tych okolicznościach wznowienie znaków gra-
nicznych powinno zostać przeprowadzone w trybie materialno-technicznym (art. 
39 PGiK). W przypadku sporu co do położenia punktów granicznych, strony mogą 
wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Wszczynanie kolejnego postępowania 
administracyjnego w sytuacji, w której istnieje decyzja zatwierdzająca ustalone gra-
nice nieruchomości, jest sprzeczna z zasadą trwałości ostatecznych decyzji admi-
nistracyjnych, o czym stanowi art. 16 KPA. Możliwość prowadzenia postępowania 
rozgraniczeniowego, pomiędzy już wcześniej rozgraniczanymi nieruchomościa-
mi, znajduje uzasadnienie jedynie w przypadku braku dokumentacji geodezyjno-
-kartograficznej obrazującej wyniki poprzednio prowadzonego postępowania. 
Analizuje się wówczas sytuację, w której granica na gruncie uległa zatarciu, a jed-
nocześnie nie ma odpowiedniej dokumentacji (została zniszczona lub zagubiona) 
pozwalającej na odtworzenie granicy. Każdy inny przypadek wszczęcia ponownie 
postępowania w sprawie już rozstrzygniętej, powinien skutkować umorzeniem, na 
co wskazuje art. 105 § 1 KPA. Nie można mówić o rozgraniczeniu również wtedy, 
gdy właścicielem rozgraniczanych nieruchomości jest ta sama osoba.

Nieprawidłowe przywołanie podstawy prawnej w  wydanym postanowieniu 
lub brak klauzuli RODO stanowi błąd formalny, który co prawda nie powoduje 
nieważności wydanego aktu, może jednak prowadzić do nieścisłości w interpre-
tacji samego postanowienia oraz narazić wykonawcę na konsekwencje.

Błędne jest również wskazanie, już w postanowieniu o wszczęciu postępowa-
nia rozgraniczeniowego, strony ponoszącej koszty rozgraniczenia. Na tym etapie 
narusza to bowiem art. 264 KPA, w którym określono zarówno tryb, jak i termin, 
w którym organ powinien ustalić wysokość kosztów postępowania oraz osoby 
zobowiązane do ich poniesienia, a także termin i sposób ich uiszczenia.

Umieszczenie w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowe-
go wzmianki o wskazaniu, przez jedną ze stron postępowania, geodety uprawnio-
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nego, upoważnianego do czynności technicznych przez wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta tym samym postanowieniem, uniemożliwi pozostałym uczestnikom 
postępowania wypowiedzenie się o jego bezstronności, o której to konieczności 
stanowi art. 24 KPA.

Błędy administracyjne w licznych przypadkach dotyczą nieprawidłowo spo-
rządzanych decyzji kończących postępowanie rozgraniczeniowe. Przykładowo, 
niezgodności treści orzeczenia z uzasadnieniem mogą spowodować wątpliwo-
ści w interpretacji, dotyczące zakresu rozgraniczenia, co kolejno może stano-
wić przyczynę wydania wadliwej decyzji. Niepoprawne jest łączenie w  jednej 
decyzji dwóch kwestii, tj. pierwszej stanowiącej o zatwierdzeniu granic przed-
miotowej działki z  działkami sąsiednimi, z  pominięciem fragmentu granicy, 
przy jednoczesnym umorzeniu postępowania w związku z brakiem ugody na 
wybranym fragmencie granicy i  przekazanie sprawy do rozpatrzenia w  po-
stępowaniu sądowym. Należy tutaj odwołać się do art. 33 oraz art. 34 PGiK, 
które wymieniają możliwe sposoby zakończenia postępowania samodzielnymi 
trybami. Decyzja zatwierdzająca granice nieruchomości kończy postępowanie 
rozstrzygając o sprawie, a jednocześnie wywołuje skutki materialne. Natomiast 
decyzja o umorzeniu postępowania ma charakter procesowy. W przytoczonym 
przypadku różnią się również środki zaskarżenia przysługujące stronom. Stro-
na niezadowolona ze sposobu ustalenia granic ma prawo żądać, po wydaniu 
decyzji rozgraniczeniowej, przekazania sprawy do sądu. W przypadku decyzji 
o umorzeniu postępowania, strona ma możliwość złożenia odwołania do orga-
nu drugiej instancji.

W wydawanych decyzjach rozgraniczeniowych pojawiają się również wadliwe 
pouczenia o możliwości złożenia odwołania, co narusza art. 33 PGiK. Wadliwe 
pouczenie o przysługujących stronom środkach prawnych lub ich braku nie sta-
nowi podstawy do unieważnienia decyzji, lecz może wywołać skutki procesowe 
wynikające z art. 112 KPA, stanowiące podstawę dalszego procesowego biegu po-
stępowania.

Brak właściwie podanej podstawy prawnej w  decyzji rozgraniczeniowej nie 
powoduje nieważności decyzji, jeżeli rozstrzygnięcie ma oparcie w innym przy-
toczonym przepisie prawa. Skutkiem tego błędu może być unieważnienie decyzji 
rozgraniczeniowej przez organ II instancji, tj. Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze (SKO) w przypadku, gdy uchybienie przepisom KPA miało istotny wpływ na 
wynik sprawy.

Często w decyzjach rozgraniczeniowych nie zostają podane kryteria, które 
pozwoliły na ustalenie przebiegu granic nieruchomości, tzn. czy dokonano tego 
na podstawie znaków i śladów granicznych, map albo innych dokumentów, czy 
też na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Świadczy to, że w uzasadnie-
niu wydanej decyzji brakuje uzasadnienia faktycznego i prawnego, na którą to 
konieczność wskazuje art. 107 KPA. Uzasadnienie faktyczne wydanej decyzji 
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powinno zawierać opinię organu nt. faktów i dowodów, które wpłynęły na roz-
strzygnięcie sprawy. Według orzecznictwa – brak próby wyjaśnienia przedsta-
wionych dowodów stanowi istotne naruszenie przepisów prawa. Według art. 
107 KPA uzasadnienie prawne powinno dotyczyć wyjaśnienia podstawy praw-
nej decyzji, w nawiązaniu do zastosowanych przepisów prawa, a także powinno 
zawierać umotywowaną ocenę stanu faktycznego. W ten sposób należy wyjaś-
nić stronom postępowania dlaczego i w jakim zakresie ocena prawna wpłynęła 
na wydane rozstrzygnięcie.

Podczas trybu administracyjnego rozgraniczania nieruchomości pojawiają się 
także inne liczne błędy formalne i proceduralne, w tym m.in.: 
•	 nadanie	w  sposób	 nieuprawniony	 decyzji	 o  rozgraniczeniu	 nieruchomości	

klauzuli ostateczności, przed upływem ustawowych 14 dni na wniesienie żą-
dania przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd, 

•	 upoważnienie	dwóch	geodetów	uprawnionych	do	przeprowadzenia	czynno-
ści rozgraniczeniowych, w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgra-
niczeniowego, 

•	 wydanie	 decyzji	 o  rozgraniczeniu	 nieruchomości,	 przed	 przyjęciem	 doku-
mentacji do PZGiK. 

Przytoczone, przykładowe błędy proceduralne i  formalne mogą stanowić 
podstawę unieważnienia postanowienia lub decyzji ze względu na uchybienia 
procesowe albo mogą stanowić przesłanki do ich unieważnienia.

3.8.2. Błędy po stronie upoważnionego geodety 

Postępowanie rozgraniczeniowe powinno być prowadzone przez upoważnionego 
geodetę z należytą starannością. W praktyce dochodzi jednak do wielu błędów. 
Dość częste jest np. bezkrytyczne wznawianie położenia punktów granicznych na 
podstawie uzyskanych z zasobu współrzędnych, bez kontroli danych obserwacyj-
nych (w tym miar liniowych) pochodzących z pierwotnego pomiaru. Wznawia-
nie granic nieruchomości z innych punktów osnowy geodezyjnej niż pierwotne, 
a zatem o innej dokładności, może zwielokrotnić błędy i doprowadzić do sporów 
granicznych z winy geodety. Bywa, że wywołuje również skutki cywilne oraz te 
związane z odpowiedzialnością geodety za realizowane prace. 

Szczególną uwagę upoważniony geodeta powinien zwrócić na wskazanie stron 
postępowania rozgraniczeniowego oraz ich właściwe zawiadomienie na rozprawę 
graniczną. W przypadku bowiem trwałego zarządu, tj. prawa pozakodeksowe-
go, uregulowanego w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy 
zawiadomić także właściciela nieruchomości. Prawo trwałego zarządu nie daje 
bowiem możliwości samodzielnego występowania w sprawach o rozgraniczanie 
nieruchomości.
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Upoważniony geodeta powinien prowadzić postępowanie rozgraniczeniowe 
w zakresie wskazanym w postanowieniu o jego wszczęciu, bez możliwości włą-
czania niewykazanych we wniosku o rozgraniczenie nieruchomości.

W ramach prowadzonych przez geodetę upoważnionego czynności technicz-
nych pojawiają się częste błędy o charakterze technicznym, np.:
•	 brak	wyboru	przy	zgłoszeniu	do	ODGiK	właściwego	asortymentu	pracy	geo-

dezyjnej (zgłoszono np. wznowienie granic lub podział nieruchomości), 
•	 brak	potwierdzenia	tożsamości	stron,	
•	 brak	 skutecznego	 wezwania	 stron,	 potwierdzenia	 odbioru	 wezwań	 przez	

właścicieli nieruchomości (brak daty, podpisów), 
•	 wezwanie	użytkownika	nieruchomości	zamiast	właściciela,	
•	 powiadomienie	 jednym	wezwaniem	o  terminie	 i  czynnościach	 terenowych	

wszystkich współwłaścicieli jednej nieruchomości, 
•	 brak	oceny	zgromadzonych	dowodów	i powodów	ich	ewentualnej	dyskwali-

fikacji (wniosku o wyłączenie z zasobu), 
•	 brak	 opisu	wyników	 przeprowadzonego	wywiadu	 terenowego	w  protokole	

granicznym, w szczególności istnienia śladów i znaków granicznych umożli-
wiających ustalenie przebiegu granicy, 

•	 brak	na	szkicu	polowym	wskazania	odszukanych	w terenie	znaków	granicz-
nych, 

•	 brak	w protokole	granicznym	opisu	oświadczeń	złożonych	przez	strony,	
•	 brak	 parafowania	 każdej	 strony	 protokołu	 i  podpisania	 czytelnie	 ostatniej	

jego strony,
•	 brak	opisania	skreśleń,
•	 brak	daty	sporządzenia	protokołu,
•	 brak	wykreślenia	pustych	miejsc,	
•	 brak	sporządzonego	wykazu	zmian	gruntowych,	po	zakończeniu	czynności	

na gruncie, związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym.

Błędy powyższe skutkują negatywnym protokołem weryfikacji operatu roz-
graniczeniowego, wydanym przez PODGiK, i  koniecznością usunięcia usterek 
wymienionych w protokole kontroli. Wprawdzie PODGiK nie powinien wypo-
wiadać się w kwestii formalnej, ale liczne przykłady z praktyki wskazują na takie 
działanie. Nierzadko usunięcie usterek będzie wiązało się z ponownym przepro-
wadzeniem czynności technicznych na gruncie, co skutkuje koniecznością po-
nownego wyznaczenia terminu rozprawy granicznej wraz z  wezwaniem stron 
postępowania. 



4 
Rozgraniczenie nieruchomości 
w postępowaniu sądowym 

Sąd jest organem kompetentnym do prowadzenia postępowania rozgraniczenio-
wego w kilku przypadkach, m.in. jako kontynuacji postępowania w trybie admi-
nistracyjnym lub w toku innych spraw rozpatrywanych przed sądem. Rozgrani-
czenie sądowe może być realizowane bez ścieżki administracyjnej, w przypadku 
prowadzonego postępowania o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej 
części, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpa-
trywanej sprawy. Stanowi o tym przedmiocie art. 36 PGiK.

Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu sądowym, będące kontynua-
cją postępowania prowadzonego w trybie administracyjnym, rozpoczyna się na 
skutek decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazania spra-
wy z urzędu sądowi. 

Według art. 34 PGiK, przekazanie sprawy rozgraniczeniowej do sądu może 
wystąpić w dwóch przypadkach:
1) organ administracji wydał decyzję rozgraniczeniową, a  jedna ze stron kwe-

stionuje ustalenia w niej zawarte i żąda przekazania sprawy do sądu;
2) do ugody nie doszło.

W decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu spra-
wy z urzędu do rozpatrzenia sądowi, muszą zostać podane powody, które unie-
możliwiły zakończenie sprawy w postępowaniu administracyjnym. Organ, który 
przeprowadził postępowanie rozgraniczeniowe, ma obowiązek przekazać całość 
zgromadzonej dokumentacji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości do sądu. 
Z chwilą przyjęcia przez sąd akt sprawy razem z ostateczną decyzją umarzającą 
postępowanie administracyjne, sprawa ustalenia granic nieruchomości rozpo-
czyna się na nowo.

Sprawa o  rozgraniczanie nieruchomości przed sądem ma charakter postę-
powania nieprocesowego. Do udziału w sprawie wzywane są osoby, na których 
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wniosek wszczęto postępowanie administracyjne oraz pozostałe uprawnione do 
tego strony postępowania. Wnioskodawcą w postępowaniu sądowym jest osoba, 
na której wniosek wszczęto postępowanie przed organem administracji. 

Na okoliczność czynności rozgraniczeniowych sąd powołuje biegłego geodetę 
oraz, zgodnie z art. 153 KC, podaje kolejność kryteriów rozgraniczania nierucho-
mości. Mianowicie, przy ustalaniu granic bierze kolejno pod uwagę [postanowie-
nie SN z 21 maja 1998 r. III CKN 475/97]:
1. stan prawny nieruchomości,
2. ostatni stan spokojnego posiadania,
3. wszystkie inne okoliczności, w tym zeznania świadków i opinię biegłego.

Stan ostatniego spokojnego posiadania nieruchomości to stan, który trwa 
dłużej niż jeden rok, ale krócej niż istniałaby możliwość nabycia nieruchomości 
przez zasiedzenie. W przypadku gdy ustalenie takiego stanu nie jest możliwe, sąd 
nakłania strony do zawarcia ugody granicznej, którą można zawrzeć na każdym 
etapie postępowania sądowego. O charakterze powyższej ugody granicznej sta-
nowi np. postanowienie SN z 14 grudnia 2001 r. [V CKN 575/00] stwierdzające, 
że ugoda zawarta w toku sądowego postępowania rozgraniczeniowego, dotycząca 
ustalenia granicy i  wyznaczająca punkty graniczne między nieruchomościami, 
określa stan prawny przebiegu granic tych nieruchomości i  jest skuteczna nie 
tylko w tym postępowaniu, ale zachowuje walor zgodnego z prawem ustalenia 
granicy tych nieruchomości z innymi, jeśli ustalone ugodą punkty graniczne są 
tożsame z punktami spornymi dla granic innych nieruchomości.

Postępowanie sądowe zasadniczo różni się od postępowania w trybie admini-
stracyjnym, a rola geodety ogranicza się do sporządzenia opinii wynikającej bez-
pośrednio z odezwy sądowej (formułowanej po wydaniu postanowienia). Biegły 
geodeta nie powinien i nie może wykraczać poza zakres zlecenia sądu. 

Podstawową rolą biegłego geodety w postępowaniu sądowym, poza wydaniem 
opinii zgodnie z odezwą sądu, jest szczegółowa analiza dokumentacji geodezyj-
nej pochodzącej z  różnych źródeł. Analizę tę powinien wykonać na nowo, nie 
sugerując się tym, co zostało zrobione w postępowaniu administracyjnym. Biegły 
może natomiast nawiązać do wcześniej przeprowadzonych i opisanych czynno-
ści oraz przeprowadzić niezbędną kontrolę wraz z  uzupełnieniem, jeśli będzie 
to konieczne ze względu na pojawiające się nowe, nieznane czy nieodnalezione 
wcześniej materiały i nowe okoliczności w sprawie. 

Przygotowując się do sporządzenia opinii sądowej, biegły geodeta powinien 
przeanalizować dostępne dokumenty, których źródłami mogą być, m.in.: 
1) dane PODGiK, tj. operaty geodezyjne i materiały towarzyszące, np. dokumen-

tacja związana z założeniem ewidencji gruntów i budynków, dane z archiwów 
ewidencyjnych (zarysy pomiarowe, zestawienia, spisy, szkice itp.) − są one 
dostępne w starostwie powiatowym;



4.  Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu sądowym 69

2) zbiory dokumentów prowadzone przy Wydziałach Ksiąg Wieczystych (wgląd 
do nich jest ograniczony – mają go geodeci składający wniosek o udostęp-
nienie tych danych do przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych sądu 
rejonowego);

3) dane z archiwów państwowych;
4) dokumenty dostarczone przez stronę (rola biegłego sądowego geodety pole-

ga na ich analizie i ocenie przydatności, w tym wiarygodności, kompletności 
i możliwości wykorzystania w prowadzonym postępowaniu);

5) inne dokumenty, które spełniają wymogi dokładnościowe, co do których ist-
nieją przesłanki o możliwości ich wykorzystania w sprawie.

Geodeta odpowiada za prawidłową, rzetelną analizę wszystkich dokumentów 
i ich klasyfikację pod kątem przydatności. Po takim przygotowaniu, tj. po analizie 
dokumentacji, następują oględziny na gruncie. Geodeta nie ma obowiązku wzy-
wania stron postępowania na grunt, jak ma to miejsce w przypadku postępowania 
w trybie administracyjnym, a jedynie zawiadamia strony o czynnościach na gruncie 
związanych z oględzinami oraz ze sporządzeniem opinii przez biegłego sądowego.

Podczas czynności terenowych biegły geodeta sporządza protokół z oględzin 
(ryc. 22), w obecności stron, zawierający ich stanowiska dotyczące przedmiotu 
oględzin, np. przebiegu spornej granicy. Może także podać w  nim informacje 
dotyczące dokumentacji przekazanej przez strony podczas oględzin (adnotacja 
w protokole „przekazano kopię zarysu pomiarowego”) oraz inne uwagi i wskaza-
nia stron, związane z toczącym się postępowaniem. 

Geodeta podczas czynności na gruncie mierzy wskazania stron odnoszące 
się do przebiegu spornej granicy, a także elementów sytuacyjnych (kontrolnych) 
znajdujących się na gruncie w postaci szczegółów terenowych I grupy dokładnoś-
ciowej (tj. jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową 
niezmienność kształtu i  położenia, w  szczególności: znaki i  punkty graniczne, 
znaki geodezyjne, obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy 
sieci uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru), przeprowadza wy-
wiad terenowy, odszukuje punkty graniczne, jeżeli istnieją stosowne dokumenty 
pozwalające na ich odnalezienie lub wskazuje je strona.

W  większości przypadków odezwa (zlecenie) sądu ogranicza się do przed-
stawienia na szkicu/mapie wskazań stron oraz przebiegu granicy, w odniesieniu 
do istniejącej dokumentacji − mapy ewidencyjnej, mapy katastralnej lub według 
wskazania każdej ze stron, a także przebiegu granicy wynikającej z innych wiary-
godnych dokumentów. 

Po zakończeniu czynności na gruncie i końcowym, całościowym przeczytaniu 
protokołu z oględzin, biegły proponuje obecnym stronom jego podpisanie. Infor-
muje, że złożenie podpisu, przez zainteresowane strony, jest dobrowolne. Na tym 
biegły geodeta kończy czynności na gruncie.
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   Niepołomice,  29.01.2021 r. 
sygn. akt. I Ns 27XX/19       

 
 

Protokół z oględzin w terenie związany ze sporządzeniem opinii w sprawie 

z wniosku Marii Nieznanej z udziałem Gminy Niepołomice 

o rozgraniczenie 

 
Oględziny w terenie rozpoczęto w dniu 29.01.2021 o godz. 10.00 na działce 3XXX/Y oraz 

3XXX/Y; 
obręb Niepołomice [0001]; jedn. ewidencyjna Niepołomice [121904_4].  

 

Obecni: Anna Nieznana  AHI 121212 
Tomasz Dobry pełnomocnik Anny Nieznana 

Jan Kowalski pełnomocnik Gminy Niepołomice  AWZ 122112  

Zapoznano obecnych z zakresem zlecenia Sądu.  

Pani Anna Nieznana oświadcza, iż granica na spornym odcinku biegnie od 

południowo-wschodniego naroża budynku gospodarczego znajdującego się na działce 

125 i dalej biegnie w kierunku północnym na róg ogrodzenia na podmurówce betonowej 

a następnie wzdłuż ogrodzenia na środek drzewa (dąb). Wskazuje że nigdy Gmina nie 

zgłaszała roszczeń do terenu znajdującego się za ogrodzeniem a wnioskodawczyni 

teren ten kosiła oraz obsadzała kwiatami.  

Pełnomocnik Gminy Niepołomice oświadcza iż granica  sporna biegnie zgodnie 

z danymi z ewidencji gruntów. Zaprzecza jakoby wnioskodawczyni sadziła kwiaty na 

spornym terenie.  

Dokonano pomiaru kontrolnego. Na tym oględziny zakończono.  

 
Anna Nieznana 
Tomasz Dobry 

Jan Kowalski 

mgr. inż.  Tadeusz Nowak 
Biegły sądowy 

w zakresie geodezji 
 

Ryc. 22. Przykład protokołu z oględzin w sprawie o rozgraniczenie
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Pozostałe prace ograniczają się do kameralnego opracowania wyników po-
miarów, sporządzenia załączników graficznych, także opinii, która stanowi opis 
oraz podsumowanie z przeprowadzonych czynności i może zawierać stanowisko 
biegłego w sprawie przebiegu granicy. 

Rolę i dokładny zakres obowiązków biegłego reguluje Rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych [Dz. 
U. z 2005 r. Nr 15 poz. 132 i 133, załącznik nr 3].

Biegły w szczególnym przypadku może odmówić przyjęcia zlecenia sądowego, 
np. ze względu na mnogość innych obowiązków i zleceń, jednak ostatecznie to 
sąd decyduje o  zwolnieniu biegłego z  wykonania opinii. Może także odmówić 
wykonania zlecenia, jeżeli zakres opinii przekracza jego kompetencje, np. jest 
rozległy i nawiązuje do kilku dziedzin wiedzy. 

Rola geodety biegłego w  postępowaniu rozgraniczeniowym, w  trybie sądo-
wym, nie ogranicza się jedynie do czynności na gruncie i  sporządzenia opinii, 
lecz także wymaga odpowiedzi na zarzuty składane przez strony. Odpowiedź na 
zarzuty może odbywać się w formie pisemnej lub biegły może zostać wezwany 
na salę sądową w celu złożenia opinii ustnej uzupełniającej, zwłaszcza w sytuacji 
pojawiających się wątpliwości i  pytań dotyczących bezpośrednio sporządzonej 
opinii. Biegły sądowy wezwany na rozprawę musi posiadać dokument tożsamo-
ści i  składając opinię powołuje się na przysięgę złożoną przed Prezesem Sądu 
Okręgowego. Sąd pyta biegłego o wiek, zawód i miejsce zamieszkania, a następnie 
sam zadaje pytania biegłemu lub pozwala na zadawanie pytań wnioskodawcom 
(powodom) albo uczestnikom (pozwanym). 

W przypadku, w którym postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przez 
sąd nie jest w  stanie doprowadzić do zawarcia ugody pomiędzy stronami, sąd 
ustala granice, biorąc pod uwagę inne okoliczności, a  w  szczególności zasady 
współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomo-
ści. Sąd może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią, do poniesionej straty, 
rekompensatę pieniężną. Wydaje orzeczenie w formie postanowienia, rozstrzy-
gając o rozgraniczeniu nieruchomości. Ustalenie spornych granic nieruchomo-
ści w prawomocnym orzeczeniu sądu powszechnego wyłącza możliwość innego 
ustalenia granicy przez organ administracji, co stwierdził m.in. NSA w wyroku 
z 2012 r. [I OSK 523/2011]. 

Na postanowienie stronom przysługuje prawo złożenia apelacji do sądu II in-
stancji a także kasacji do Sądu Najwyższego. 

Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa się 
również z udziałem geodety. Dodatkowo, zgodnie z art. 37 ust. 2 PGiK, prawo-
mocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości 
sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów re-
jonowych, właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i  do właściwych sta-
rostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów 
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i  budynków. Starosta, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i  budynków, 
z  urzędu wprowadza zmiany wynikające z  decyzji o  rozgraniczeniu w  drodze 
czynności materialno-technicznych, o czym stanowi art. 24 ust. 2a PGiK. 



5 
Wybrane przykłady rozgraniczenia 
nieruchomości na drodze 
administracyjnej, kontynuowane 
w postępowaniu sądowym 

5.1. Przykład 1 – tryb administracyjny 

W 2014 r. na podstawie „Postanowienia Prezydium miasta K. o wszczęciu postępo-
wania rozgraniczeniowego” wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe na drodze 
administracyjnej pomiędzy działkami 386/1 i 385, położonymi w obrębie ewi-
dencyjnym P., na terenie powiatu miejskiego K. W postępowaniu tym, z uwagi na 
brak odnalezionych na tym etapie postępowania dokumentów, w oparciu o które 
można wyznaczyć punkty graniczne i ustalić w całości przebieg granicy według 
stanu prawnego, zasadne było, aby na podstawie danych zawartych w operacie 
ewidencji gruntów i budynków wyznaczyć granice według stanu ewidencyjne-
go. W materiale dowodowym linia graniczna została wyznaczona jako biegnąca 
pomiędzy punktami wskazanymi na szkicu granicznym, m.in. pochodzącymi 
z dokumentacji rozgraniczenia w drodze ugody granic działek nr 386/1, 385 oraz 
390/1. Na linii granicznej, pomiędzy punktami granicznymi, wskazano punkty 
na wysokości każdego z dwunastu słupków ogrodzeniowych. Na szkicu, kolorem 
czarnym oznaczono istniejące ogrodzenie z lat 80. XX w. (ryc. 23). Stwierdzono, 
że poszczególne słupki znajdują się w odległości średnio 0,08 m od granicy ewi-
dencyjnej, z wyjątkiem ostatniego słupka granicznego.

Strony zapoznały się z ustaleniami geodezyjnymi i przyjęły następujące stano-
wiska:
1. Właściciele działki 385 wyrazili chęć zawarcia ugody polegającej na ustaleniu 

granicy zgodnie z przebiegiem istniejącego ogrodzenia, jednocześnie nie zaak-
ceptowali przebiegu granicy wskazanego przez współwłaściciela działki 386/1.
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Ryc. 23. Fragmenty szkicu z postępowania rozgraniczeniowego na drodze administracyjnej po-
między działkami 386/1 i 385 

2. Współwłaściciel działki 386/1 wskazał przebieg linii granicznej w odległości 
4 m od budynku nr 2, znajdującego się na działce 386/1 (ryc. 23, linia czer-
wona). Swoje stanowisko oparł na projekcie budynku z 1904 r. Dalszy prze-
bieg granicy pokrywał się z krawędzią podmurówki do słupka ogrodzenio-
wego, a  także z końcówkami metalowych wysięgników znajdujących się na 
słupkach ogrodzeniowych. Współwłaściciel nieruchomości nie zaakceptował 
granicy ewidencyjnej, granicy po linii ogrodzenia oraz stanowiska właścicieli 
działki 385.

3. Pozostali współwłaściciele działki 386/1 nie zajęli stanowiska w sprawie prze-
biegu linii granicznej pomiędzy działką 385 a 386/1.

Z uwagi na odmienne stanowiska stron, ustalenie granicy w trybie administra-
cyjnym nie było możliwe. Organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe, 
dotyczące granicy działki 386/1 z działką sąsiednią 385, wydał decyzję umarzają-
cą postępowanie rozgraniczeniowe z urzędu. Sprawa została przekazana do sądu.
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5.2. Przykład 1 – tryb sądowy 
W kontynuacji postępowania rozgraniczeniowego pomiędzy działkami nr 386/1 
oraz 385 położonymi w  obrębie P., prowadzonego w  trybie administracyjnym, 
a po przekazaniu sprawy do sądu rozpoczął się etap rozgraniczenia na drodze 
sądowej. 

W postępowaniu tym geodeta powołany przez Prezesa Sądu Okręgowego, jako 
biegły sądowy otrzymał zlecenie na sporządzenie opinii w zakresie określonym 
przez sędziego w postanowieniu sądowym (odezwie). Odezwa z sądu wymaga-
ła sporządzenia opinii przez biegłego, w tym konieczność zobrazowania szkicu 
z rozgraniczenia administracyjnego w dużej skali oraz zaznaczenia na nim, od-
rębnymi kolorami, przebiegów: granicy ewidencyjnej, przebiegu ogrodzenia na 
słupkach ogrodzeniowych, granicy między słupkami, według wskazań stron. 

Dodatkowo sąd zlecił sporządzenie mapy służącej jako kartograficzne zob-
razowanie spornego gruntu pod zasiedzenie dla jednej ze stron, w  przypadku 
stwierdzenia przez sąd, że występują ku temu przesłanki. 

Po analizie akt przedmiotowej sprawy zgłoszono pracę geodezyjną w PODGiK 
oraz przeanalizowano materiały archiwalne. Biegły sądowy, zgodnie z  odezwą 
(ryc. 24), zawiadomił o  oględzinach strony postępowania, a  z  przebiegu czyn-
ności na gruncie sporządził w terenie protokół. Protokół został odczytany przy-
byłym na grunt stronom i przez nie podpisany. Dokonano pomiaru kontrolnego 
dostępnych szczegółów terenu kluczowych dla wydania opinii. Po czynnościach 
w terenie przystąpiono do opracowania kameralnego, podczas którego skartowa-
no pomiar oraz przeanalizowano materiały archiwalne, w tym mapy katastralne 
oraz zarysy pomiarowe (ryc. 25 i ryc. 26).

Efektem opracowań biegłego były dwie mapy ewidencyjne wykonane dla ce-
lów sądowych (ryc. 27 i ryc. 28), na których umieszczono zlecone przez sąd prze-
biegi granic oraz ogrodzeń. 

Na mapie ewidencyjnej oznaczono przebieg spornej granicy, w tym kolorem 
różowym (linią przerywaną) przedstawiono granice katastralne w okolicy działek 
stanowiących przedmiot postępowania. 

Linię tę wprowadzono na podstawie mapy katastralnej (ryc. 25) oraz zarysu 
pomiarowego (ryc. 26) i miar na nim się znajdujących, których geodeta na eta-
pie postępowania administracyjnego nie odnalazł. Granica ewidencyjna zosta-
ła przedstawiona na mapie kolorem zielonym (ryc. 27 oraz ryc. 28). Jak wynika 
z mapy, przebieg granicy ewidencyjnej jest zgodny z granicą katastralną poza ma-
łym odcinkiem w obrębie budynku garażu.

Według oświadczenia zaprezentowanego na gruncie przez wnioskodawcę, 
sporna granica przebiega w  odległości 4 m od zachodniej elewacji budynku 
mieszkalnego nr 2 (plac Lasoty) od punktu B w kierunku północnym do punk-
tu A. Granicę opisywaną oznaczono kolorem niebieskim. Linią ciągłą czerwoną  
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Ryc. 24. Przykład odezwy sądowej Sądu Rejonowego dla K. P. w miejscowości K., zlecającej bie-
głemu sądowemu wykonanie opinii 

Miejscowość K., dn. 15.05.2020 r. 

Sygn. akt I Ns ……../ P 

Pan biegły Jan Kowalski 

zam. ul. Piękna 21/4 

 

Sąd Rejonowy dla K. P. w miejscowości K., Wydział I Cywilny, w sprawie z sprawy 

z wniosku P. Krystyny Kowalskiej przy uczestnictwie P. Zenona Wiśniewskiego 

o rozgraniczenie zwraca się o sporządzenie opinii, przedmiotem której będzie: 

- zobrazowanie na mapie w bardzo dużym powiększeniu szkicu rozgraniczenia 

pomiędzy działką ewidencyjną nr 386/1 obręb K.P.,                         objętą księgą wieczystą nr              

KR1P/……….… a działką nr 385, obręb K.P.,                           objętą księgą wieczystą nr 

KR1P/ ……..….., który to szkic znajduje się na karcie 16 akt sprawy o sygn.. I Ns ……./ P 

dołączonych do niniejszych akt, z zaznaczeniem osobnymi kolorami: 

a) przebiegu granicy ewidencyjnej pomiędzy owymi działkami, 

b) przebiegu ogrodzenia z siatki na słupkach przebiegających pomiędzy działkami, 

c) przebiegu granicy pomiędzy owymi działkami według propozycji P. Krystyny 

Kowalskiej, która na mapie z karty 16 akt sprawy o sygn.. I Ns ……../ P została 

zaznaczona kolorem czerwonym, 

- zobrazowanie i wyszczególnienie na osobnej mapie terenu gruntu obejmującego 

przestrzeń pomiędzy granicą ewidencyjną działki nr 386/1 i nr 385, obręb K. P., a granicą tych 

działek według propozycji P. Krystyny Kowalskiej, która na mapie z karty 16 akt sprawy 

o sygn.. I Ns ……./ P została zaznaczona kolorem czerwonym), bowiem ów teren gruntu może 

być przedmiotem badania Sądu w zakresie spełnienia przesłanek zasiedzenia owego pasa 

gruntu. 

Powyższą opinię proszę sporządzić po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz po 

dokonaniu oględzin. O terminie oględzin proszę zawiadomić strony. Opinię należy sporządzić 

w terminie 1 miesiąca w 10 egzemplarzach wraz z rachunkiem i opisem czynności.  
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Ryc. 25. Fragment mapy katastralnej dla obszaru miasta K., dla obrębu P., branej pod uwagę 
w postępowaniu sądowym
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Ryc. 26. Zarys pomiarowy mapy katastralnej, stanowiący materiał dowodowy w postępowaniu 
sądowym (nieodnaleziony w postępowaniu administracyjnym)
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Ryc. 27. Mapa ewidencyjna, z wyznaczeniem przedmiotu sporu, wykonana w postępowaniu są-
dowym rozgraniczenia działek ewidencyjnych o numerach 385 oraz 386/1 
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Ryc. 28. Fragment mapy ewidencyjnej, z wyznaczonym przedmiotem sporu, wykonanej dla ce-
lów sądowych 
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oznaczono granicę według wskazania wnioskodawcy podczas rozgranicze-
nia na drodze administracyjnej, przeprowadzonego na gruncie przez geodetę 
uprawnionego. Według oświadczenia drugiej ze stron postępowania, granica 
na spornym odcinku biegnie zgodnie z wyznaczoną granicą ewidencyjną. Na 
zlecenie sądu sporządzono również mapę, na której oznaczono przestrzeń po-
między granicą ewidencyjną działek 386/1 i 385 a wskazaniem granicy wnio-
skodawcy, zgodnie z aktami sprawy. Całkowita powierzchnia obszaru spornego 
wynosi 23 m2. Podobny obszar został także określony na podstawie wskazania 
granicy przez drugą ze stron w dniu oględzin – wynosił 24 m2. Sporządzoną 
opinię przekazano do PODGiK, jak również − zgodnie z odezwą − do sądu. Ze 
względu na fakt wykazania przez biegłego geodetę sądowego pokrycia obec-
nej granicy ewidencyjnej z przebiegiem granicy na zarysie pomiarowym, Sąd 
w rozstrzygnięciu wskazał przebieg granicy zgodny z zarysem i obecną granicą 
ewidencyjną. 

5.3. Przykład 2 − tryb administracyjny 
Rozgraniczenie pomiędzy działką ewidencyjną nr 88 a działką nr 90 położonymi 
w gminie W. wszczęto na podstawie postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy 
W. o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Obok przedmiotowych dzia-
łek w  postępowaniu dodatkowo uwzględniono te o  numerach ewidencyjnych 
89 oraz 91/1 graniczące z  ww. działkami w  punktach stanowiących trójmie-
dze. Strony zostały wezwane do stawienia się w określonym terminie na grun-
cie. Uprawniony geodeta przeanalizował materiały znajdujące się w  archiwum  
PODGiK w miejscowości W. Odnalezione zostały operaty z ustalenia przebiegu 
granic działki o numerze ewidencyjnym 90 i podziału działki 91 oraz dokumen-
tacja z podziału parceli gruntowej 278/5 z 1959 r. Analiza dostępnej dokumen-
tacji wykazała, że prowadzone jest rozgraniczenie działki 90 z  działkami 91/1 
i 91/2, które zostało skierowane do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. W terenie 
wyniesiono granice ewidencyjne oraz z mapy katastralnej. Granice okazane na 
gruncie nie zostały zaakceptowanie przez właścicieli przedmiotowych działek 
ewidencyjnych (o numerach 90 oraz 88). Właściciel działki 90 wskazał przebieg 
granicy zgodnie z mapą ewidencyjną (ryc. 29). 

Właściciel działki 88 wskazał przebieg granicy wzdłuż nieistniejącego już 
ogrodzenia, usunięto je bowiem kilka lat przed czynnościami rozgraniczeniowy-
mi. Z powodu sporu granicznego oraz braku możliwości zawarcia ugody, sprawę 
w postępowaniu administracyjnym umorzono i przekazano do rozpatrzenia są-
dowi. 
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Ryc. 29. Kopia fragmentu szkicu z rozgraniczenia działek ewidencyjnych nr 88 oraz nr 90 poło-
żonych w powiecie w., w obrębie ewidencyjnym W. 

5.4. Przykład 2 – tryb sądowy 
Po przekazaniu do sądu dokumentacji z postępowania rozgraniczeniowego po-
między działkami ewidencyjnymi o numerach 88 oraz 90, zlokalizowanymi w ob-
rębie ewidencyjnym W., prowadzonego na drodze administracyjnej rozpoczęto 
postępowanie sądowe. 

Wydana przez Sąd Rejonowy w miejscowości W., Wydział I Cywilny, odezwa 
zobowiązała biegłego geodetę do sporządzenia opinii w zakresie przebiegu sporu 
granicznego. W odpowiedzi na odezwę opracowano mapę uzupełniającą z ele-
mentami przygotowanymi na zlecenie sądu, na której uwidoczniono treści mapy 
ewidencyjnej, mapy katastralnej oraz sytuację terenową, mającą znaczenie dla 
przebiegu postępowania (ryc. 30).

Biegły sądowy skompletował operat techniczny oraz przekazał do PODGiK, 
w  celu weryfikacji poprawności opracowanej dokumentacji i  jej przyjęcia do  
PZGiK. Sporządzony operat techniczny obejmował: sprawozdanie techniczne, 
protokół z badania KW, raport z obliczenia pola powierzchni działek ewidencyj-
nych, wykaz atrybutów punktów granicznych, zlecenie sądowe, szkic graniczny 
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Ryc. 31. Spis treści dokumentacji technicznej przekazanej do PZGiK celem oklauzulowania roz-
graniczenia na drodze sądowej 

Spis dokumentów operatu technicznego Strona

1 Sprawozdanie techniczne 1

2 Badanie Księgi Wieczystej 2–5

3 Raport z obliczenia pola powierzchni działek 6–7

4 Wykaz atrybutów punktów granicznych 8–11

5 Zlecenie sądowe 12

6 Szkic granicy wraz z wykazem współrzędnych 13  
1 szt. (w kopercie)

7 Wykaz zmian gruntowych 14–16  
3 szt. (w kopercie)

8 Mapa uzupełniająca rozgraniczenia 17  
1 szt. (w kopercie)

wraz z wykazem współrzędnych, wykaz zmian gruntowych oraz mapę uzupełnia-
jącą z rozgraniczenia (ryc. 31−34).

Sąd Rejonowy w miejscowości W. I Wydział Cywilny uzgodnił granicę pomię-
dzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr 90 oraz 88, jako linię bieg-
nącą równolegle do granicy katastralnej w odległości 2 m na północ, tj. w głąb 
dawnej parceli katastralnej 278/4, a następnie wskazał na konieczność połączenia 
tej linii od strony wschodniej z istniejącym ogrodzeniem. Jednocześnie granica 
pomiędzy działką nr 90 a działkami 91/1 i 91/2 powinna mieć przebieg od wska-
zanego powyżej punktu ogrodzenia w kierunku północnym, po linii obecnego 
ogrodzenia, aż do granicy ewidencyjnej z działką drogową nr 1779. 
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Ryc. 33. Szkic graniczny opracowany dla potrzeb postępowania na drodze sądowej 

ID:
Rodzaj pracy: opracowanie dla celów sądowych, szkic granicy
Sygn. akt i Ns

Pomierzył

Skartował

Sprawdził

Data

06.09.2019 r.

Imię i nazwisko, podpis
małopolskie

Województwo

wielicki
Powiat
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Siercza
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Szkic polowy nr 1

Obiekt: dz.

Sekcja:

Jednostka wykonująca pomiar

P.U.G. „GEO-MEDIA-
-MAŁOPOLSKA”
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Ryc. 34. Mapa uzupełniająca z rozgraniczenia działki nr 90 z działkami 88, 91/1 oraz 91/2, zlo-
kalizowanymi w obrębie W. 





6 
Przykłady problemów pojawiających się 
w postępowaniu rozgraniczeniowym oraz 
obowiązki geodety z nich wynikające 

Postępowanie rozgraniczeniowe nie jest zadaniem w  pełni przewidywalnym. 
W trakcie czynności mogą pojawić się nieprzewidziane przeszkody, które musi 
rozwiązać geodeta, podejmując odpowiednie do sytuacji działania.

Poniżej przedstawiono przykłady wybranych problemów, które mogą zdarzyć 
się w terenie, a geodeta będzie zobowiązany w odpowiedni sposób na nie zarea-
gować.

6.1. Nieletni jako właściciel nieruchomości 
Podczas rozpoczęcia czynności na gruncie geodeta dowiaduje się, że sąsiednia 
nieruchomość była przedmiotem obrotu prawnego, a właścicielem została oso-
ba nieletnia. W takiej sytuacji geodeta jest zobowiązany do zawieszenia swoich 
czynności rozgraniczeniowych, ponieważ powinien poinformować organ prowa-
dzący o zaistniałych okolicznościach. Organ prowadzący postępowanie rozgra-
niczeniowe powinien ustalić, czy rodzice mogą reprezentować małoletniego, czy 
też zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora sądowego, który będzie reprezento-
wał małoletniego. Warto pamiętać, że czynność rozgraniczenia należy do katego-
rii spraw przekraczających zwykły zarząd, co wiąże się z koniecznością uzyskania 
przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (rodzice lub kurator) odpowied-
niej zgody sądu rodzinnego.

Organ administracji może, do czasu ustalenia przez sąd rodzinny kuratora 
sądowego dla małoletniego lub upoważnienia przedstawiciela ustawowego ma-
łoletniego, zawiesić postępowanie na tym odcinku granicy do czasu uzyskania 
odpowiednich orzeczeń sądu, czyli do ustania przeszkody w  przeprowadzeniu 
postępowania rozgraniczeniowego.
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6.2. Strona zmarła w trakcie postępowania 
W  przypadku, w  którym określony w  Księdze Wieczystej właściciel nierucho-
mości podlegającej rozgraniczeniu zmarł w trakcie postępowania, uzasadnione 
jest zawieszenie procesu. W takiej sytuacji organ administracji nakłada na wnio-
skodawcę obowiązek wystąpienia do sądu celem stwierdzenia nabycia spadku po 
zmarłym, następnie udokumentowania podjęcia tych czynności. 

W myśl art. 97 § 1 pkt 1 KPA, w przypadku śmierci strony należy podjąć próbę 
wezwania spadkobierców do udziału w sprawie lub, zgodnie z art. 30 § 5 KPA, 
w przypadku spadków nieobjętych, uznać jako strony osoby sprawujące zarząd 
nad majątkiem masy spadkowej. Można też za stronę przyjąć kuratora wyznaczo-
nego przez sąd na wniosek organu administracji publicznej. Jednocześnie należy 
mieć na względzie fakt, że osoba, która zmarła przed wszczęciem postępowania 
administracyjnego, nie może być uznawana za stronę tego postępowania, a więc 
art. 97 § 1 pkt 1 KPA ma zastosowanie tylko w przypadku śmierci strony w trakcie 
trwającego postępowania. 

6.3. Żądanie wycofania podpisu przez stronę 
W niektórych postępowaniach zdarza się, że po podpisaniu protokołu granicz-
nego lub aktu ugody oraz zakończeniu czynności geodety na gruncie, strona 
zmienia zdanie i żąda wycofania swojego podpisu. Geodeta, na tym etapie po-
stępowania, nie może zadośćuczynić prośbie stron. Sporządzona dokumentacja 
jest przekazywana, zgodnie z procedurami, do organu prowadzącego postępowa-
nie, a następnie do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (w celu 
kontroli merytorycznej i technicznej). Ewentualne żądania stron w tym zakresie 
mogą być szczegółowo opisane w sprawozdaniu technicznym z wykonanej pracy. 

6.4. Nieudostępnienie geodecie możliwości wejścia 
na grunt w celu przeprowadzenia niezbędnych 
czynności 

Zgodnie z zapisami art. 13 PGiK, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartogra-
ficzne mają prawo wstępu na grunt, jak również prawo do dokonywania niezbęd-
nych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Obowiązkiem właściciela 
lub innej osoby władającej nieruchomością jest umożliwienie wykonania prac 
geodezyjnych. 
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Często się zdarza, że pomimo powołania się na przytoczony powyżej prze-
pis prawa, strona odmawia wpuszczenia geodety na teren swojej nieruchomości. 
Geodeta w takim przypadku musi odstąpić od swoich czynności. Powinien nato-
miast wyznaczyć nowy termin możliwy do realizacji i poprosić o zabezpieczenie 
swoich prac przez właściwe miejscowo organy porządkowe (policję). 

6.5.  Zagrożenie naruszenia nietykalności cielesnej 
geodety 

Podczas prac terenowych może dochodzić do naruszenia nietykalności cielesnej 
lub występuje zagrożenie zdrowia lub życia geodety. Jedna ze stron postępowa-
nia może posiadać bowiem niebezpieczne narzędzie, np. nóż, siekierę, motykę. 
W takiej sytuacji geodeta musi odstąpić od wykonania czynności, dbając o swoje 
bezpieczeństwo, w  tym zdrowie i  życie, a  także chroniąc swoich pracowników. 
Dalsza realizacja zlecenia będzie przebiegała podobnie jak w punkcie 4., w no-
wym terminie ustalonym przez geodetę oraz z udziałem organów porządkowych. 

6.6.  Zmiana właściciela gruntu podczas czynności 
rozgraniczeniowych 

W trakcie realizacji czynności rozgraniczeniowych na gruncie pojawia się „nowy” 
właściciel, legitymujący się aktem notarialnym lub prawomocnym orzeczeniem 
sądu. Przeniesienie własności nastąpiło w tak nieodległym czasie, że zmiana nie 
została jeszcze ujawniona w księdze wieczystej ani w rejestrach ewidencji grun-
tów i budynków. Geodeta, na podstawie przedstawionego dokumentu, oceniając 
jego wiarygodność, powinien potraktować nowego właściciela jako osobę posia-
dającą pełnię praw do nieruchomości, a więc jako stronę postępowania. O tym 
fakcie powinien również zawiadomić organ prowadzący postępowanie. 

W sytuacji, w której geodeta zostanie poinformowany o zbyciu działki, a nowy 
jej właściciel nie będzie obecny na gruncie, geodeta powinien wyznaczyć nowy 
termin rozprawy rozgraniczeniowej i także powiadomić organ prowadzący po-
stępowanie rozgraniczeniowe. 
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6.7.  Strona dostarcza na grunt nowe dokumenty 
związane z rozgraniczeniem, które geodeta 
uznaje za wiarygodne, ale nie ma możliwości ich 
szczegółowej analizy na gruncie (konieczność 
przeliczenia, kalibracji, porównania) 

Do nieprzewidzianych sytuacji zalicza się również taką, w której strony przyno-
szą na grunt materiały dotyczące przebiegu granic nieruchomości, nieznane do-
tychczas geodecie, i proszą o  ich wykorzystanie w toczącym się postępowaniu. 
Geodeta w każdym przypadku powinien ocenić wiarygodność i przydatność tych 
dokumentów. Niekiedy jednak ich wykorzystanie wymaga obliczeń, kalibracji, 
porównania, co w warunkach terenowych, a  także przy braku sprzętu specjali-
stycznego i  oprogramowania, nie jest możliwe do przeprowadzenia. W  takim 
przypadku geodeta powinien wyznaczyć kolejny termin czynności na gruncie po 
wykonaniu analizy i sprawdzeniu przydatności dostarczonych materiałów. 

6.8.  Usprawiedliwione niestawiennictwo strony 
Na gruncie zdarzają się również sytuacje, w których geodeta otrzymuje informa-
cję lub zwolnienie lekarskie strony od jednego z uczestników albo osoby niezwią-
zanej z postępowaniem, wraz z informacją, że osoba ta nie stawiła się na grun-
cie z przyczyn niezamierzonych (np. choroby lub innego przypadku losowego). 
W takim przypadku zastosowanie znajduje art. 32 PGiK stanowiący, iż w razie 
usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do 
czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika. Odroczenie nie może 
trwać dłużej niż miesiąc. 

6.9.  Problem upoważnienia do reprezentacji strony 
Geodeta zobligowany jest przyjąć każde prawidłowo sporządzone pełnomocni-
ctwo do reprezentacji strony podczas czynności na gruncie. Niekoniecznie musi 
być to upoważnienie notarialne. Jednak podstawową cechą takiego upoważnienia 
powinno być jednoznaczne wskazanie osoby upoważnionej przez podanie imie-
nia, nazwiska i numeru dokumentu tożsamości, a także jednoznaczne wskazanie 
osoby upoważniającej oraz podanie zakresu pełnomocnictwa przez jego zdefinio-
wanie przedmiotowo, miejscowo i czasowo. 
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6.10.  Strona chce wycofać wniosek o rozgraniczenie 
W trakcie lub po przeprowadzeniu czynności przez geodetę, tj. po wykonaniu 
analizy materiałów oraz czynności na gruncie, zwłaszcza gdy strona dostrzega 
niekorzystny przebieg sprawy w odniesieniu do swoich wyobrażeń o przebiegu 
granicy, zdarza się, że strona na tym etapie żąda zaprzestania czynności rozgra-
niczeniowych i  deklaruje wycofanie wniosku o  rozgraniczenie. Jednak na tym 
etapie postępowania, aby prośba o zawieszenie postępowania rozgraniczeniowe-
go była skuteczna, zgodę na nią muszą wyrazić wszyscy uczestnicy postępowania 
(art. 105 § 2 KPA).





7 
Zakończenie

Rozgraniczenie nieruchomości jest trudnym i dość długim w realizacji postępo-
waniem administracyjnym, które w razie niepowodzenia może być kontynuowa-
ne i rozstrzygane na drodze sądowej. Wiele w tym zakresie zależy od geodety, któ-
ry musi wykazać się dobrą znajomością prawa, a także dużą wiedzą techniczną 
w swojej dziedzinie oraz umiejętnościami porozumiewania z ludźmi. To właśnie 
od jego postawy, na etapie administracyjnym, zależy niejednokrotnie sposób za-
kończenia postępowania.

Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzi do ustalenia przebiegu linii gra-
nicznej, co do której nie istnieją dokumenty prawne umożliwiające jej odtworze-
nie, jak również w przypadku, w którym nastąpił spór graniczny. Rozgraniczenie 
nie służy więc, jak często jest to mylone, doprowadzeniu powierzchni nierucho-
mości do określonej wartości – ta wielkość ma w tym postępowaniu znaczenie 
marginalne. W wyniku postępowania rozgraniczeniowego nie dochodzi również, 
co do zasady, do rozstrzygnięcia o wydaniu nieruchomości, ani też do rozstrzyg-
nięcia o innych roszczeniach związanych z nieruchomością.

Jak już wskazano, postępowanie rozgraniczeniowe może być prowadzone w try-
bie administracyjnym lub sądowym. Jednak osoby zainteresowane rozgraniczeniem 
nieruchomości nie mają możliwości wyboru trybu postępowania, ponieważ tryb 
ten warunkowany jest bezpośrednio rodzajem zgromadzonej dokumentacji i  jej 
jakością. Zgodnie z prawem, pierwszeństwo ma postępowanie rozgraniczeniowe 
przed organami administracji samorządowej, a sąd powszechny staje się właściwy 
tylko wtedy, kiedy taką możliwość przewiduje ustawa PGiK, regulująca problema-
tykę rozgraniczania nieruchomości w postępowaniu administracyjnym. W Polsce 
ten model postępowania o rozgraniczenie (w dwóch trybach − obowiązkowym ad-
ministracyjnym oraz sądowym) funkcjonuje, bez większych zmian, od 1946 r. 

Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym jest odpowiedzial-
ną i złożoną pracą prowadzoną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
wykonywaną przez geodetów realizujących czynności techniczne. Prace upraw-
nionych geodetów w tym postępowaniu wymagają doświadczenia w rozmowie ze 
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stronami, rzetelnego informowania stron o realizowanych czynnościach na każ-
dym etapie postępowania, o prawach i obowiązkach, a także o konsekwencjach, 
które wynikają z tych czynności. 

Podstawowe przymioty jakimi powinien się cechować geodeta realizujący 
czynności techniczne związane z  rozgraniczeniem to: skrupulatność, umiejęt-
ność rzetelnej i obiektywnej analizy dokumentów, cierpliwość podczas rozpra-
wy granicznej oraz bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa 
i umiejętność prowadzenia negocjacji, a  także łagodzenia sporów. Umiejętność 
rozmowy z  uczestnikami postępowania jest sprawą fundamentalną, ponieważ 
może mieć znaczący wpływ na sposób jego zakończenia. Zdolności tej nie da się 
ująć w określone schematy, ponieważ każde rozgraniczenie jest nowym, unikato-
wym przypadkiem, w którym uczestniczą strony o różnej percepcji pojmowania 
rzeczywistości i różnicach charakterologicznych. Często wyobrażenia o zasięgu 
prawa ich własności są wynikiem niewłaściwej interpretacji posiadanej doku-
mentacji lub nikłej wiedzy o przebiegu linii granicznych.

Dokonując rzetelnej oceny sytuacji, dostępnych dowodów oraz budząc zaufanie 
uczestników postępowania rozgraniczeniowego, geodeta niejednokrotnie będący 
jednocześnie mediatorem, powinien wyjaśnić i  rozważyć okoliczności faktyczne 
i prawne sprawy oraz ustalić granice zgodnie z prawem. Spisany przez geodetę na 
gruncie protokół graniczny lub akt ugody będą stanowiły podstawę do wydania 
decyzji administracyjnej kończącej postępowanie na jeden z trzech prawnie okre-
ślonych sposobów poprzez: decyzję zatwierdzającą granice nieruchomości ustalone 
na podstawie jednoznacznych przesłanek, decyzję umarzającą postępowanie admi-
nistracyjne w przypadku zawarcia ugody granicznej, decyzję o umorzeniu postępo-
wania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia przed sądem powszechnym.

Postępowanie rozgraniczeniowe na drodze sądowej to efekt braku zgodności 
stron w ustaleniu przebiegu granicy na drodze administracyjnej (ale także, w wy-
branych przypadkach, etap toczącej się sprawy o  własność lub wydanie nieru-
chomości albo jej części). Postępowanie w tym trybie pociąga za sobą dodatkowe 
koszty sądowe (opinia biegłego geodety, rzeczoznawcy oraz specjalistów z innych 
dziedzin), ponoszone przez strony postępowania. Wiąże się również z  długim 
przebiegiem sprawy, którą sąd rozpatruje i  rozstrzyga, analizując zazwyczaj te 
same dowody i przesłanki, które dostępne były w postępowaniu administracyj-
nym. Z punktu widzenia interesu stron, najbardziej optymalne jest zakończenie 
sporu granicznego na drodze administracyjnej. Ogranicza się w ten sposób kosz-
ty i czas, a także oszczędza stronom stresu związanego z toczącym się niejedno-
krotnie kilka lat postępowaniem. 

Rozgraniczenie nieruchomości bywa również nieprzewidywalne − bezpo-
średnio w trakcie postępowania pojawiają się różne okoliczności. Geodeta musi 
te sytuacje rzetelnie ocenić i zgodnie z literą prawa zaproponować odpowiednie 
rozwiązanie. 
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Pytania sprawdzające 

1. Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby możliwe było wznowienie znaków 
granicznych?

2. Czy od decyzji o rozgraniczeniu służy odwołanie i do jakiego organu?
3. W jakim postępowaniu powstaje tzw. granica prawna?
4. Proszę opisać obowiązki organu prowadzącego postępowanie rozgranicze-

niowe. 
5. Kiedy dokumenty dotyczące przebiegu granicy możemy uznać za niewiary-

godne?
6. Kiedy granice ustalamy w postępowaniu rozgraniczeniowym?
7. Na czym polegają czynności sprawdzające, dokonywane przez organ wszczy-

nający postępowanie, po złożeniu wniosku o rozgraniczenie?
8. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania rozgra-

niczeniowego? 
9. Kto z urzędu jest uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania 

rozgraniczeniowego? 
10. Kiedy nie należy wszczynać postępowania rozgraniczeniowego?
11. Kiedy geodeta powinien wstrzymać czynności rozgraniczeniowe?
12. Jakie czynności powinien wykonać geodeta podczas wywiadu terenowego?
13. Wymienić podstawowe sposoby ustalania granic w administracyjnym postę-

powaniu rozgraniczeniowym.
14. Kiedy geodeta powinien odmówić zawarcia ugody podczas rozgraniczenia? 
15. Wymienić zakres czynności sprawdzających przed wydaniem decyzji rozgra-

niczeniowej.
16. Co to jest rektyfikacja decyzji rozgraniczeniowej?
17. Kiedy organ prowadzący wydaje decyzję umarzającą postępowanie rozgrani-

czeniowe?
18. Czym różni się wypis z KW od odpisu z KW?
19. Proszę opisać czynności geodety podczas rozgraniczenia.
20. Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół gra-

niczny?
21. Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony akt ugody? 
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22. Proszę opisać rodzaj stabilizacji granic w zależności od charakteru podłoża.
23. Proszę zdefiniować pojęcie rozgraniczenie nieruchomości i opisać, w jakich 

dwóch postępowaniach może się toczyć.
24. Podaj zasady ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz jaki do-

kument z tych czynności powstaje? 
25. Kiedy istnieje możliwość stabilizacji punktów granicznych w sposób trwały? 
26. Podczas rozprawy rozgraniczeniowej jedna ze stron odmówiła podpisania 

protokołu. Czy w takiej sytuacji może zostać wydana decyzja o rozgranicze-
niu? Jakie czynności powinien podjąć geodeta?

27. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody 
granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia 
tej ugody?

28. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody gra-
nicznej?

29. Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed 
geodetą? Jakie są niezbędne warunki, aby mogło dojść do zawarcia ugody?

30. Dlaczego ugoda zawarta przed geodetą podczas postępowania rozgranicze-
niowego ma moc ugody sądowej? 

31. Czy geodeta może sporządzić akt ugody, gdy strony wskazują różne granice?
32. Jaka dokumentacja powstaje w wyniku postępowania rozgraniczeniowego? 

Jakie elementy ona zawiera i do kogo jest przekazywana?
33. Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?
34. W jakich przypadkach właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie 

jest sąd powszechny?
35. Jaką dokumentację należy sporządzić z postępowania w trybie administra-

cyjnym, gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd? Jaka 
jest jej zawartość? 

36. Wymień rodzaje dokumentów stanowiących podstawę do określenia położe-
nia punktów granicznych?

37. Kiedy współwłaściciele nieruchomości mogą złożyć wniosek o rozgranicze-
nie?



Summary 

The demarcation consists in determining the course of the real estate boundary 
(by its nature, it can only be about land property), i.e. in determining how far the 
ownership right of the owner of a given property extends. The specificity of the 
demarcation procedure is that it has two phases: administrative (obligatory) and 
judicial, which does not have to happen. Since the administrative phase is manda-
tory, proceedings before the court without exhaustion of the administrative phase 
are inadmissible − thus the court proceedings are temporarily inadmissible. This 
means that one of the procedural prerequisites is missing, so the court will reject 
the demarcation application submitted directly to the court (without exhausting 
the administrative route). This model of demarcation proceedings has existed in 
Poland without major changes since 1946.

The administrative phase of the demarcation proceedings is opened by the ap-
plication submitted by the interested party to the mayor (mayor, town hall). This 
body carries out the demarcation in an administrative procedure. In the course of 
this procedure, an expert surveyor recreates on the ground the course of borders 
on the basis of traces, border signs, documents from the land register (maps) and 
points of the geodetic warp. The procedure ends with an administrative decision 
on determining the course of the border. In case of lack of such data, the surveyor 
accepts statements on the course of the border from the parties. If there is no 
dispute as to the course of the border, the proceedings end with an administrative 
decision on determining the course of the border. The parties may also enter into 
a settlement with the surveyor to regulate the course of the border. The settlement 
concluded before the surveyor has the power of a court settlement. A party dis-
satisfied with the settlement may demand that the case be referred to the court. 
The administrative authority shall discontinue the proceedings and refer the case 
ex officio to the court if the course of the border cannot be established by decision 
and the parties have not made use of the possibility of concluding a settlement. 

In the court phase, the demarcation proceedings are conducted by the dis- 
trict court in a non-contentious procedure, ending with a decision, from which 
participants can appeal to the district court. All evidence is admissible in the de-
marcation proceedings, although in practice documents, especially maps, are by 
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far the most important. In court delimitation proceedings, it is required to prove 
the title to the property. As a rule, evidence is to be taken from an inspection of 
the disputed border and from a written opinion of an expert surveyor, who pre-
sents the court with a geodetic map with the marked course of the border accord-
ing to the data from the land register and, if necessary, the owners’ indications. 
This makes the demarcation procedure expensive, especially if there are several 
opinions. 

This book discusses the administrative and judicial demarcation procedure 
based on current legislation. It is complemented by examples from surveying 
practice presenting case studies for demarcation cases started in administrative 
mode and continued in court proceedings. 



Załącznik nr 1

Dz.U. 2020 poz. 2052
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego  
tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 1 
Przepisy ogólne

Art. 1. 
Ustawa reguluje sprawy: 
1) krajowego systemu informacji o terenie; 
2) organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej; 
3) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych; 
4) ewidencji gruntów i budynków; 
5) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 
6) gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 
7) rozgraniczania nieruchomości; 
8) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowa-

nia tych sieci; 
9) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
10)  uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii; 
11)  ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) pracach geodezyjnych – rozumie się przez to: 

a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycz- 
nych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z: 
– realizacją zadań określonych w ustawie, 
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– opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nierucho-
mości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych 
oraz czynności cywilnoprawnych, 

– wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, 

b) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazo-
wań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w usta-
wie lub na potrzeby pomiarów i opracowań, o których mowa w lit. a, 

c) obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zob-
razowań, o których mowa w lit. a i b, 

d) tworzenie określonych w ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz 
dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyj-
nych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych zwią-
zanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geode-
zyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa; 

2) pracach kartograficznych – rozumie się przez to wykonywanie map to-
pograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opraco-
wań tematycznych i specjalnych; 

2a) czynnościach geodezyjnych na potrzeby budownictwa – rozumie się 
przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokoś-
ciowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiek-
tów budowlanych, w  szczególności związanych z  opracowaniem mapy 
do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geo-
dezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomia-
rami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących 
sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej; 

3) (uchylony) 
4) osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowane zbio-

ry jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone 
w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zo-
stało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właś-
ciwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności 
tego wyznaczenia; 

5) znakach geodezyjnych – rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, 
określające położenie punktów osnowy geodezyjnej; 

6) mapie topograficznej – rozumie się przez to opracowanie kartograficz-
ne o  treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego po-
wierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki; 

7) mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie 
kartograficzne, zawierające informacje o  przestrzennym usytuowaniu: 
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punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, kon-
turów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topogra-
ficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów; 

7a) mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kar-
tograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyj-
nych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o któ-
rej mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia 
dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, 
klauzulę urzędową, o  której mowa w  art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą 
potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a 
ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzo-
na, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku weryfikacji; 

7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – ro-
zumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmiesz-
czeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem bu-
dowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki 
tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 
pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowią-
cą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 
12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświad-
czenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku 
weryfikacji; 

8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) – rozumie się 
przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację 
oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, 
budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach wła-
dających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami; 

8a) operacie opisowo-kartograficznym – rozumie się przez to bazę danych 
ewidencyjnych, utworzoną z  wykorzystaniem wyników prac geodezyj-
nych wykonanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budyn-
ków, oraz utworzone na podstawie danych tej bazy rejestry, kartoteki oraz 
mapę ewidencyjną; 

8b) lokalu – rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal 
o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568); 
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9) terenach zamkniętych – rozumie się przez to tereny o  charakterze za-
strzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określo-
ne przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych; 

10) państwowym zasobie geodezyjnym i  kartograficznym – rozumie się 
przez to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbio-
rów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, 
dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartogra-
ficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazo-
wania lotnicze i satelitarne; 

10a) centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez 
to centralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju; 

10b) wojewódzkim zasobie geodezyjnym i  kartograficznym – rozumie się 
przez to wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego prowadzoną przez marszałków województw przy pomocy 
geodetów województw; 

10c) powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez 
to powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go prowadzoną przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu 
przy pomocy geodetów powiatowych; 

11) sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nad-
ziemne, naziemne i  podziemne przewody i  urządzenia: wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne 
i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także pod-
ziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej 
nie są budynkami; 

12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozumie się przez to podział gleb 
na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na 
podstawie cech genetycznych gleb; 

13) powszechnej taksacji nieruchomości – rozumie się przez to wycenę nie-
ruchomości, realizowaną według odrębnych przepisów; 

14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to sy-
stem informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i  udostęp-
nianie informacji o  sieciach uzbrojenia terenu, w  sposób jednolity dla 
obszaru całego kraju; 

14a) (uchylony) 
14b) (uchylony) 
15) (uchylony) 
16) harmonizacji zbiorów danych – rozumie się przez to działania o charak-

terze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowa-



Załącznik nr 1 109

dzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do 
wspólnego i łącznego wykorzystywania. 

Art. 3. 

1. Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stano-
wią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień 
przestrzennych. 

2. Osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju. 
3. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez: 

1) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej – w zakresie osnów podstawowych; 

2) starostów – w zakresie osnów szczegółowych. 
4. Przepisy ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osnów grawi-

metrycznych i magnetycznych. 
5. Rada Ministrów określi, w  drodze rozporządzenia, państwowy system 

odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju, uwzględ-
niając jego parametry techniczne oraz warunki stosowania. 

Art. 4. 

1. (uchylony) 
1a.  Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinforma-

tycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infra-
struktury informacji przestrzennej, dotyczące: 
1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawi-

metrycznych i magnetycznych; 
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); 
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 
4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów te-

rytorialnych kraju; 
5) państwowego rejestru nazw geograficznych; 
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 
7) rejestru cen nieruchomości; 
8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w  skalach 1:10 000–
1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego mode-
lu rzeźby terenu; 

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

10) szczegółowych osnów geodezyjnych; 
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11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numeryczne-
go modelu terenu; 

12) obiektów topograficznych o  szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000. 

1aa. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3, 6, 7, 10 i 12, są zakładane 
i prowadzone dla obszaru kraju z wyjątkiem morza terytorialnego, o któ-
rym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234). 

1b.  (uchylony) 
1ba.  (uchylony) 
1c.  Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a, 

oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory 
i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284). 

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

1e.  Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na pod-
stawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o któ-
rych mowa w ust. 1a, 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. 

2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się od-
rębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbro-
jenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie gra-
nic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników 
urzędów centralnych. 

2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników 
urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są rów-
nież granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca 
przebieg granic i  powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest 
przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym teryto-
rialnie starostom w trybie art. 22. 

2b.  Właściwi ministrowie i  kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają 
Głównego Geodetę Kraju o  ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają 
klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na 
tym terenie. 
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2c.  Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obo-
wiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną 
i  kartograficzną oraz sporządzone mapy w  celu włączenia ich do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2d.  Nadzór nad pracami geodezyjnymi i  kartograficznymi na terenach za-
mkniętych sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu centralne-
go. 

3.  Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadni-
czej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych pokrywa 
się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji za-
dań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego 
lub inni inwestorzy. 

Art. 5. 

1.  Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 
ust. 1a, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, bę-
dącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o któ-
rej mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozu-
mień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicz-
nej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1a, mając na względzie minimalizację kosz-
tów budowy i utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostęp-
ności do danych, ich bezpieczeństwa i jakości. 

3. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej współdziałają przy tworze-
niu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie. 

Art. 5a. 

1.  W związku z przetwarzaniem przez Głównego Geodetę Kraju, marszał-
ków województw, starostów albo prezydentów miast na prawach po-
wiatu, wojewodów, organów i podmiotów tworzących i utrzymujących 
zintegrowany system informacji o nieruchomościach oraz wojewódzkich 
inspektorów nadzoru geodezyjnego i  kartograficznego danych osobo-
wych uzyskanych odpowiednio przy: 1) prowadzeniu państwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego, 
2) przechowywaniu kopii zabezpieczających baz danych, o  którym 

mowa w art. 7b ust. 1 pkt 4, 
3) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
4) tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nie-

ruchomościach, 
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5) prowadzeniu postępowań kontrolnych, o których mowa w art. 9, 
6) wydawaniu dzienników praktyki zawodowej, o których mowa w art. 

44b ust. 5, oraz prowadzeniu rejestrów wydanych dzienników prak-
tyki zawodowej, 

7) nadawaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartogra-
fii oraz prowadzeniu centralnego rejestru osób posiadających upraw-
nienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 

8) prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych – prawo, o którym mowa 
w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)), w zakresie wystąpień zawie-
rających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem 
postępowania administracyjnego, przysługuje w  zakresie, w  jakim 
nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane 
pozyskano. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym 
mowa w  ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której 
dane są przetwarzane. 

3. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o  narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach (Dz. U. z  2020 r. poz. 
164) albo przepisów odrębnych, podmioty, o  których mowa w  ust. 1, 
przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Dane osobowe, o  których mowa w  ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 
zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub 
przekazaniu polegającym co najmniej na: 
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora 
danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania da-
nych osobowych do zachowania ich w tajemnicy. 

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 
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Art. 5b. 

Wystąpienie z  żądaniem, o  którym mowa w  art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nie wpływa 
na realizację zadań wskazanych w art. 5a ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8. 

Rozdział 2 
Służba Geodezyjna i Kartograficzna 

Art. 6. 

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w  sprawach 
geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju. 

2. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do 
spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa. 

3. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 

4. Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut na-
dany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. 

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii określa Główny Geodeta Kraju w regulaminie or-
ganizacyjnym. 

6. (uchylony) 

Art. 6a. 

1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: 

a) Główny Geodeta Kraju, 
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego in-

spektora nadzoru geodezyjnego i  kartograficznego jako kierow-
nika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład 
zespolonej administracji rządowej w województwie; 

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: 
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geo-

dety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskie-
go, 

b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 
wchodzącego w skład starostwa powiatowego. 
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2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wyko-
nuje w  imieniu wojewody zadania i  kompetencje Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych. 

2a.  Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego po-
wołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju. 

3. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania 
z zakresu administracji rządowej. 

3a. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy za-
sób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługu-
jących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu 
w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpo-
wiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący 
zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone. 

4. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezyden-
towi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do 
zakresu jego zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administra-
cyjnych, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na 
podstawie ust. 4 przy pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład 
urzędu gminy. 

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie po-
winny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie określonych 
w ustawie zadań i kompetencji, mając na uwadze konieczność zapewnie-
nia przez gminę prawidłowego poziomu merytorycznego i technicznego 
wykonywania pełnego zakresu zadań. 

Art. 6b. 

1. Głównego Geodetę Kraju powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru, Prezes Rady Ministrów, na wnio-
sek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministrów 
odwołuje Głównego Geodetę Kraju. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek Głównego Geodety 
Kraju, powołuje jego zastępców, spośród osób wyłonionych w drodze ot-
wartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalni-
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ctwa odwołuje, na wniosek Głównego Geodety Kraju, jego zastępców. 
3. Stanowisko Głównego Geodety Kraju może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
2) jest obywatelem polskim; 
3) korzysta z pełni praw publicznych; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
5) posiada kompetencje kierownicze; 
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż 

pracy na stanowisku kierowniczym; 
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właś-

ciwości Głównego Geodety Kraju. 
4. Informację o naborze na stanowisko ogłasza się przez umieszczenie ogło-

szenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 
1) nazwę i adres urzędu; 
2) określenie stanowiska; 
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 
5) wskazanie wymaganych dokumentów; 
6) termin i miejsce składania dokumentów; 
7) informację o metodach i technikach naboru. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni 
od dnia opublikowania ogłoszenia w  Biuletynie Informacji Publicznej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

6. Nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju przeprowadza zespół, 
powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, liczący co 
najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyło-
nienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie 
zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierow-
nicze. 

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, 
może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą człon-
kiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej 
oceny. 

8. Członek zespołu oraz osoba, o  której mowa w  ust. 7, mają obowiązek 
zachowania w  tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się 
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 
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9. W  toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których 
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 
1) nazwę i adres urzędu; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę 

kandydatów; 
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów 

uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kan-

dydata; 6) skład zespołu. 
11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Pub-
licznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru 
zawiera: 
1) nazwę i adres urzędu; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamiesz-

kania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację 
o niewyłonieniu kandydata. 

12. Umieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów ogłoszenia o  naborze oraz o  wyniku tego naboru jest 
bezpłatne. 

13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, 
powołuje Główny Geodeta Kraju. 

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o  których mowa 
w ust. 2, stosuje się odpowiednio ust. 3–12. 

Art. 6c. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wyma-
gania, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geode-
zyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci 
gminni, uwzględniając konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji za-
wodowych do zakresu wykonywanych zadań. 

Art. 7. 

1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 
1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 
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2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, 
w tym: 
a) rejestracji stanów prawnych i  faktycznych nieruchomości (kata-

ster), 
b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych, 
c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogra-

metrycznych, 
d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski, 
e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie; 

3) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktu-
alizacja i udostępnianie danych; 

4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i  przedsiębiorców 
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartogra-
fii; 

5) (uchylony) 
6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jedno-

stek podziałów terytorialnych kraju; 
7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy 

zasadniczej; 
8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawo-

dowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, 
prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi sa-
morządami zawodowymi; 

9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii 
organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i  regionalnymi oraz 
organami i urzędami innych krajów; 

10) inicjowanie prac naukowych i  badawczo-rozwojowych w  zakresie 
standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod 
informatycznych, fotogrametrycznych i  satelitarnych w  dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie; 

11) prowadzenie spraw związanych z  ochroną informacji niejawnych 
w działalności geodezyjnej i kartograficznej; 

12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru. 
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i  zagospodaro-

wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materia-
łów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji niejawnych, uwzględniając przy tym 
potrzeby ochrony informacji niejawnych w  działalności geodezyjnej 
i kartograficznej. 
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Art. 7a. 
1. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szcze-

gólności: 
1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 
2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu po-

stępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspek-
torów nadzoru geodezyjnego i  kartograficznego, a  także nadzoruje 
i kontroluje ich działania; 

3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje 
środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym; 

4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magne-
tyczne i prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 
ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych; 

5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we 
współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastruk-
turę techniczną tego systemu; 

6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami admini-
stracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, 
oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i po-
wierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany 
z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic 
i adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnia-
nie danych dotyczących: 
a) granic państwa, 
b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szcze-

gólności: 
– zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 
– podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 
– podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej, 
– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów, 
– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów 

i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szcze-
gólności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb 
administracji skarbowej, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych, zarządów zlewni Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie, regionalnych zarządów go-
spodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, urzędów morskich, 
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c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i  przystani morskich, 
morskiej linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza tery-
torialnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego po-
działu terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek 
podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 

e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 
7) (uchylony) 
8) współpracuje z  wyspecjalizowanymi w  dziedzinie geodezji i  karto-

grafii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organa-
mi i urzędami innych krajów; 

9) inicjuje prace naukowe i  badawczo-rozwojowe w  zakresie standar-
dów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informa-
tycznych, fotogrametrycznych i  satelitarnych w  dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie; 

10) nadaje uprawnienia zawodowe w  dziedzinie geodezji i  kartografii, 
prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z  samorzą-
dami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów; 

11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w dzia-
łalności geodezyjnej i kartograficznej; 

12) (uchylony) 
13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych 

podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1a, oraz standardowych opracowań kar-
tograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, a także współdziała, 
na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i fi-
nansowym w ich realizacji; 

14) tworzy, prowadzi i udostępnia: 
a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9, 
b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, 
c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i nu-

merycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11, 
d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 

000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 
e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne; 

15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego na-
zewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw 
geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5, zawierającą aktu-
alne i historyczne informacje dotyczące: 
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a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miej-
scowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), 

b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

16) (uchylony) 
16a) zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwaną dalej 
„krajową bazą GESUT”; 

17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projekty rządowych programów 
realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w za-
kresie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nierucho-
mości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych i  ogólnogeo-
graficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań 
tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz 
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu; 

18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organi-
zacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń; 

19) utrzymuje i  rozbudowuje infrastrukturę i  systemy teleinformatyczne 
umożliwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi. 

2. Główny Geodeta Kraju oraz Minister Obrony Narodowej współdziałają 
przy realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie 
dla obronności państwa, w tym przy tworzeniu standardowych opraco-
wań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 
1:500 000 oraz 1:1 000 000. 

Art. 7b. 

1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i  kartograficznego dzia-
łający w  imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz 
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności: 
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szcze-

gólności: 
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i  kartograficznych 

z przepisami ustawy, 
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące sa-

modzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii; 
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej; 
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3) współdziała z  Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli 
państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kar-
tograficznego; 

4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w  szczególności 
bazy danych ewidencji gruntów i budynków; 

5) (uchylony) 
6) na wniosek starosty wyraża opinię o  przygotowaniu gminy do 

przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4. 
2. W  rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki 

inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem: 
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie; 
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej 

i kartograficznej. 

Art. 7c. 

1. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 
1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycz-

nych dla obszaru województwa; 
3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowa-

dzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 
8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, 
o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3; 

4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordy-
nacja prac urządzeniowo-rolnych; 

5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bo-
nitacji; 

6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwo-
wego rejestru granic i  powierzchni jednostek podziałów terytorial-
nych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 
ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa. 

2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o  których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgod-
nieniu z Głównym Geodetą Kraju. 

3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju po-
rozumienia dotyczące merytorycznego i  finansowego współdziałania 
przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topogra-
ficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000. 

4. Marszałek województwa informuje Głównego Geodetę Kraju, w termi-
nie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok dzia-
łaniach w zakresie: 
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1) aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8; 
2) tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, 

o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3. 

Art. 7d. 

Do zadań starosty należy w szczególności: 
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego, 

w tym: 
a) prowadzenie dla obszaru powiatu: 

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

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, 
o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą 
GESUT”, 

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz da-

nych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12, 
c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opra-

cowań kartograficznych, co najmniej w  jednej ze skal, o  których 
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2; 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 
3) zakładanie osnów szczegółowych; 
4) (uchylony) 
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowy-

wanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomo-
ści; 

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 
7) (uchylony) 

Art. 7e. 

Służba Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z Szefem Krajowego Cen-
trum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego za-
dań ustawowych. 

Art. 8. 

1. Przy Głównym Geodecie Kraju działają: 
1) Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jako organ doradczy 

i opiniodawczy; 
2) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rze-

czypospolitej Polskiej. 
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2. Główny Geodeta Kraju określa skład osobowy Rady i Komisji, o których 
mowa w ust. 1 i 3. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i  zagospodaro-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporzą-
dzenia, tryb i  zakres działania Państwowej Rady Geodezyjnej i  Karto-
graficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady wynagradzania ich członków, ma-
jąc na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przed-
stawianych Głównemu Geodecie Kraju opracowań i opinii. 

Art. 9. 

1. Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność wojewódzkich inspekto-
rów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego prze-
prowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej 
i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne przedsiębiorców, 
a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „jednostkami organi-
zacyjnymi”. 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie le-
galności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej również w zakresie celowości. 

4. Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich in-
spektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może objąć kontro-
lą działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz 
przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych. 

5. Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartogra-
ficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy art. 11–57 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 224). 

6. Okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, opracowany przez wo-
jewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przed 
jego zatwierdzeniem przez wojewodę, podlega uzgodnieniu z Głównym 
Geodetą Kraju. 

7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086). 

8. Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w za-
kresie wykonywania prac geodezyjnych, może dotyczyć: 

1) zgłaszania prac geodezyjnych; 
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2) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego wyników prac geodezyjnych; 

3) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych 
funkcji w zakresie geodezji i kartografii; 

4) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych. 
9. Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporzą-

dzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
10. W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności: 

1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę; 
2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy; 
3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 
4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą; 
5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnie-

nia do przeprowadzenia kontroli; 
6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej 

podczas kontroli; 
7) ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone; 
8) wnioski z kontroli; 
9) spis załączników do protokołu; 
10) datę i miejscowość podpisania protokołu; 
11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu; 
12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający 

kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – 
jeżeli zostały złożone; 

13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – 
jeżeli została stwierdzona. 

11. Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do 
organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 
dni od dnia jego otrzymania. 

12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ prze-
prowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzy-
mania. 

13. W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolu-
jące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy. 

14. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w  terminie 7 
dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu 
we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania. 

Art. 9a. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kartograficznych 
opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnia-
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nie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz organizację i tryb 
współdziałania z  Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji 
publicznej przy realizacji tych zadań, mając na względzie potrzeby państwa 
i  obywateli, a  także odpowiednie wykorzystanie informacji zgromadzonych 
przez organy administracji publicznej. 

Art. 10. 

1.  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi mini-
strami i kierownikami urzędów centralnych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których 
nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne. 

1a. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania przestrzenne-
go oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb 
sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na 
terenach zamkniętych, a w szczególności określi rodzaje prac, nad który-
mi sprawowany jest nadzór, uwzględniając potrzeby obronności i bezpie-
czeństwa państwa oraz ochrony informacji niejawnych. 

2. Materiały geodezyjne lub kartograficzne, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, mogą wykonywać wyłącznie pod-
mioty posiadające odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejaw-
nych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 

3. Na wniosek podmiotu, który planuje wykonywać dla określonego obsza-
ru zobrazowania lotnicze, Główny Geodeta Kraju w terminie 7 dni robo-
czych od dnia otrzymania wniosku udziela informacji, czy w granicach 
tego obszaru znajdują się tereny zamknięte, zawierające obiekty, o któ-
rych informacje objęte są klauzulą tajności. 

4. Podmiotowi, który posiada odpowiednią zdolność do ochrony informa-
cji niejawnych, Główny Geodeta Kraju udziela ponadto na jego wniosek 
informacji o granicach terenów zamkniętych oraz przekazuje wytyczne 
dotyczące zasad przetwarzania zobrazowań lotniczych zawierających in-
formacje niejawne do postaci jawnej. 

5. (uchylony) 
6. Do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodo-

wej, wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne, oraz in-
nych wykonawców działających na zlecenie tych jednostek nie stosuje się 
przepisów art. 6, art. 7 ust. 1, art. 9, art. 12–12b, art. 12c ust. 1, art. 12d, 
art. 19 ust. 2, art. 42–46w, art. 49 i art. 50 ust. 2. 
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Rozdział 3 
Prace geodezyjne i kartograficzne 

Art. 11. 

1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być 
przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się 
uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przy-
padku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mier-
niczego górniczego. 

2. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia 
organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymujące-
go się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geo-
dezyjnych. 

3. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca 
funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, uznaje się ją za 
pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych. 

Art. 12. 

1. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich roz-
poczęciem: 

1) Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest: 
a) (uchylona) 
b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu 

lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamó-
wienie Głównego Geodety Kraju; 

c) (uchylona) 
2) (uchylony) 
3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest: 

a) (uchylona) 
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicz-

nych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowla-

nych, 
d) (uchylona) 
e) (uchylona) 
f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości, 
g) sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości, 
h) sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów 

prawnych, 
i) sporządzenie mapy do celów projektowych, 
j) sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów, 
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k) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgranicze-
nia nieruchomości, 

l) wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub 
dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, 
których wykonanie może skutkować zmianą w  bazach danych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyjątkiem 
prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej. 

1a.  Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może na-
stąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni robo-
czych od dnia rozpoczęcia tych prac. 

2.  Zgłoszenie prac zawiera: 
1) dane identyfikujące: 

a) wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych, 
b) kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w  tym numer jego 

uprawnień zawodowych; 
2) cel zgłaszanych prac geodezyjnych; 
3) dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi; 
3a) termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych; 
4) przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa 
w art. 12a ust. 1, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych 
prac geodezyjnych. 

5) (uchylony) 
2a.  W  przypadku prac, o  których mowa w  ust. 1 pkt 3 lit. j, przewidywa-

ny termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, może 
być dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia tych prac. 

2b.  Zgłoszenie prac obejmuje prace: 
1) wykonywane na obszarze jednego powiatu; 
2) służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4. 

2c.  W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie 
zgłoszenia prac przez: 
1) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośred-

nio do niego przyległy; 
2) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służ-

by Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, 
o których mowa w art. 12a ust. 1; 

3) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych; 
4) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów 

granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
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o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geode-
zyjnych. 

2d.  Wydłużenie, o którym mowa w ust. 2c pkt 2, nie może być dłuższe niż 
rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzu-
pełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgło-
szenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej 
i  Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac 
geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placów-
ce pocztowej operatora wyznaczonego w  rozumieniu przepisów prawa 
pocztowego. 

2e. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej 
i  Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, 
przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wy-
dłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geo-
dezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których 
mowa w art. 12a ust. 1. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania 
administracyjnego stosuje się. 

3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie 
prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiała-
mi zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie póź-
niej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której 
mowa w art. 40a ust. 1. 

4. Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia 
materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przy-
padku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a 
ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez or-
gan Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac. 

5. Z  inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac 
lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wy-
konawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub 
przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w ust. 3 ter-
min udostępnienia tych materiałów. 

6. Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trak-
cie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i  Karto-
graficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały 
zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie 
dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia. 

7. Organ Służby Geodezyjnej i  Kartograficznej, który otrzymał zgłosze-
nie prac, przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem 
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z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych 
pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłosze-
niem. 

8. Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego 
uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania 
prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem. 

9. Przepisów ust. 1a i 2b, ust. 2c pkt 4 oraz ust. 2d, 3, 4 i 7 nie stosuje się do 
zgłoszeń prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b. 

Art. 12a. 

1. Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obo-
wiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do któ-
rego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu 
wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w po-
staci: 
1) zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, 

które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10–12; 

2) dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 
19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii. 

1a. Organ Służby Geodezyjnej i  Kartograficznej i  wykonawca prac geode-
zyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić 
harmonogram i  zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszo-
nych prac geodezyjnych. 

1b. Niezłożenie zawiadomienia o  przekazaniu wyników zgłoszonych prac 
geodezyjnych i  nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geode-
zyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do 
organu Służby Geodezyjnej i  Kartograficznej jest równoznaczne z  za-
niechaniem wykonywania tych prac. W przypadku gdy wykonawca prac 
geodezyjnych pisemnie zawiadomi organ Służby Geodezyjnej i  Karto-
graficznej o zaniechaniu ich wykonania, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

1c. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania 
nowego zgłoszenia prac. 

2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje właściwemu organowi Służ-
by Geodezyjnej i  Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie 
podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), lub wyko-
nanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył 
lub zlecił realizację zadania publicznego, i  sfinansowanych ze środków 
publicznych następujących prac geodezyjnych: 
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1) zobrazowań lotniczych; 
2) ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami 

danych geodezyjnych i fotogrametrycznych; 
3) numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowa-

nia tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i  fotogrametrycz-
nych. 

Art. 12b. 

1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zo-
stały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod wzglę-
dem: 
1) zgodności z  obowiązującymi przepisami prawa z  zakresu geodezji 

i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 
a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz 

opracowywania wyników tych pomiarów, 
b) kompletności przekazywanych wyników; 

2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 
12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych. 

1a.  Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac: 

1) do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych, 
2) powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni robo-

czych, 
3) powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych – od 

dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficz-
nej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac. 

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień 
spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu. 

2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowią-
ce wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych 
w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geode-
tę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także 
przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów. 

3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. Wynik weryfikacji może być 
pozytywny albo negatywny. 

3a.  O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej infor-
muje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu 
sporządzenia protokołu. 

4. Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego stanowi pozytywny 
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wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych 
lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizo-
wanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub 
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zo-
stały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do 
państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego wpisem do ewi-
dencji materiałów tego zasobu i  opatruje dokumenty i  materiały prze-
znaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych 
wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 
ust. 3g pkt 3. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników 
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

5a. Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 
lit. c oraz i, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji 
może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz 
którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w  wyniku tych prac, 
oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadcze-
nie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 
3g pkt 3. 

5b. Oświadczenie, o  którym mowa w  ust. 5a, składa się pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

5c.  Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 5a, zawiera dane identyfikują-
ce zgłoszenie prac, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, wykonawcę prac geodezyjnych, 
numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a  także 
numer oraz datę wystawienia protokołu. 

6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyj-
nej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane 
przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym 
opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 

7. W  przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geo-
dezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, 
ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. 

7a. W  przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień 
i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 
miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do orga-
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nu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych 
prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgło-
szonych prac. 

7b.  Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac 
geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geode-
zyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych 
prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne 
podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego 
zgłoszenia prac. 

7c. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przy-
wrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac 
geodezyjnych. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego stosuje się. 

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stano-
wiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną 
o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. 

Art. 12c. 

1. Obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgło-
szonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i  Kartogra-
ficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących: 
1) terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty 

objęte ewidencją gruntów i budynków; 
2) zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu te-

renu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na za-
mówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu. 
2. (uchylony) 

Art. 12ca. 

Do aktualizacji przez: 
1) marszałka województwa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, 
2) Głównego Geodetę Kraju baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 

1, 4, 5, 9 i 11 – nierealizowanej jako przedmiot zamówienia publicznego 
nie stosuje się przepisów art. 11–12b i art. 42–46w. 
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Art. 12d. 

1.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządze-
nia: 
1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych, 
2) (uchylony) 
3) wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, 
4) wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych 

– mając na względzie zapewnienie jednolitości informacji o planowa-
nych i wykonywanych pracach geodezyjnych, jak również zapewnie-
nie wysokiej jakości i kompletności danych i materiałów przekazywa-
nych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 

2. (uchylony) 

Art. 13. 

1.  Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 
1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania nie-

zbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami; 
2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykona-

nia prac geodezyjnych; 
3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i  obiektach budowlanych 

znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych oraz 
urządzeń zabezpieczających te znaki; 

4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangu-
lacyjnych. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają: 
1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie 

środowiska, o lasach i o drogach publicznych; 
2) przywilejów i  immunitetów przysługujących obcym przedstawiciel-

stwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i  urzędom konsular-
nym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom korzysta-
jącym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub 
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. 

3. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko 
przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decy-
zję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą. 
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Art. 14. 

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umoż-
liwić podmiotom, o których mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych 
i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1. 

Art. 15. 

1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 
triangulacyjne podlegają ochronie. 

2. W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, 
obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli trian-
gulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które 
zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej. 

3. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują 
się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 
triangulacyjne, są obowiązani: 
1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodze-

nie lub przemieszczenie; 
2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o  ich zniszczeniu, 

uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeń-
stwu życia lub mienia. 

4. Przepis ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych 
i magnetycznych. 

Art. 16. 

1.  Szkody wyrządzone w  związku z  wykonywaniem prac geodezyjnych 
i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego. 

2. W  razie ograniczenia korzystania z  nieruchomości przy wykonywaniu 
czynności określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej 
osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie. 

Art. 17. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w  porozumieniu z  ministrem właści-
wym do spraw zagranicznych, ustala, w drodze rozporządzenia, sposób przed-
stawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych, uwzględnia-
jąc na mapach: 
1) sporne terytoria państwa lub ich części, terytoria okupowane, terytoria 

i granice pomiędzy państwami ościennymi; 
2) granice polityczne będące liniami demarkacyjnymi; 
3) nazewnictwo niektórych terytoriów spornych. 
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Art. 18. 

(uchylony) 

Art. 19. 

1.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń: 
1) (uchylony) 
2) sposób i  tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 

i  magnetycznych oraz rodzaje znaków niepodlegających ochronie, 
z uwzględnieniem zadań, obowiązków i praw podmiotów biorących 
udział w czynnościach związanych z ochroną tych znaków; 

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geode-
zyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bez-
pieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety 
Kraju z  Ministrem Obrony Narodowej w  zakresie wykonania tych 
prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów, uwzględniając 
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby admi-
nistracji publicznej; 

4) (uchylony) 
5) (uchylony) 
6) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania 

podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i  magne-
tycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy za-
kres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru 
podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i  magne-
tycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, 
a  także standardy techniczne dotyczące tworzenia tych baz, ich ak-
tualizacji i udostępniania, mając na uwadze ich referencyjne znacze-
nie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz harmonizację 
zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1a; 

7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topogra-
ficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12, organizację, tryb i stan-
dardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, 
a  także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e 
pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasad-
niczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interope-
racyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tej 
bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a; 
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8) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego reje-
stru nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego 
tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania 
jego danych, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla 
infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, 
o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z inny-
mi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a; 

9) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topogra-
ficznych oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o  któ-
rych mowa w  art. 4 ust. 1a pkt 8 i  9, organizację, tryb i  standardy 
techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a tak-
że tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4, mając na uwadze podstawowe znacze-
nie tych baz i opracowań dla infrastruktury informacji przestrzennej 
oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infra-
strukturze informacji przestrzennej, a  także konieczność harmoni-
zacji zbiorów danych tych baz ze zbiorami danych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1a; 

10) zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zob-
razowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numeryczne-
go modelu terenu, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, 
aktualizacji i udostępniania tych baz, mając na uwadze ich znaczenie 
dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interopera-
cyjności, o  której mowa w  przepisach o  infrastrukturze informacji 
przestrzennej, a także ich referencyjny charakter w stosunku do in-
nych zbiorów, o których mowa w art. 4 ust. 1a; 

11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytua-
cyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wy-
ników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typo-
wych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania 
przestrzennego, budownictwa, w  tym geodezyjnej obsługi inwesty-
cji budowlanych, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności 
opracowań geodezyjnych i  kartograficznych, usprawnienie, w  tym 
automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1a, oraz harmonijność i  interoperacyjność 
zawartych w nich zbiorów danych. 

1a.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gro-
madzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni 
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jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy 
techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, 
w tym tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne orga-
ny administracji publicznej informacji i  zbiorów danych niezbędnych 
do tworzenia i  aktualizacji rejestru, a  także tryb udostępniania danych 
z rejestru, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla in-
frastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, 
o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi 
zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a. 

2. Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych 
i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów, określają właś-
ciwi ministrowie i  kierownicy urzędów centralnych w  porozumieniu 
z Głównym Geodetą Kraju. 

Rozdział 4 
Ewidencja gruntów i budynków 

Art. 20. 

1.  Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 
1) gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków 

gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczy-
stych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nierucho-
mości, w skład której wchodzą grunty; 

2) budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogól-
nych danych technicznych; 

3) lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytko-
wej. 

2.  W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: 
1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku: 

a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryto-
rialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu 
lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu 
nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomo-
ści, 

b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbio-
ru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich 
właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi grunta-
mi na zasadach samoistnego posiadania; 

2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o  których 
mowa w pkt 1. 
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3) (uchylony) 
4) (uchylony) 
5) (uchylony) 
6) (uchylony) 

2a.  Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703). 

2b.  Wykazanie w  ewidencji gruntów i  budynków podmiotów, o  których 
mowa w  ust. 2 pkt 1 lit. b, może nastąpić w  wyniku przeprowadzenia 
modernizacji tej ewidencji lub w ramach bieżącej jej aktualizacji przepro-
wadzonej w drodze decyzji administracyjnej. 

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

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

3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gruntów leśnych stanowiących własność 
Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha 
znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej for-
mie własności. 

4. Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, zakres in-
formacji objętych ewidencją gruntów i budynków, uwzględniając zada-
nia administracji publicznej. 

Art. 21. 

1.  Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wy-
miaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wie-
czystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewi-
dencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków. 

2. Organy i  jednostki organizacyjne realizujące zadania, o  których mowa 
w ust. 1, współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany da-
nych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami 
publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne. 

Art. 22. 

1.  (uchylony) 
2. Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu 

staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w ter-
minie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie 
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dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynika-
jących z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, de-
cyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów 
w  innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-
-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektonicz-
no-budowlanej. 

3. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewi-
dencji gruntów i  budynków nie jest możliwe w  inny sposób, starosta 
może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, obowiązek: 
1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji 

bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, 
że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie 
danych; 

2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonaw-
czej, o których mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), jeżeli jest to nie-
zbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 
danych dotyczących budynku lub działki; 

3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali. 
4. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania na-

łożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji 
geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania za-
stępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492). 

5. Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia 
kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej 
do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i  budynków, złożony 
w  terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 133 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji, może: 
1) umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi 

dokument potwierdzający: 
a) pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy 

z  dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz. U. z  2019 r. 
poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), lub pobieranie takich zasiłków 
w okresie 2 lat, lub 

b) otrzymanie zasiłku, o  którym mowa w  art. 5 ustawy z  dnia 16 
września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usu-
waniem skutków powodzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1317 oraz z 2020 r. 
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poz. 782), lub art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej, lub otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 
3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 

2) rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obo-
wiązanego. 

Art. 23. 

1. Sądy przekazują właściwemu staroście: 
1) odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących 

europejskiego poświadczenia spadkowego – odpisy orzeczeń sądu, 
w sprawach o: 
a) własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczą-

cych: 
– stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez za-

siedzenie, 
– nabycia praw do spadku, 
– działu spadku, 
– zniesienia współwłasności, 
– podziału majątku wspólnego, 
– potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia, 
b) wydanie nieruchomości lub jej części, 
c) rozgraniczenie nieruchomości;

2) zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej. 
2.  Notariusze przekazują właściwemu staroście: 

1) odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przenie-
sienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nierucho-
mości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, 
bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; 

2) odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich 
poświadczeń spadkowych. 

3.  Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście: 
1) odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z  załącznika-

mi oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, 
w sprawie o: 
a) nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, 

a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego także o  nabyciu, zmianie lub utracie 
prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy 
władania tą nieruchomością, 

b) podziale nieruchomości, 
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c) scaleniu i podziale nieruchomości, 
d) scaleniu gruntów, 
e) wymianie gruntów, 
f) rozgraniczeniu nieruchomości, 
g) zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu, 
h) ustaleniu linii brzegu, 
i) (uchylona) 
j) pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, 
k) rozbiórce budynku, 
l) zmianie sposobu użytkowania gruntu; 
m) (uchylona)

2) odpisy 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; 

3) zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych oso-
bowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(PESEL) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych, dotyczących osób fizycznych ujawnianych w  ewidencji 
gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościa-
mi. 

4. Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 
1 lit. j–l, oraz odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przeka-
zywane są uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospoda-
rowania działki lub terenu. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–4, przekazuje się w terminie 14 dni 
od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne. 

6. Przepisów ust. 3–5 nie stosuje się do organów prowadzących ewidencję 
gruntów i budynków. 

7. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania dokumentów, o  których mowa w  ust. 1–3, wpisuje dane 
z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen 
nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru. 

Art. 24. 

1.  Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewiden-
cyjny, który składa się z: 
1)  bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za po-

mocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: 
a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktua-

lizację, 
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b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z  danych na zasadach 
określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzen-
nej, 

c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz 
mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wy-
pisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy 
ewidencyjnej; 2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do 
bazy danych. 

2.  Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. 
2a. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktuali-

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

a) przepisów prawa, 
b) dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1–4, 
c) materiałów zasobu, 
d) wykrycia błędnych informacji;

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

2b.  Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na-
stępuje: 
1) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie: 

a) przepisów prawa, 
b) wpisów w księgach wieczystych, 
c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących eu-

ropejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu, 
d) ostatecznych decyzji administracyjnych, 
e) aktów notarialnych, 
ea) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświad-

czeń spadkowych, 
f) 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) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geo-

dezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b; 
2) w drodze decyzji administracyjnej – w pozostałych przypadkach. 

2c.  Odmowa aktualizacji informacji zawartych w  ewidencji gruntów i  bu-
dynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

3.  Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w for-
mie: 
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1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej; 
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu 

ewidencyjnego; 
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym 

standardem wymiany danych ewidencyjnych; 
5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infra-

strukturze informacji przestrzennej. 
4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji za-

wartych w operacie ewidencyjnym. 
5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i  budynków zawierające 

dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wy-
pisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: 
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających grun-

tami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór 
danych lub wypis; 

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących orga-
nami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia 
lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne 
związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udo-
stępniany zbiór danych lub wypis; 2a) operatorów: 
a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu roz-

woju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 
oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378), 

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu 
połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z  2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 
i 1565); 

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

Art. 24a. 

1.  Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji grun-
tów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. 

2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac 
geodezyjnych oraz informuje o  trybie postępowania związanego z mo-
dernizacją ewidencji gruntów i budynków. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego. 

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni ro-
boczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jedno-
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stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie 
starostwa powiatowego. 

5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 
4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie sta-
rostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni 
przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym. 

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego, może w  okresie wyłożenia projektu 
do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnie-
nia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wyko-
nawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłoże-
nia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga 
o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym 
informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz spo-
rządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia 
w protokole. 

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte moderniza-
cją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się da-
nymi ewidencji gruntów i  budynków i  podlegają ujawnieniu w  bazie 
danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogła-
sza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. 

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w  ewidencji 
gruntów i  budynków ujawnione w  operacie opisowo-kartograficznym, 
może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym wo-
jewództwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych 
danych. 

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze 
decyzji. 

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 
10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzu-
ty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. 

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnio-
ski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

Art. 24b. 

1. Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami 
i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw 
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wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do 
spraw klimatu, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Preze-
sem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzy-
muje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący syste-
mem teleinformatycznym, umożliwiającym w szczególności: 
1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewi-

dencji gruntów i budynków; 
2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kra-

ju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 
3) wymianę danych w  formie dokumentów elektronicznych między 

ewidencją gruntów i  budynków a  innymi rejestrami publicznymi, 
takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy 
podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów 
gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności, w  zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów 
publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektro-
nicznych zawiadomień o  zmianach danych, dokonywanych w  po-
szczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych 
rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu infor-
macji o nieruchomościach; 

4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, 
o których mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego; 

5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z dany-
mi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym 
Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym pod-
miotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym 
podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych 
w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków; 

6) udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym pod-
miotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych 
przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ 
administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków nie-
zbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych; 

7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewiden-
cji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden po-
wiat. 

2. Współpraca podmiotów, o których mowa w ust. 1, z Głównym Geodetą 
Kraju dotyczy tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowe-
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go w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zapew-
niających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji 
o  nieruchomościach, w  tym dostępu na potrzeby tego systemu do od-
powiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty reje-
strach publicznych. 

3. Przy udostępnianiu, wymianie i  weryfikacji danych za pośrednictwem 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 
ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji prze-
strzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się od-
powiednio. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i  stan-
dardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu in-
formacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania 
zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze uspraw-
nienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego 
nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnie-
nie spójności i  aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawar-
tych w  różnych rejestrach publicznych, automatyzację procesów ich 
aktualizacji, a także jak najszersze wykorzystanie informacji zgromadzo-
nych w  tych rejestrach do celów publicznych, oraz uwzględniając stan 
informatyzacji tych rejestrów. 

Art. 25. 

1. Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków sporządza się te-
renowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych tą ewidencją. 

2. Starostowie sporządzają gminne i  powiatowe zestawienia danych obję-
tych ewidencją gruntów i budynków. 

3. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień powiatowych, 
wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków. 

Art. 26. 

1.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) urzędową tabelę klas gruntów, 
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 

mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy boni-
tacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie 
cech genetycznych gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu 
merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
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2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w  porozumieniu z  ministrem 
właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w  drodze rozporządzenia, 
sposób zakładania i  prowadzenia ewidencji gruntów i  budynków oraz 
szczegółowy zakres informacji objętych tą ewidencją, sposób i  terminy 
sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbior-
czych danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, 
które nie będą wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji objętych 
rejestrem cen nieruchomości, zapewniając informację o  gruntach, bu-
dynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o  innych osobach fizycznych 
lub prawnych, władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, a tak-
że szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych. 

2a.  (uchylony) 
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazywania 

w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, bu-
dynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczegól-
ności wskaże dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, tryb 
przekazywania zmian oraz sposób postępowania z dokumentacją geode-
zyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utra-
ty przez teren charakteru zamkniętego, uwzględniając potrzeby obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji publicznej. 

Rozdział 5 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 

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 podsta-
wowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają 
tymi sieciami. 

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w postaci: 
1) baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o których 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3; 
2) dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na 

innych niż elektroniczne nośnikach danych. 
3.  W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu groma-

dzi się dane dotyczące: 
1)  lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu, o których 

mowa w ust. 1, w obowiązującym państwowym systemie odniesień 
przestrzennych; 



Postępowanie rozgraniczeniowe. Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki148

2)  charakterystyki tych obiektów. 
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 budownictwa, planowania i  zagospoda-
rowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w  drodze roz-
porządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w  powiato-
wej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia 
i 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 harmo-
nizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1a. 

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  kartograficz-

nym, 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 włada-
jących sieciami uzbrojenia terenu. 

Art. 28a. 

1.  Krajową bazę GESUT zakłada i prowadzi Główny Geodeta Kraju w dro-
dze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach 
GESUT lub w innych materiałach, o których mowa w art. 28. 

2.  Krajowa baza GESUT może być zakładana etapami dostosowanymi do 
rodzajów sieci uzbrojenia terenu lub zasięgu terytorialnego. 

Art. 28b. 

1.  Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast 
oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej 
zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyj-
nych organizowanych przez starostę. 

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 
1) przyłączy; 
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki 

budowlanej. 
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3.  Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie 
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z  propozycją 
tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym 
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów 
projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektan-
ta, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady 
koordynacyjnej, o czym zawiadamia: 
1) wnioskodawców; 
2) podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu; 
3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości 

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. 

4. W przypadku gdy plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 3, ma postać 
nieelektroniczną, doręcza się go staroście w co najmniej dwóch egzem-
plarzach. 

5. Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający 
nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub 
projektanta planu sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3. 

5a.  W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, 
o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który 
nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych 
od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3. 

6. Wraz z zawiadomieniem o naradzie koordynacyjnej starosta przekazu-
je kopię planu sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3, albo, w przypad-
ku braku technicznych możliwości sporządzenia tej kopii, informację 
o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym. 

7. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu 
władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagro-
żeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym 
terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej 
może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obsza-
rach innych niż wymienione w ust. 1 lub sytuowanie przyłączy. 

8. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez 
niego osoba. 

9. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym: 
1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, miejsce i  termin jej 

odbycia, a w przypadku przeprowadzenia narady z wykorzystaniem 
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środków komunikacji elektronicznej – termin jej zakończenia, 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) wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 

36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwo-
ju usług i sieci telekomunikacyjnych – o ile zostały złożone; 

8) informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej 
nie uczestniczyły; 

9) podpisy uczestników narady. 
10. W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, 
zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej prze-
wodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się 
na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, 
które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej. 

11. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy 
w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie 
– w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie. 

Art. 28ba. 

1.  Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiado-
mionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przepro-
wadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytu-
owania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie 
sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3. 

2. W przypadku gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią 
zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosun-
ku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, o  którym 
mowa w art. 28b ust. 3, starosta, w terminie 7 dni od dnia przeprowadze-
nia narady, zawiadamia podmioty, o których mowa w ust. 1, o jej ustale-
niach. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, uznaje się za uzgodnione, jeżeli za-
wiadomione o  nich podmioty nie zgłoszą zastrzeżeń w  terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. Zastrzeżenia zgłoszone 
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w tym terminie staroście i wnioskodawcy mogą podlegać rozpatrzeniu na 
dodatkowej naradzie koordynacyjnej, o  ile wnioskodawca wystąpi o  jej 
przeprowadzenie. Za przeprowadzenie tej narady nie pobiera się opłaty. 

4. Termin dodatkowej narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przy-
padający nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wniosko-
dawcy o jej przeprowadzenie. 

5. Do zawiadomienia o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej starosta 
załącza dokument określający treść zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3. 

Art. 28bb. 

1.  Zawiadomienia, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5, 
doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli została wyrażona pisemna 
zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego. 

2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, dowodem dorę-
czenia zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 
2 i 5, jest potwierdzenie transmisji danych. 

3. Podmiot, który wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1, może w każdym 
czasie zażądać doręczania zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 
3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5, na piśmie. 

4. Do doręczania zawiadomień w sposób inny niż określony w ust. 1 stosu-
je się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 8 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

Art. 28c. 

1.  Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordyna-
cyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumen-
tacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, oraz dane, o  których 
mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1. 

2. Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim 
podpisem. 

3. Adnotację sporządza się w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodni-
czący narady nie sporządzi adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację 
na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant. 

Art. 28d. 

1.  Przepisów art. 28a–28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części 
takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowa-
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niu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego de-
cyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem 
zamkniętym. 

2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek projek-
tanta lub inwestora, kierowany do podmiotu, który zarządza terenem za-
mkniętym. 

3. Podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, jest obowiązany wyzna-
czyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, swojego przedstawi-
ciela i termin spotkania uzgodnieniowego. 

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wniosku. 

Art. 28e. 

1.  Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do 
współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te 
są obowiązane do: 
1)  wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę ini-

cjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowa-
dzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawid-
łowości w treści tej bazy; 

2) delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne. 
2. W przypadku niewydania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 

60 dni od dnia udostępnienia treści inicjalnej bazy danych podmiotowi, 
który włada siecią uzbrojenia terenu, treści te uznaje się za uzgodnione 
z tym podmiotem. 

3. Na uzasadniony wniosek podmiotu zobowiązanego do wydania opinii, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1, starosta może wydłużyć termin, o którym 
mowa w ust. 2, do 90 dni. 

Art. 28f. 

1.  Na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu starosta wy-
daje decyzję administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu danych o  sieciach uzbrojenia terenu, które są wyko-
rzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znaj-
dujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym 
udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgro-
madzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 

2.  Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot włada-
jący siecią uzbrojenia terenu przejmuje na siebie obowiązki: 
1) (uchylony) 
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2) nieodpłatnego udzielania, na wniosek projektanta lub wykonawcy 
mapy do celów projektowych, informacji dotyczących wyłączonych 
sieci uzbrojenia terenu, jeżeli takie dane są niezbędne projektantowi 
do opracowania projektu budowlanego. 

3. (uchylony) 
4. (uchylony) 

Art. 28g. 

1.  W  przypadku zakończenia działalności gospodarczej podmiot, który 
otrzymał decyzję, o której mowa w art. 28f ust. 1, niezwłocznie i nieod-
płatnie przekaże staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące sieci 
uzbrojenia terenu objętych tą decyzją oraz związaną z tymi zbiorami da-
nych dokumentację geodezyjną. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku: 
1) przekształcenia wewnętrznych sieci technologicznych na sieci pub-

liczne;
2) zniesienia terenu zamkniętego. 

Rozdział 6 
Rozgraniczanie nieruchomości 

Art. 29. 

1.  Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic 
przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych 
punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowied-
nich dokumentów. 

2. Rozgraniczeniu podlegają, w  miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre 
granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub 
innymi gruntami. 

3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, pre-
zydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. 

Art. 30. 

1.  Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgrani-
czenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony. 

2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzę-
du przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a po-
trzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przepro-
wadzenie rozgraniczenia. 

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów za-
stępuje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieru-
chomości. 
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4. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nierucho-
mości nie służy zażalenie. 

Art. 31. 

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

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

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

4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony 
do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody są-
dowej. 

Art. 32. 

1.  Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym ter-
minem. 

2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa. 
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności 

geodety. 
4. W  razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzy-

muje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomoc-
nika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

5. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny 
lub akt ugody. 

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w  porozumieniu z  ministrem 
właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w  drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady rozgraniczania nieruchomości, określając w  szcze-
gólności rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania prze-
biegu granic oraz sposób i  tryb wykonywania przez geodetę czynności 
ustalania przebiegu granic i  sporządzania dokumentacji przy rozgrani-
czaniu nieruchomości, mając na względzie dążenie do ugodowego roz-
strzygnięcia sporu oraz poszanowanie prawa własności nieruchomości 
uczestników postępowania. 
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Art. 33. 

1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nie-
ruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli 
ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych 
dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. 

2.  Wydanie decyzji poprzedza: 
1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny pra-

widłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieru-
chomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzo-
nych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego 
wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się doku-
mentację do poprawy i uzupełnienia; 

2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego. 

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w ter-
minie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w  tej sprawie, przekazania 
sprawy sądowi. 

Art. 34. 
1.  Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia 

ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, 
upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostat-
niego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza 
je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje 
właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne 
i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. 

3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępo-
wania nieprocesowego. 

4. Przepisów ust. 1–3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych 
przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie 
odrębnych przepisów. 

Art. 35. 

1.  Na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym sprawy sporne 
związane z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości rozstrzyga organ 
prowadzący to postępowanie, stosując odpowiednio przepisy o rozgrani-
czaniu nieruchomości. 

2. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, toczące się przed organami ad-
ministracji państwowej po wszczęciu postępowania scaleniowego, są roz-
patrywane w ramach tego postępowania. 
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3. Decyzja o scaleniu gruntów, wydana w trybie określonym w ust. 1, zastę-
puje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. 

4. W  wypadku umorzenia postępowania scaleniowego sprawy, o  których 
mowa w ust. 2, są prowadzone przy zastosowaniu przepisów o rozgrani-
czaniu nieruchomości. 

Art. 36. 

Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości 
albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, je-
żeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywa-
nej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzyg-
nięcie o rozgraniczeniu nieruchomości. 

Art. 37. 

1.  Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa 
się z udziałem geodety. 

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

Art. 38. 

Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obo-
wiązane do ochrony znaków granicznych. 

Art. 39. 

1.  Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone 
uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania 
rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie 
ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia 
znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. 

2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowa-
nych, podmioty, o których mowa w art. 11. 

3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainte-
resowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4. 

4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół. 
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów 

granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. 
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Rozdział 7 
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

Art. 40. 

1.  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodo-
wej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. 

2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralne-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geo-
dezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych 
i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony 
w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

2a. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kar-
tograficznych między organami Służby Geodezyjnej i  Kartograficznej 
odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych 
organów określonych w ustawie. 

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do: 
1) Głównego Geodety Kraju – w zakresie centralnego zasobu geodezyj-

nego i kartograficznego; 
2) marszałków województw – w zakresie wojewódzkich zasobów geode-

zyjnych i kartograficznych; 
3) starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i karto-

graficznych. 
3a.  Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i  kar-

tograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a  w  zakresie woje-
wódzkich zasobów geodezyjnych i  kartograficznych oraz powiatowych 
zasobów geodezyjnych i  kartograficznych, także do wojewódzkich in-
spektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

3b.  (uchylony) 
3c.  (uchylony) 
3d.  (uchylony) 
3e.  Główny Geodeta Kraju, we współpracy z  innymi podmiotami realizu-

jącymi zadania publiczne, utrzymuje i  rozbudowuje system teleinfor-
matyczny umożliwiający dostęp do danych przestrzennych pozwalający 
w szczególności na: 
1) udostępnienie interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z pań-

stwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym; 
2) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę 

teleinformatyczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących za-
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dania publiczne za pomocą interoperacyjnych zbiorów i usług zwią-
zanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym; 

3) integrację danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego ze zbiorami i usługami utrzymywanymi przez podmioty, 
o których mowa w pkt 2, a także przetwarzanie połączonych i udo-
stępnionych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz prze-
strzennych; 

4) zapewnienie dostępności i ciągłości działania systemu odpowiedzial-
nego za udostępnienie danych i usług państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego. 

3f.  Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 
3e, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

3g.  Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje klauzulą urzędową: 
1) materiały i zbiory danych przyjmowane do państwowego zasobu geo-

dezyjnego i kartograficznego; 
2) materiały zasobu udostępniane na wniosek oraz w związku ze zgło-

szeniem prac lub jego uzupełnieniem; 
3) dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego 

wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne. 
4. Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które 

utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy 
czym ta część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do 
właściwych archiwów państwowych. 

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń: 
1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi: 

a) (uchylona) 
b) (utraciła moc) 

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, szczegółowy sposób klasyfikowania i kwali-
fikowania materiałów przeznaczonych do wyłączania z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządko-
wania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową 
w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną; 

3) w  porozumieniu z  zainteresowanymi ministrami, szczegółowe za-
sady i  tryb założenia i  prowadzenia krajowego systemu informacji 
o terenie, zakres danych zawartych w systemie, szczegółowy tryb za-
kładania, prowadzenia i przetwarzania danych systemu oraz ewiden-
cjonowania lokalnych systemów informacji o terenie, uwzględniając 
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konieczność systematycznego gromadzenia, aktualizowania i  udo-
stępniania danych systemu oraz zasady współpracy organów admini-
stracji publicznej i innych podmiotów współtworzących system. 

6. (uchylony) 
7. (uchylony) 
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-

nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządze-
nia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, w tym: 
1) rodzaje materiałów i  zbiorów danych gromadzonych odpowiednio 

w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim 
zasobie geodezyjnym i  kartograficznym oraz powiatowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym, 

2) sposób i  tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania 
i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych, 

3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych, 
4) wzory klauzul urzędowych, o których mowa w ust. 3g, 
5) tryb wymiany danych między centralnym zasobem geodezyjnym 

i kartograficznym, wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartogra-
ficznym i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz 
między bazami danych zasobu a  wykonawcami prac geodezyjnych 
lub prac kartograficznych, 

6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób 
ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych – mając na 
uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w pań-
stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury 
informacji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowa-
nia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i sprawne-
go udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów danych. 

Art. 40a. 

1.  Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udo-
stępniają materiały zasobu odpłatnie. 

2.  Nie pobiera się opłaty za: 
1) udostępnianie zbiorów danych: 

a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju, 

b) państwowego rejestru nazw geograficznych, 
c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szcze-

gółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kar-
tograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, 
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d) numerycznego modelu terenu, 
e) ortofotomapy, 
f) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, gra-

wimetrycznych i magnetycznych, 
g) szczegółowych osnów geodezyjnych, 
h) obiektów topograficznych o  szczegółowości zapewniającej two-

rzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 
000–1:100 000, 

i) dotyczących działek ewidencyjnych w  zakresie ich identyfikato-
rów i geometrii, 

j) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii 
i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych; 

2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 
a) w celu edukacyjnym: 

– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w  skład systemu 
oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), 

– uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 
695, 875 i 1086), 

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: 
– podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzą-
cymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 
2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trakta-
tu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), 

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, 
Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 
z 14.09.2017, str. 28. 



Załącznik nr 1 161

c) w  celu realizacji ustawowych zadań w  zakresie ochrony bezpie-
czeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego 
– służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 
2002 r. o  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), 

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministro-
wi Obrony Narodowej; 

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartogra-
ficznych materiałów zasobu – w  przypadku prac geodezyjnych lub 
prac kartograficznych wykonywanych w  celu realizacji określonych 
w  ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i  kartograficz-
nej 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 mar-

ca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-

ści podmiotów realizujących zadania publiczne; 
5) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia 

terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci 
uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po 
otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa 
w art. 28e ust. 1 pkt 1; 

6) udostępnianie materiałów zasobu w  związku ze zgłoszeniem prac, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem; 

7) udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci 
elektronicznej; 

8) udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań 
specjalnych w postaci map tyflologicznych. 

Art. 40b. 

1.  Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobie-
rają opłaty za: 
1) umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-

-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osno-
wy geodezyjnej, zwanego dalej „ASG-EUPOS”; 

2) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewiden-
cyjnego; 

3) (uchylony) 
4) wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; 



Postępowanie rozgraniczeniowe. Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki162

5) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów ak-
tów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i  decyzji administracyj-
nych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków; 

6) uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 
1a. Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z  usług systemu 

„ASG-EUPOS”: 
1) w zakresie opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych; 
2) podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze 

i drugie – w celach edukacyjnych; 
3) Ministrowi Obrony Narodowej – w celu realizacji zadań w zakresie 

obronności państwa. 
2.  Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego spo-

rządzane i wydawane na żądanie: 
1) prokuratury; 
2) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa; 
3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te 

organy ich ustawowych zadań; 
4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu teryto-

rialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu: 
a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednost-

ki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, 
b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz je-

dnostki samorządu terytorialnego, 
c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu tery-

torialnego na rzecz Skarbu Państwa; 
5) Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami ma-

jącymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzą-
cych w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1100), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących 
w skład tego zasobu. 

Art. 40c. 

1.  Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udo-
stępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez or-
gan udostępniający te materiały. 

2.  Uprawnienia określone w licencji dotyczą: 
1) w  przypadku materiałów zasobu w  postaci elektronicznej – możli-

wości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i mate-
riałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, 
zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych; 
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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 publiko-
wanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego mate-
riału. 

4. Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu te-
leinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga pod-
pisu ani pieczęci. 

5. Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu 
w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz w przypad-
ku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a ust. 2 
pkt 1 i 3. 

Art. 40d. 

1.  Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynno-
ści, o których mowa w art. 40b ust. 1, jest iloczynem odpowiednich sta-
wek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynni-
ków korygujących lub sumą takich iloczynów. 

1a.  Za udostępnianie materiałów zasobu w  związku ze zgłoszeniem prac, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem, pobiera 
się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości 
obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu. 

2. Wysokość stawek podstawowych w  odniesieniu do odpowiednich jed-
nostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz 
zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obli-
czania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej, określa załącznik 
do ustawy. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a, pobiera się przed udostępnieniem 
materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa 
w art. 40b ust. 1. 

4. (uchylony) 
5. (uchylony) 
6. Opłaty poniesione w  związku z  udostępnieniem materiałów zasobu 

w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, lub 
jego uzupełnieniem nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, o któ-
rej mowa w art. 40f ust. 3. 

Art. 40e. 

1.  Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Doku-
mencie Obliczenia Opłaty, który zawiera: 
1)  nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument; 
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2)  identyfikator i datę, odpowiednio: 
a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo 
b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, 

albo 
c) wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu 

„ASG-EUPOS”, albo 
d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, albo 
e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych 

oraz orzeczeń sądowych i  decyzji administracyjnych będących 
podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, 
które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na pod-
stawie odrębnych przepisów, albo 

f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbro-
jenia terenu; 

3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych mate-
riałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, a tak-
że oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załącz-
niku do ustawy; 

4) wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostko-
wych oraz współczynników korygujących; 

5) kwotę opłaty; 
6) datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej 

przez niego osoby. 
1a.  W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłosze-

niem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty zawiera 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, oraz powierzchnię 
obszaru objętego tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem. 

1b.  W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłosze-
niem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wysta-
wia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzyma-
nia zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia. 

2.  Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i ge-
nerowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego 
wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Art. 40f. 

1.  W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów za-
sobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. 

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych 
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materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w  wysokości ustalonej 
w zaskarżonej decyzji. 

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego roz-
patrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość 
opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetka-
mi ustawowymi. 

Art. 40g. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wzory wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, 
2) sposób wydawania licencji oraz ich wzory, 
3) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty – mając na uwadze potrzebę do-

stosowania treści i formy wniosków do specyfiki poszczególnych części 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz określonych 
w ustawie zasad ustalania opłat za udostępnianie materiałów zasobu. 

Art. 40h. 

(uchylony) 

Art. 40i. 

(uchylony) 

Art. 40j. 

1.  Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączni-
ku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadają-
cym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierw-
szego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w  Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy wskaźnik 
ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. 

2.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, najpóźniej do dnia 31 
października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokości zwalory-
zowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następne-
go roku. 
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Art. 40k. 

W  zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy 
z  dnia 25 lutego 2016 r. o  ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446). 

Art. 41. 

1.  Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz-
nym, zwany dalej „Funduszem”, będący państwowym funduszem celo-
wym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.3)). 

2.  Przychodami Funduszu są wpływy z opłat: 
1) za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu 

centralnego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem 
tego zasobu; 

2) za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiega-
jących się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej; 

3) za przeprowadzenie testu umiejętności w  postępowaniu w  spra-
wie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 
w dziedzinie geodezji i kartografii; 

4) (uchylony) 
3.  Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych 

z  aktualizacją i  utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, w szczególności na: 
1) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informa-

cji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyj-
nych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tere-
nu, ewidencji gruntów i budynków; 

2) zakup urządzeń i  wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia 
zasobu; 

3) informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i opro-
gramowania; 

4) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Karto-
graficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez 
pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostęp-
niania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu; 

5) opracowywanie, drukowanie i  dystrybucję standardów i  instrukcji 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 
2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 
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technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zaso-
bu oraz upowszechnianie informacji o zasobie; 

6) działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 
3a.  Środki Funduszu poza dofinansowaniem zadań, o których mowa w ust. 

3, przeznacza się również na: 
1) finansowanie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyj-

nego dla osób ubiegających się o  nadanie uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz kosztów druku i dystrybucji 
dziennika praktyki zawodowej; 

2) finansowanie kosztów przeprowadzania testu umiejętności w postę-
powaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów 
regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

4.  Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju. 

Art. 41a. 

(uchylony) 

Art. 41b. 

1.  Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zaso-
bów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem 
tych zasobów są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa. 

1a.  (uchylony) 
2. Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków 

oraz innych materiałów i  informacji z  zasobów powiatowych, a  także 
z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnia-
niem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami 
własnymi budżetu powiatu. 

2a. (uchylony) 
3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości 

nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadze-
niem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i  zabezpieczaniem 
zasobu geodezyjnego i  kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów 
z zasobu, w szczególności 
1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; 
2) wyposażenie i  utrzymanie w  należytym stanie technicznym lokali 

przeznaczonych do prowadzenia zasobu; 
3) informatyzacja zasobu; 
4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tema-

tycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; 
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5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywa-
nych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej; 

6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz 
jego potrzeb rozwojowych; 

7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, opro-
gramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowa-
nia zadań wymienionych w pkt 1–6; 

8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Karto-
graficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez 
pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostęp-
niania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu. 

Rozdział 8 
Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna 

Art. 42. 

1.  Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i karto-
grafii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych. 

2.  Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i karto-
grafii rozumie się: 
1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegający-

mi zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i  Kartograficznej lub 
wykonywanymi na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi 
bezpośredniego nadzoru; 

2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych, 
podlegających zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej lub wykonywanych na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie 
nad nimi bezpośredniego nadzoru; 

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii; 
4) wykonywanie czynności technicznych i  administracyjnych związa-

nych z rozgraniczaniem nieruchomości; 
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do 

dokonywania wpisów w  księgach wieczystych oraz prac, w  wyniku 
których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkie-
go, w  szczególności wytyczenie obiektów budowlanych w  terenie, 
wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz wykonywanie pomiarów 
przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. 

3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i karto-
grafii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i karto-
grafii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez 
siebie kopie protokołów, map i  innych dokumentów, które podlegają 
przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego 
wraz z wynikami prac geodezyjnych. 

Art. 43. 

Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach: 
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentary-

zacyjne; 
2) rozgraniczanie i  podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie 

dokumentacji do celów prawnych; 
3) geodezyjne pomiary podstawowe; 
4) geodezyjna obsługa inwestycji; 
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; 
6) redakcja map; 
7) fotogrametria i teledetekcja. 
8) (uchylony) 

Art. 44. 

1.  Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, 
o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać osoby, które: 
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji pań-

stwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko 
wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodno-
ści dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko ob-
rotowi pieniędzmi i  papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
skarbowe; 

3) posiadają wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geode-
zyjne; 

4) posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów 
wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 
lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych 
pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku po-
siadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geode-
zyjnego; 

5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. 
2. (uchylony) 
2a. (uchylony) 
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3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy pro-
fesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie od-
rębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań okre-
ślonych w ust. 1 pkt 4 i 5. 

4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posia-
danie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub 
kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyj-
nych, o których mowa w ust. 1. 

Art. 44a. 

1.  Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, 
o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, mogą uzyskać osoby, które: 
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji pań-

stwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko 
wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodno-
ści dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko ob-
rotowi pieniędzmi i  papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
skarbowe; 3) posiadają odpowiednio: 
a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, stu-

diów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magi-
sterskich: 
– na kierunku studiów w  obszarze nauk technicznych, którego 

program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geode-
zyjnych pomiarów podstawowych – dla zakresu geodezyjne 
pomiary podstawowe, 

– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w ob-
szarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia na-
bycie umiejętności dotyczących redakcji map – dla zakresu re-
dakcja map, 

– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w ob-
szarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia naby-
cie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji – dla 
zakresu fotogrametria i teledetekcja, 

b) rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyż-
szych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 
albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów 
wyższych pierwszego stopnia. 
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2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać również osoby, 
które: 
1)  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji pań-

stwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko 
wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 

3) posiadają średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne; 
4) posiadają 6 lat praktyki zawodowej; 
5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. 

3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy pro-
fesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie od-
rębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań okre-
ślonych w ust. 1 pkt 3 lit. b. 

4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posia-
danie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub 
kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyj-
nych, o których mowa w ust. 1 lub 2. 

Art. 44b. 

1.  Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i karto-
graficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadają-
cej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie u przedsiębiorców 
lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11. 

2.  Osoba ubiegająca się o  nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej 
„osobą zainteresowaną”, może rozpocząć praktykę zawodową: 
1) jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 

44a ust. 1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a ust. 2 pkt 3, albo 
2) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa 

w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, na podsta-
wie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub umowy o praktykę 
absolwencką u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, 
o których mowa w art. 11, lub na podstawie umowy dotyczącej prak-
tyki zawartej między uczelnią a takimi podmiotami. 

3. Praktykę zawodową odbywaną przez osobę zainteresowaną, w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wlicza się do okresów, o których mowa 
odpowiednio w art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b, w wy-
miarze nieprzekraczającym 6 miesięcy. 
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4. Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki zawodowej. Prace 
geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej 
są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w od-
powiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane. 

5. Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowa-
nej, Główny Geodeta Kraju. 

6. Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki za-
wodowej w wysokości 50 zł. 

7. Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki 
zawodowej. 

8. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera: 
1) datę wydania dziennika praktyki zawodowej; 
2) imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dzien-

nik praktyki zawodowej; 
3) określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubie-

ga się osoba zainteresowana; 
4) oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zain-

teresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej; 
5) potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę 

zainteresowaną. 

Art. 45. 

1.  Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek osoby 
zainteresowanej. 

2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jedne-
go z zakresów, o których mowa w art. 43. Złożenie przez osobę zainte-
resowaną wniosku w  jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia 
przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, 
z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyj-
nym. 

3. Do wniosku o  nadanie uprawnień zawodowych osoba zainteresowana 
dołącza: 
1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o  których mowa 

w art. 44 lub art. 44a; 
2) potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego; 
3) oświadczenie o treści: 
 „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-

czenia oświadczam, że zawarte we wniosku o nadanie uprawnień za-
wodowych i w załącznikach do tego wniosku informacje są zgodne 
z prawdą.”. 
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3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzu-
la zawarta w tym oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodo-
wych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa 
osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia 
się bez rozpoznania. 

Art. 45a. 

1.  Stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań określo-
nych w art. 44 lub art. 44a następuje w drodze postępowania kwalifika-
cyjnego. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
1) część wstępną, polegającą na weryfikacji dokumentów, o  których 

mowa w art. 45 ust. 3; 
2) część sprawdzającą, polegającą na przeprowadzeniu egzaminu ze 

znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. 
3. Postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 2 pkt 2 nie prowadzi się 

wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3. 
Art. 45b. 

1.  Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej 
„komisją kwalifikacyjną”. 

2. Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju. 
3. Komisję kwalifikacyjną powołuje się z udziałem przedstawicieli stowa-

rzyszeń społeczno-zawodowych działających w dziedzinie geodezji i kar-
tografii. 

4. Główny Geodeta Kraju wyznacza przewodniczącego komisji kwalifika-
cyjnej. 

5. Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifi-
kacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej 
komisji. 

6. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje wy-
nagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 

Art. 45c. 

1.  Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień zawo-
dowych komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o  którym 
mowa w art. 45 ust. 4. 
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2.  Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku 
komisji kwalifikacyjnej. 

Art. 45d. 

1.  Przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego osoby zaintere-
sowane ponoszą opłatę za przeprowadzenie tego postępowania. 

2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nie 
może być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578). 

3. W  przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część 
wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1, wysokość opłaty nie może 
być większa niż 20% opłaty, o której mowa w ust. 2. 

4. Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 
podlega zwrotowi: 
1) w  całości, w  przypadku gdy osoba zainteresowana nie później niż 

w  terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części 
wstępnej wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych; 

2) za część sprawdzającą, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2, w przy-
padku gdy osoba zainteresowana: 
a) nie została dopuszczona do egzaminu, 
b) nie przystąpiła do egzaminu w  wyznaczonym terminie z  przy-

czyn losowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty 
w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu. 

5.  Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 
na wniosek osoby zainteresowanej, zwraca się na podany przez tę osobę 
numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym. 

Art. 45e. 

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa 
nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania 
obejmującego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące. 

Art. 45f. 

1.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnie-
nie wymagań określonych w art. 44 lub art. 44a Główny Geodeta Kraju 
wydaje osobie zainteresowanej świadectwo stwierdzające nadanie upraw-
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nień zawodowych i  wpisuje ją do centralnego rejestru osób posiadają-
cych uprawnienia zawodowe. 

 Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji. 
2.  (uchylony) 

Art. 45g. 

1. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w  dziedzinie geodezji 
i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób po-
siadających uprawnienia zawodowe. 

2. Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr, o  którym mowa 
w ust. 1. 

3. W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano 
uprawnienia zawodowe: 
1) numer kolejny wpisu; 
2) nazwisko i imię (imiona); 
3) imię ojca; 
4) datę i miejsce urodzenia; 
5) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przy-

padku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 
6) adres zamieszkania; 
7) wykształcenie; 
8) numer świadectwa; 
9) zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania; 
10) informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym datę wyda-

nia i oznaczenie orzeczenia oraz rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej; 
11) informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykre-

śleń. 
4. W  rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano 

kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geo-
dezji i  kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). 

5. Wyciągi z rejestru zawierające dane wymienione w ust. 3 pkt 1–3, 8 i 9 
podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod-
miotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Publikacji podlegają 
także zmiany w rejestrze. 

6. Publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Głównego Urzędu Geodezji i  Kartografii nie podlegają dane, o  których 
mowa w ust. 3 pkt 1–3, 8 i 9, dotyczące osób, wobec których prawomocnie 
orzeczono karę, o której mowa w art. 46a ust. 1 pkt 3, w okresie jej trwania. 
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Art. 45h. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych 

oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności: 
a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3, 
b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia 

dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór, 
c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 
d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania 

jego kosztów, 
e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych 

w dziedzinie geodezji i kartografii, 
f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegają-

cych się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których 
mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać 
umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako speł-
niające wymagania do nadania uprawnień zawodowych; 
– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i  sprawnego prze-

prowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień za-
wodowych, a także uznawaniem praktyki zawodowej; 

2) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością 
kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funk-
cjonowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, 
uwzględniając części postępowania kwalifikacyjnego; 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwali-
fikacyjnej, uwzględniając liczbę osób przystępujących do postępowania 
kwalifikacyjnego oraz sposób przeprowadzenia postępowania kwalifika-
cyjnego. 

Art. 46. 

Osoba wykonująca samodzielne funkcje w  dziedzinie geodezji i  kartografii 
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania: 
1) z naruszeniem przepisów prawa; 
2) nie dochowując należytej staranności; 
3) niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Art. 46a. 

1.  Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie; 
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2) nagana; 
3) zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na 

okres od 6 miesięcy do 1 roku; 
4) odebranie uprawnień zawodowych. 

2. Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe, może ubiegać się o po-
nowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania. 

3. Organ orzekający w  sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób 
wykonujących samodzielne funkcje w  dziedzinie geodezji i  kartografii 
wymierza karę w granicach określonych w ustawie, uwzględniając sto-
pień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie spo-
łecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które 
ma osiągnąć w stosunku do ukaranego. 

4. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działa-
nia, okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, wa-
runki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne 
oraz jej doświadczenie zawodowe. 

5. Karę określoną w ust. 1 pkt 3 wymierza się w przypadku rażącego naru-
szenia przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii. 

6. Karę określoną w ust. 1 pkt 4 wymierza się w przypadku, gdy na skutek 
rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia 
lub mienia o dużej wartości. 

Art. 46b. 

Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodza-
jów odpowiedzialności za ten sam czyn. 

Art. 46c. 

1.  Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili po-
pełnienia czynu upłynęły trzy lata. 

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscy-
plinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w prze-
pisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1444 i 1517). 

3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przerywa bieg terminu prze-
dawnienia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego po-
pełnienia upłynęło pięć lat. 

Art. 46d. 

1.  Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek 
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 



Postępowanie rozgraniczeniowe. Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki178

2.  Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w  urzędzie 
wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji 
posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartogra-
fii. 

Art. 46e. 

1.  Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności: 
1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego; 
2) składanie wniosków o ukaranie; 
3) udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony. 

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wnio-
sek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
albo Głównego Geodety Kraju. O  wszczęciu tego postępowania rzecz-
nik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje 
w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy. 

3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządze-
nia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie 
o  umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o  czym zawiadamia osobę 
wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, któ-
rej ono dotyczy. 

Art. 46f. 

Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi rozstrzyga Głów-
ny Geodeta Kraju. 

Art. 46g. 

1.  W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje 
dyscyplinarne. 

2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja 
Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju. 

3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódz-
ka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn 
uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną. 

4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję 
dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw. 

5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarny-
mi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju. 

Art. 46h. 

1.  Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczące-
go, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, 
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na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartogra-
ficznego. 

2.  Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca 
należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz 
doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Art. 46i. 

1.  Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczą-
cego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny 
Geodeta Kraju. 

2.  Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca 
należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz 
doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Art. 46j. 

1.  Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscy-
plinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi”, orzekają w składach 
trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej 
komisji dyscyplinarnej. 

2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli. 
3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapew-

niają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 
– Główny Geodeta Kraju. 

Art. 46k. 

1.  W  przypadku wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, Główny Geodeta 
Kraju wskazuje innego rzecznika dyscyplinarnego, właściwego do udzia-
łu w sprawie. 

2. W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej 
albo Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej od udziału w  sprawie od-
powiednio przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo 
przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wyznacza innego 
członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie. 

3. Zmiana w składzie orzekającym nie powoduje konieczności powtórzenia 
czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. 

Art. 46l. 

1.  Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dy-
scyplinarny. 

2. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny. 
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3. Za obwinionego uważa się osobę wykonującą samodzielne funkcje 
w dziedzinie geodezji i kartografii, przeciwko której rzecznik dyscypli-
narny złożył do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wniosek o ukara-
nie. 

Art. 46m. 

1.  Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie 
dyscyplinarne. 

2. Obwiniony ma prawo korzystania z  pomocy wybranego przez siebie 
obrońcy. Obrońcą może być adwokat, radca prawny, osoba posiadająca 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub osoba bę-
dąca członkiem organizacji społeczno-zawodowej działającej w dziedzi-
nie geodezji i kartografii. 

3. Wojewódzka komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowa-
dzeniu rozprawy, w  toku której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego 
i obwinionego oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a  także po 
rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie. 

Art. 46n. 

1.  Od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej strony mają prawo 
wniesienia odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia 
lub jego część. 

2.  Odwołanie wnosi się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej za po-
średnictwem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, która wydała zaskar-
żone orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz 
z uzasadnieniem. 

Art. 46o. 

W postępowaniu przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną stosuje się prze-
pisy art. 46k ust. 1 i 3 oraz art. 46m ust. 2 i 3. 

Art. 46p. 

1.  Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwo-
łanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego 
sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpo-
znania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 1575 i  1578) 
o apelacji. 

2.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Dyscypli-
narnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasad-
nieniem. 
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Art. 46r. 

1.  Karę dyscyplinarną, z  wyjątkiem kary odebrania uprawnień zawodo-
wych, uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z centralnego 
rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe po upływie 2 lat od 
uprawomocnienia się orzeczenia. 

2.  Karę dyscyplinarną odebrania uprawnień zawodowych uważa się za nie-
byłą po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. 

Art. 46s. 

1.  Komisje dyscyplinarne oraz sądy niezwłocznie, nie później niż w termi-
nie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, przesyłają Główne-
mu Geodecie Kraju odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu. 

2.  Prawomocne orzeczenie o ukaraniu stanowi podstawę wpisu odpowied-
niej wzmianki w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia 
zawodowe albo wykreślenia ukaranego z tego rejestru. 

Art. 46t. 

1.  Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia za-
wodowe następuje w przypadku: 
1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 
2) sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa; 
3) odebrania uprawnień zawodowych; 4) śmierci. 

2.  Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia za-
wodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia 
albo udokumentowanej informacji z  rejestru PESEL lub innej udoku-
mentowanej informacji w  przypadku osób nieposiadających numeru  
PESEL. 

Art. 46u. 

1.  Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wydatki poniesione 
w związku z tym postępowaniem. 

2. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwinio-
ny. W pozostałych przypadkach koszty postępowania przed wojewódzką 
komisją dyscyplinarną pokrywa właściwy wojewoda, a koszty postępo-
wania przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną – Główny Geodeta 
Kraju. 

3. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego stano-
wią dochód budżetu państwa. 
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Art. 46w. 

Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się od-
powiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568, 1086 i 1458); nie stosuje się prze-
pisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu spo-
łecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wy-
jątkiem przepisów o karze pieniężnej. 

Art. 47. 

Jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych lub biegłych są-
dowych jest niezbędne prowadzenie prac geodezyjnych podlegających obo-
wiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i  Kartograficznej, oso-
by wykonujące te prace powinny posiadać uprawnienia zawodowe zgodnie 
z przepisami ustawy. 

Rozdział 8a 
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Art. 47a. 

1.  Do zadań gminy należy: 
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i  prowadzenie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 
2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwa-

mi ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze 
gminy. 

2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie telein-
formatycznym. 

3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie: 
1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości; 
2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o  którym mowa w  art. 9 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowo-
ści i obiektów fizjograficznych; 

3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych; 
4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kra-

ju; 
5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i pla-

ców; 
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w  przy-

padku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zago-
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spodarowaniu terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy; 

7) ewidencji gruntów i  budynków oraz innych materiałów geodezyj-
nych i kartograficznych. 

4.  Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera: 
1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejsco-

wości; 
2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i pla-

ców; 
3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego 

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju; 
4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i  placów w  języku 

mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i et-
nicznych oraz o  języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823); 5) 
dane adresowe określające: 
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budyn-

ków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, 
w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych 
wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakte-
rze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych 
do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy 
i prognozowanych do wybudowania, 

b) kody pocztowe, 
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym sy-

stemie odniesień przestrzennych. 
4a. Ewidencja miejscowości, ulic i  adresów, oprócz danych wymienionych 

w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich 
jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych 
miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowa-
nych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne 
podmioty uwidocznione w  ewidencji gruntów i  budynków, które tymi 
nieruchomościami władają. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres; 
2) określenie przedmiotu wniosku; 
3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według 

danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. 
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7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub progno-
zowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na grani-
cy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, 
właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). 

8. W  przypadku braku porozumienia, o  którym mowa w  ust. 7, numery 
porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda. 

9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych 
w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich 
użytkowania. 

Art. 47b. 

1.  Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocz-
nione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z  numerem porządkowym w  terminie 30 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego za-
mieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic 
lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejsco-
wości. 

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w  drodze uchwały, mogą 
wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 
1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycz-
nego. 

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nierucho-
mości, tabliczkę z  numerem porządkowym umieszcza się również na 
ogrodzeniu. 

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i  zagospodaro-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych 
ewidencji miejscowości, ulic i  adresów, organizację i  tryb tworzenia, 
aktualizacji i  udostępniania tych baz, a  także wzór wniosku, o  którym 
mowa w art. 47a ust. 6, mając na uwadze zachowanie w jak najszerszym 
zakresie dotychczasowych danych adresowych, zasadę interoperacyjno-
ści, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzen-
nej, potrzebę harmonizacji zbiorów danych tej ewidencji ze zbiorami 
innych rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, a także 
usprawnienie obsługi obywateli. 
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Rozdział 9 
Przepisy karne i kary pieniężne 

Art. 48. 

1.  Kto: 
1) wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do or-

ganu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 
12a nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, 

2) wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia oso-
bie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt 
lub do obiektu budowlanego i  dokonanie niezbędnych czynności 
związanych z wykonywaną pracą, 

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geo-
dezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpiecza-
jące te znaki oraz budowle triangulacyjne, a  także nie zawiadamia 
właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszcze-
niu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, 
urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, 

4) (uchylony) 
5) wbrew przepisom art. 22 ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia 

zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich 
do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian, 

6) (uchylony) 
7) wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych uprawnień zawodowych 

wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii – 
podlega karze grzywny. 

2.  W  wypadkach określonych w  ust. 1 orzekanie następuje na podstawie 
przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

Art. 48a. 

1.  Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgod-
nie z  warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom li-
cencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięcio-
krotności opłaty za udostępnienie tych materiałów. 

1a.  Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 ust. 8, podlega 
karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej 
wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do któ-
rych udostępnione zostały te materiały. 

2.  Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, nakładają w drodze decyzji 
administracyjnej: 
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1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania ma-
teriałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i  kartograficznego, jeżeli 
naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów wojewódzkiego lub po-
wiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. 
4. W  przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz 

uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pienięż-
na podlega zwrotowi. 

Rozdział 10 
Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 49. 

1.  (pominięty) 
2.  W stosunku do osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne nie 

mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495). 

Art. 50. 

1.  Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uzy-
skane w trybie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie 
ustawy, są jednoznaczne z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa 
w art. 42. 

2.  Osoby nieposiadające uprawnień zawodowych, zatrudnione w  istnieją-
cych jednostkach gospodarki uspołecznionej na stanowiskach, do któ-
rych zajmowania jest wymagane posiadanie tych uprawnień, są obowią-
zane do ich uzyskania w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 51. 

(uchylony) 

Art. 52. 

Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości, wszczęte przed dniem wejścia 
w życie ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych. 

Art. 53. 

Nieruchomości państwowe, wydzielone w związku z usytuowaniem na nich 
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabez-
pieczających te znaki i budowli triangulacyjnych, przechodzą w zarząd właś-
ciwych starostów. 
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Art. 53a. 
Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i  budynków w  kataster nieru-
chomości przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie „kataster” rozumie się tę 
ewidencję. 

Art. 53b. 
1.  Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analo-

gowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz 
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłu-
żej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. 

2.  W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przy-
padku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 
10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub 
w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, 
na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. 

Art. 54. 
Ustawa nie narusza przepisów: 
1) art. 1 i 4 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych 

dla obrony kraju (Dz. U. poz. 341 oraz z 2001 r. poz. 725)4); 
2) dekretu z dnia 6 maja 1953 r. – Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. poz. 12, 

z późn. zm.5))6); 
3) art. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 4 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic 

państwowych (Dz. U. poz. 51, z 1959 r. poz. 168, z 1969 r. poz. 95, z 1977 r. 
poz. 162 oraz z 1990 r. poz. 198)7); 

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378); 

5) ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. poz. 
229, z późn. zm.8))9); 

4) Dekret utracił moc z dniem 27 grudnia 2012 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 12 października 2012 r. 
o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Ko-
deks morski (Dz. U. poz. 1398). 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego dekretu zostały ogłoszone w  Dz. U. z  1984 r. poz. 186, 
z 1987 r. poz. 180, z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 192, z 1990 r. poz. 89 oraz z 1991 r. poz. 128. 

6) Dekret utracił moc z dniem 2 września 1994 r. na podstawie art. 158 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 96). 

7) Dekret utracił moc z dniem 19 listopada 1990 r. na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. poz. 461). 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. poz. 57, z 1983 r. poz. 200 i 201, 
z 1984 r. poz. 185 i 186, z 1987 r. poz. 124, z 1988 r. poz. 324 oraz z 1990 r. poz. 198. 

9) Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 1995 r. na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 414). 



6) ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 230, 
z późn. zm.10))11); 

7) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 537). 

Art. 55–57. 

(pominięte) 

Art. 58. 

Tracą moc: 
1) dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz. U. 

poz. 298 i 382); 
2) dekret z dnia 25 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofoto-

grametrycznych (Dz. U. poz. 160); 
3) dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 

poz. 32); 
4) dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kar-

tograficznej (Dz. U. poz. 115, z 1983 r. poz. 200, z 1987 r. poz. 180 oraz 
z 1988 r. poz. 170). 

Art. 59. 

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozo-
stają w mocy dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne. 

Art. 60. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1980 r. poz. 6, z 1983 r. poz. 201, z 1989 r. 
poz. 139 i 192, z 1990 r. poz. 198 i 222, z 1991 r. poz. 131 i 335, z 1993 r. poz. 183, z 1994 r. poz. 96, 
z 1995 r. poz. 243, z 1996 r. poz. 496, z 1997 r. poz. 299, 554 i 885, z 1998 r. poz. 668, z 2000 r. poz. 136, 
991, 1157 i 1268 oraz z 2001 r. poz. 43, 747, 1085 i 1368. 

11) Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 219 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. poz. 1229). 



Załącznik nr 2 

Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r.  
w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ 

ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1999 r.

w sprawie rozgraniczania nieruchomości 

Na podstawie Art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103,  

poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, 
Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,  

poz. 1126) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów stanowiących podstawę usta-
lania przebiegu granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetę czyn-
ności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgra-
niczaniu nieruchomości.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1. właściwym organie – rozumie się przez to wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta,
2. geodecie – rozumie się przez to geodetę, o którym mowa w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r.  
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Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 
741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),

3. punktach granicznych – rozumie się przez to punkty określające prze-
bieg granicy nieruchomości,

4. znaku granicznym – rozumie się przez to znak z  trwałego materiału 
umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodaro-
wania terenu znajdujący się w tym punkcie,

5. tymczasowym utrwaleniu – rozumie się przez to jednoznaczne oznacze-
nie położenia punktu granicznego w terenie,

6. stabilizacji – rozumie się przez to utrwalenie punktu granicznego przez 
umieszczenie w  nim znaku granicznego lub jednoznaczne oznaczenie 
jego położenia na istniejącym trwałym elemencie zagospodarowania te-
renu usytuowanym na granicy nieruchomości,

7. operacie rozgraniczeniowym – rozumie się przez to zbiór dokumentów 
postępowania rozgraniczeniowego, składający się z  dokumentacji roz-
graniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej,

8. ośrodku dokumentacji – rozumie się przez to właściwy miejscowo po-
wiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Rozdział 2 
Rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic 

§ 3. Podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości stanowią dokumenty:
1. stwierdzające stan prawny nieruchomości,
2. określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nierucho-

mości. 
§ 4. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 1, są:

1. odpisy z  ksiąg wieczystych lub odpisy dokumentów znajdujących się 
w zbiorze dokumentów,

2. wypisy aktów notarialnych,
3. prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe,
4. ostateczne decyzje administracyjne. 

§ 5. 
1. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 2, są:

1. dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia 
przebiegu granic:

a. szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugody,
b. zarysy pomiarowe z pomiaru granic,
c. szkice wyznaczenia granic działek wydzielonych w wyniku scale-

nia, wymiany gruntów lub w wyniku podziału nieruchomości,
d. inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe pozwalające 

na ustalenie przebiegu granic,
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2. w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 1, mapy i plany 
obejmujące granice albo inne elementy pozwalające na odtworzenie 
lub analizę przebiegu granic, w szczególności:

a. mapy jednostkowe nieruchomości,
b. mapy katastralne,
c. mapy scalenia i wymiany gruntów,
d. plany parcelacyjne,
e. mapa ewidencji gruntów,
f. mapa zasadnicza.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę ustalania 
przebiegu granic nieruchomości, jeżeli zostały przyjęte do państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem § 6 
ust. 1.

3. Za podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości mogą służyć 
uwierzytelnione przez ośrodek dokumentacji kopie, wyrysy, odrysy, 
wypisy lub odpisy dokumentów przyjętych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli zawierają dane o ich rodzaju, 
dacie powstania i wykonawcy. 

§ 6. 
1. Dokumenty nie znajdujące się w  państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym mogą stanowić podstawę ustalania przebiegu granic 
nieruchomości, jeżeli:
1. stanowią całość lub część operatu pomiarowego lub katastralnego,
2. zawierają podpis wykonawcy i  datę sporządzenia dokumentu lub 

istnieje możliwość ustalenia wykonawcy i takiej daty,
3. można stwierdzić, że zostały one sporządzone w wyniku dokonania 

pomiarów na gruncie i użyte do opracowania mapy nieruchomości, 
której przebieg granic jest ustalany, lub nieruchomości bezpośred-
nio z nią sąsiadującej,

4. zostały sporządzone przez osoby i organy, których wykaz stanowi 
załącznik 1 do rozporządzenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, lub ich kopie, potwierdzone przez 
geodetę, podlegają włączeniu do operatu rozgraniczeniowego. 

§ 7. Jeżeli brak jest dokumentów, o których mowa w § 5 i 6, za podstawę ustale-
nia przebiegu granic nieruchomości można przyjąć dokumenty określone 
w § 4, jeżeli zawierają dane o przebiegu granicy. 

Rozdział 3 
Wykonywanie czynności ustalania przebiegu granic 

§ 8. W toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje następujące czynności:
1. zgłasza pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji,



Postępowanie rozgraniczeniowe. Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki192

2. przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentach uzyskanych 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdują-
cych się w księgach wieczystych, a także w dokumentacji uzyskanej od 
strony,

3. sporządza, w  razie potrzeby, szkic zawierający informacje o  przebiegu 
granic, uzyskane w wyniku wcześniej wykonywanych pomiarów,

4. określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i dorę-
cza stronom wezwania do stawienia się na gruncie.

§ 9. 
1. W trakcie ustalania przebiegu granic na gruncie geodeta wykonuje nastę-

pujące czynności:
1) sprawdza obecność i ustala tożsamość stron,
2) przyjmuje pełnomocnictwa udzielone przez strony,
3) przeprowadza wywiad terenowy.
2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie osób uprawnionych do wystąpienia jako 

strona w postępowaniu rozgraniczeniowym, geodeta odracza wykona-
nie czynności ustalania przebiegu granic i zawiadamia o tym właściwy 
organ. 

§ 10. Podczas wywiadu terenowego geodeta odszukuje znaki graniczne, a także 
określa położenie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków 
granicznych oraz punktów granicznych, jeżeli istnieją dokumenty pozwala-
jące na określenie ich położenia.

§ 11. Jeżeli przebieg granicy został ustalony na podstawie zebranych dowodów, 
geodeta wykonuje następujące czynności:
1. wskazuje stronom przebieg granicy,
2. stabilizuje punkty graniczne,
3. sporządza protokół graniczny,
4. wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowa-

nia terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu. 
§ 12. 

1. W razie gdy ustalenia przebiegu granicy nie można wykonać na podsta-
wie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron doty-
czące przebiegu granicy.

2. Jeżeli strony w zgodnych oświadczeniach wskazują przebieg granicy lub 
strona nie składająca oświadczenia nie kwestionuje jej przebiegu, geode-
ta wykonuje czynności, o których mowa w § 11 pkt 2–4. 

§ 13. W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia 
ugody. Podczas negocjacji geodeta przedstawia stronom wszystkie dowody 
i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a także informuje, że 
w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd.
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§ 14. 
1. Geodeta sporządza akt ugody, jeżeli doprowadzi do jej zawarcia. Akt 

ugody należy sporządzić oddzielnie dla każdej linii granicznej, która 
w całości lub na niektórych odcinkach była sporna. Obejmuje ona wy-
łącznie sporne odcinki granicy.

2. Treść ugody nie może wykraczać poza przedmiot związany z rozgrani-
czeniem.

3. Po sporządzeniu aktu ugody geodeta wykonuje czynności, o  których 
mowa w § 11 pkt 2 i 4. 

§ 15. Jeżeli przebieg granicy nie może być ustalony na postawie zebranych dowo-
dów lub zgodnego oświadczenia stron, a strony nie zawarły ugody, geodeta:
1) wykonuje tymczasowe utrwalenie i pomiar granic:

a) wskazanych przez strony,
b) określonych na podstawie dokumentów,
c) przebiegających według ostatniego spokojnego stanu posiadania, 

a w razie braku możliwości jego określenia – zgodnie ze stanem ist-
niejącym na gruncie,

2) sporządza protokół graniczny,
3) opracowuje opinię dotyczącą przebiegu granic. 

§ 16. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych oraz znaków granicznych 
przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych, których położenie zostało 
wznowione, należy wykonać stabilizację w obecności stron. 

§ 17. 
1. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi. 

Znaki naziemne wykonuje się z betonu, kamienia naturalnego lub in-
nego trwałego materiału. Jako znaki podziemne mogą być użyte rurki 
drenarskie, butelki, płytki betonowe lub inne podobne przedmioty.

2. Na terenach o utwardzonej nawierzchni nie jest wymagane umieszcza-
nie znaków podziemnych. Jako znaki naziemne mogą być użyte: rurki, 
pręty, bolce i inne podobne przedmioty wykonane z trwałego materiału.

3. Utrwalenie punktów granicznych palami drewnianymi wykonuje się je-
dynie na terenach grząskich i podmokłych. Pale powinny być zaimpre-
gnowane. 

§ 18. 
1. Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punk-

tu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m.
2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osa-

dza się w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z po-
daniem danych pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów gra-
nicznych. 
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Rozdział 4 
Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacja techniczna 

§ 19. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości obejmuje:
1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgrani-

czeniowego,
2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebie-

gu granic,
3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,
4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,
6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek doku-

mentacji oraz uzyskane z innych źródeł,
7) protokół graniczny lub akt ugody,
8) opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może 

być ustalony w postępowaniu administracyjnym,
9) ostateczną decyzję właściwego organu o rozgraniczeniu nieruchomości 

lub umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego. 
§ 20. 

1. Protokół graniczny powinien zawierać:
1) imię i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnień zawodowych,
2) numer i datę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgranicze-

niowego oraz upoważnienia dla geodety,
3) oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, nume-

rów działek ewidencyjnych, numerów ksiąg wieczystych lub zbio-
rów dokumentów,

4) informacje dotyczące stron i ich pełnomocników,
5) wykaz i ocenę dokumentów stanowiących podstawę ustalania prze-

biegu granic,
6) oświadczenia stron,
7) wyniki wywiadu terenowego,
8) szkic graniczny,
9) opis przebiegu granic,
10) opis utrwalenia punktów granicznych,
11) pouczenie strony o możliwości przekazania sprawy sądowi,
12) wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,
13) omówienie skreśleń i poprawek,
14) datę sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.

2. Protokół graniczny sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do rozporządzenia. 
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§ 21. 
1. Akt ugody powinien zawierać dane, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1–4, 

8, 10 i 12–14, a ponadto:
1) opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez strony 

oraz wynikających z dokumentacji,
2) opis wzajemnych ustępstw,
3) szczegółowy opis granicy uznanej za obowiązującą po podpisaniu 

aktu ugody,
4) informację, że zawarta ugoda posiada moc ugody sądowej.

2. Akt ugody sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
rozporządzenia. 

§ 22. Szkic graniczny powinien zawierać:
5) rozmieszczenie linii i punktów granicznych, oznaczonych zgodnie z opi-

sem znajdującym się w protokole granicznym lub akcie ugody,
6) rysunek rzutu poziomego trwałych elementów zagospodarowania tere-

nu mających znaczenie dla określenia przebiegu granicy,
7) podstawowe miary określające położenie punktów granicznych wzglę-

dem siebie oraz elementów zagospodarowania terenu,
8) numery działek i oznaczenie ksiąg wieczystych, w których działki te zo-

stały ujęte, lub zbiorów dokumentów oraz imiona i nazwiska właścicieli 
rozgraniczanych nieruchomości,

9) kierunek północy. 
§ 23. Opinia sporządzana przez geodetę powinna zawierać:

1) ocenę prawidłowości przebiegu granic wskazanych przez strony, okre-
ślonych na podstawie dokumentów, przebiegających według ostatniego 
spokojnego stanu posiadania lub istniejących na gruncie,

2) opis proponowanego przez geodetę przebiegu granicy, wraz z uzasadnie-
niem jej przebiegu. 

§ 24. Dokumentacja techniczna zawiera:
1) szkice osnowy geodezyjnej i wykazy współrzędnych uzyskane w ośrod-

ku dokumentacji,
2) opisy topograficzne punktów osnowy,
3) szkice polowe i dzienniki zawierające dane uzyskane w wyniku bezpo-

średniego pomiaru granic,
4) obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych,
5) obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości lub obliczenia 

różnic powierzchni, w  wypadku gdy rozgraniczenie dotyczyło niektó-
rych granic nieruchomości, a pozostałe granice nie były pomierzone na 
osnowę geodezyjną,

6) wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniające wprowa-
dzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. 
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Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 25. Traci moc zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i  Budowni-
ctwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. 
w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Monitor Polski Nr 50, poz. 469). 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ OSÓB I ORGANÓW UPRAWNIONYCH DO SPORZĄDZANIA 
DOKUMENTÓW MOGĄCYCH STANOWIĆ PODSTAWĘ DO USTALENIA 

PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI, A NIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
W PAŃSTWOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 

1. Główny Urząd Pomiarów Kraju i organy mu podległe,
2. organy pomiarowe władz ziemskich, które dokonały pomiarów na mocy 

przepisów o przebudowie ustroju rolnego do 17 maja 1952 r.,
3. byłe urzędy katastralne lub dawne organy katastru urzędów skarbowych,
4. organy pomiarowe przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” dokonują-

ce pomiarów na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia  
25 września 1932 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Pań-
stwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w  zarządzie 
przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 81, poz. 714),

5. osoby wymienione w art. 18 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 września 1934 r. – Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym (Dz. 
U. Nr 86, poz. 776 i z 1939 r. Nr 31, poz. 205),

6. organy pomiarowe Ministerstw: Komunikacji, Przemysłu i  Handlu, Rolni-
ctwa i Reform Rolnych, Leśnictwa oraz Żeglugi, wykonujące pomiary stoso-
wane i posiadające uprawnienia z mocy przepisów rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1946 r. o uwierzytelnianiu planów i doku-
mentów mierniczych (Dz. U. Nr 26, poz. 167),

7. mierniczowie górniczy, którzy dokonali pomiarów w zakresie objętym prze-
pisami prawa górniczego (Dz. U. z 1930 r. Nr 85, poz. 654, z 1938 r. Nr 91, poz. 
627, z 1946 r. Nr 2, poz. 15 oraz z 1947 r. Nr 24, poz. 93 i Nr 65, poz. 383),

8. byłe organy pomiarowe zarządów miejskich działające do dnia 31 sierpnia 
1939 r., jeżeli pozostawały wówczas pod kierownictwem mierniczych przy-
sięgłych,

9. mierniczowie przysięgli, którzy dokonali pomiarów po dniu 24 września 1925 r.  
– do dnia 17 maja 1952 r.,
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10. mierniczowie upoważnieni na mocy art. 25 ustawy z  dnia 15 lipca 1925 r. 
o mierniczych przysięgłych (Dz. U. z 1928 r. Nr 46, poz. 454 i z 1932 r. Nr 19, 
poz. 130) przez Ministra Reform Rolnych do wykonywania prac pomiaro-
wych związanych z przebudową ustroju rolnego, w okresie do dnia 31 grud-
nia 1930 r.,

11. geometrzy przysięgli na obszarze ziem byłego zaboru rosyjskiego w okresie 
do dnia 31 sierpnia 1915 r. oraz w okresie pomiędzy dniem 1 grudnia 1918 r. 
a dniem 23 września 1925 r.,

12. geometrzy przysięgli na obszarze byłego zaboru pruskiego i  geometrzy cy-
wilni, upoważnieni rządowo na obszarze ziem byłego zaboru austriackiego, 
w okresie do dnia 23 września 1925 r. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 
PROTOKÓŁ GRANICZNY 

Nr KERG ...................................................................
(należy podać nr księgi ewidencji robót geodezyjnych 

w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 

Województwo ......................................................
Powiat ...................................................................
Miasto (gmina) ....................................................
Obręb (wieś) .........................................................
Nr dz. ewid. ...........................................................

PROTOKÓŁ GRANICZNY 

Sporządził geodeta ......................................................
uprawnienia zawodowe nr ......................................... 

1. W  dniu ....................... rozpoczęto (podjęto w  nowo wyznaczonym termi-
nie) czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomością będącą 
własnością .................................................................................................................,  
położoną w ..............................................................................................................., 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .......................,  
dla której prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ............, a:

1) nieruchomością będącą własnością .................................................................,  
położoną w ........................................................................................................... ,  
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .........................,  
dla której prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ...........,
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2) nieruchomością będącą własnością .................................................................,  
................................................................................................................................. 
położoną w ..........................................................................................................,  
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ........................,  
dla której prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ............,

3) nieruchomością będącą własnością .................................................................,  
.................................................................................................................. 
położoną w ...........................................................................................................,  
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .....................,  
dla której prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ............,  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................

2. Czynności ustalenia przebiegu granic wykonał geodeta ...................................    
działający na podstawie postanowienia wydanego przez ...................................   
w  ..................................... z  dnia ................................ nr ....................................... 
w  sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia 
z dnia .............................. nr ....................................... do przeprowadzenia czyn-
ności ustalenia przebiegu granic.

3. Wezwania doręczono dnia ..................................................................................... 
4. Jako strony zainteresowane ustaleniem przebiegu granic stawili się:
 (należy podać: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, oznaczenie 

dowodu tożsamości, tytuł prawny do nieruchomości, pełnomocnictwo)

 ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

5. Przyjęto następujące oświadczenia stron o udzieleniu pełnomocnictwa na rzecz:
1) ..................................................................................................................................

(podpis udzielającego pełnomocnictwa)
2) ..................................................................................................................................

(podpis udzielającego pełnomocnictwa)

6. Mimo wezwania nie stawili się:
 (należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, tytuł prawny do nieruchomości)

 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
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7. Z powodu usprawiedliwionej nieobecności: ......................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

 ............................................................... wstrzymano czynności ustalenia granic.
8. Nowy termin podjęcia czynności ustalenia granic wyznaczono na dzień 

............, o czym strony obecne poinformowano.
9. Przesłanki do ustalenia przebiegu granic

9.1. Wykaz i ocena dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu 
granic .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................

9.2. Oświadczenia stron dotyczące przebiegu granic ........................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................

9.3. Wyniki wywiadu terenowego ......................................................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................

10. SZKIC GRANICZNY
11. Opis przebiegu granicy

11.1. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym 
w następujący sposób ..................................................................................... 
....................................................................................................................... 
ustalono na podstawie wznowionych znaków granicznych ...................... 
............................................................................................................................ 

11.2. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym 
w następujący sposób ..................................................................................... 
.......................................................................................................................  
ustalono na podstawie zebranych dowodów ............................................... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
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11.3. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym  
w  następujący sposób ....................................................................................  
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 z powodu braku/ sprzeczności dowodów ustalono na podstawie zgod-
nego oświadczenia stron. 

11.4. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym 
w  następujący sposób .................................................................................... 
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 z powodu braku/sprzeczności dowodów ustalono na podstawie zgodne-
go oświadczenia .............................................  druga strona  ...........................  
.......................................................................................................................... 
oświadczenia nie składała i nie kwestionowała przebiegu granicy.

11.5. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym 
w  następujący sposób ....................................................................................  
..........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
nie został ustalony pomimo nakłaniania stron do zawarcia ugody:
a) granicę wskazaną przez ............................................................................  

oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: ....................
b) granicę wskazaną przez ............................................................................ 

oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: ....................
c) granicę określoną według zebranych dowodów ................................... 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: ....................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

d) granicę określoną według ostatniego spokojnego stanu posiadania/ 
zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie oznaczono na szkicu gra-
nicznym w następujący sposób: ..............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

11.6. Strony zawarły ugodę dla odcinków granic oznaczonych na szkicu gra-
nicznym w następujący sposób .....................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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12. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych wykonano w  obecności 
stron stabilizację w następujący sposób ...............................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

13. Strony zgodnie oświadczyły, że ustalone granice uznają za obowiązujące i nie 
zgłaszają zastrzeżeń do ich przebiegu.

14. Strony poinformowano o możliwości/konieczności przekazania sprawy sądo-
wi.

15. Dodatkowe uwagi ....................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

16. W tekście protokołu granicznego dokonano następujących zmian i poprawek 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  

17. Czynności ustalenia przebiegu granic zakończono w dniu .................................
18. Niniejszy protokół graniczny, przed podpisaniem, został stronom odczytany. 

Podpisy stron1:      Podpis geodety
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

 
 
1 strony podpisują każdą kartę protokołu oraz czytelnie stronę ostatnią.



Postępowanie rozgraniczeniowe. Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki202

ZAŁĄCZNIK Nr 3 
UGODA 

Nr KERG ...................................................................
(należy podać nr księgi ewidencji robót geodezyjnych 

w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 

Województwo ......................................................
Powiat ...................................................................
Miasto (gmina) ....................................................
Obręb (wieś) .........................................................
Nr dz. ewid. ...........................................................

UGODA 

Sporządził geodeta ......................................................
uprawnienia zawodowe nr ......................................... 

1. W dniu ............................ w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic nie-
ruchomości będącej własnością ............................................................................. 
położonej w  .............................................................................................................,  
gmina ........................................................ powiat .....................................................  
województwo .................................................. oznaczonej w ewidencji gruntów 
i  budynków jako działka nr ..............................., dla której prowadzona jest 
księga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ............................... oraz nieruchomo-
ści będącej własnością .........................................................................................., 

 .....................................................................................................................................,
 położonej w ................................................................................................................,     

gmina ........................................................ powiat .....................................................  
województwo .................................................. oznaczonej w  ewidencji grun-
tów i  budynków jako działka nr ..............................., dla której prowadzo-
na jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ............................... przed  
geodetą .......................................................... działającym na podstawie posta-
nowienia wydanego przez .......................................................................................,  
w ..................................... z dnia ........................ nr ............, w sprawie wszczęcia  
postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia z dnia .......................... 
nr ............................... do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu gra-
nic została zawarta ugoda likwidująca spór co do przebiegu granicy.

2. Ugodę zawarły strony (należy podać imię, nazwisko, imiona rodziców, adres za-
mieszkania, oznaczenie dowodu tożsamości, tytuł prawny do nieruchomości):  
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......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
3. SZKIC GRANICZNY
4. Opis przedmiotu sporu

4.1. Przebieg granicy wskazany przez ................................................................  
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: ........................  
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................

4.2. Przebieg granicy wskazany przez ................................................................   
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: ........................  
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................

4.3. Przebieg granicy według dokumentów .....................................................
.......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................     
oznaczono na szkicu granicznym w następujący sposób: ........................  
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................

5. Strony czyniąc sobie wzajemne ustępstwa polegające na .................................... 
......................................................................................................................

 ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

 ......................................................................................................................
     ustaliły granicę w następujący sposób: ................................................................  

......................................................................................................................
 ...................................................................................................................... 

......................................................................................................................
 .......................................................................................................................
6. Dla ustalonych punktów granicznych, w obecności stron, wykonano stabi-

lizację w następujący sposób .................................................................................  
.....................................................................................................................................

 ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

 .......................................................................................................................
7. Strony zgodnie oświadczyły, że uważają spór za wygasły. Ustalone granice 

uznają za obowiązujące nie zgłaszają zastrzeżeń do ich przebiegu.



Postępowanie rozgraniczeniowe. Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki204

8. Strony poinformowano, że ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody 
sądowej.

9. Dodatkowe uwagi: ..................................................................................................  
.....................................................................................................................................

 ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

10. W  tekście aktu ugody dokonano następujących zmian i  poprawek: ............
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

 ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

 ......................................................................................................................
11. Niniejszy protokół graniczny, przed podpisaniem, został stronom odczytany.
 

Podpisy stron1:      Podpis geodety
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

 
 
1 strony podpisują każdą kartę protokołu oraz czytelnie stronę ostatnią.



Załącznik nr 3

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 133

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.  
w sprawie biegłych sądowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie biegłych sądowych

Na podstawie art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. Zmiany wymienionej 

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r.  
Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,  
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376,  
Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Biegłych sądowych, zwanych dalej „biegłymi”, ustanawia przy sądzie okrę-
gowym prezes tego sądu, zwany dalej „prezesem”.

2. Biegłych ustanawia się na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z końcem 
roku kalendarzowego.

§ 2. Biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, 
rzemiosła, a także innych umiejętności.

§ 3. 1. Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii za-
kładu pracy zatrudniającego tę osobę.

2. Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięg-
nięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.
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§ 4. Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie według 
następującej roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności 
przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki bie-
głego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością”.

§ 5. Biegły nie może odmówić wykonania należących do jego obowiązków 
czynności w  okręgu sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony, 
zleconych przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze 
w  sprawach karnych, z  wyjątkiem wypadków określonych w  przepisach 
regulujących postępowanie przed tymi organami.

§ 6.1. Prezes zwalnia z funkcji biegłego:
1) na jego prośbę;
2) jeżeli biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zosta-

nie stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpo-
wiadał i nadal im nie odpowiada.

2. Prezes może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w szczegól-
ności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 2, prezes jest obo-
wiązany wysłuchać biegłego, chyba że jest to niemożliwe.

§ 7. O ustanowieniu biegłym osoby zatrudnionej lub wykonującej wolny za-
wód oraz zwolnieniu z tej funkcji prezes zawiadamia odpowiednio zakład 
pracy lub organizację zawodową, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 8.1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych – według poszczególnych gałę-
zi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes 
prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla 
każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, 
do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.

2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
1) z chwilą zwolnienia z funkcji;
2) w razie śmierci;
3) z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne 

ustanowienie.
3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretaria-

tach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestni-
kom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygoto-
wawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

§ 9. W styczniu każdego roku prezes podaje do wiadomości sądom rejonowym 
w okręgu sądu okręgowego oraz Ministerstwu Sprawiedliwości listy bie-
głych sądowych, a także zawiadamia niezwłocznie o każdej zmianie listy 
oraz o wszczęciu wobec tych osób postępowania karnego albo o ubezwłas-
nowolnienie.

§ 10. Wykazy biegłych sądowych prowadzi się według ustalonych wzorów.
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§ 11. Biegłemu przysługuje za wykonanie czynności wynagrodzenie w wysoko-
ści określonej odrębnymi przepisami.

§ 12.1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) ukończyła 25 lat życia;
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi 

nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której 
ma być ustanowiona;

4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

2. Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumenta-
mi lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych 
zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.

§ 13. Biegłym – tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukoń-
czyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz-biegły 
w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez 
Polski Związek Głuchych.

§ 14. W  razie potrzeby ustanowienia biegłego, prezes może w  szczególności 
zwrócić się do właściwych stowarzyszeń lub organizacji zawodowych, 
przedsiębiorstw państwowych, instytucji, szkół wyższych oraz urzędów 
państwowych o  wskazanie osób posiadających teoretyczne i  praktyczne 
wiadomości specjalne w  danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, 
a także innych umiejętności.

§ 15. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania 
opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygoto-
wawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, 
rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpi-
ło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem 
specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

§ 16.1. Biegły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić prezesa o:
1) każdej zmianie swego adresu;
2) zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy 

niż 3 miesiące.
2. Jeżeli okoliczności wymienione w ust. 1 powstaną w czasie wykonywania 

przez biegłego czynności zleconej przez organ, o którym mowa w § 5, bie-
gły zawiadamia o nich ten organ; w odniesieniu do okoliczności wymie-
nionych w ust. 1 pkt 2 zawiadomienia należy dokonać także wówczas, gdy 
przerwa nie przekracza 3 miesięcy.

§ 17. Prezes sprawuje nadzór nad biegłymi na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach.
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§ 18. Biegli ustanowieni na podstawie przepisów dotychczasowych stają się 
biegłymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, z tym, że pełnią swe 
czynności do końca okresu, na który zostali ustanowieni.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.1)

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas
 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 18, 
poz. 112 oraz z 2001 r. Nr 1, poz. 10), zachowanym w mocy na podstawie art. 211 § 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, które traci moc z dniem wej-
ścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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