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Opracowała:  
Ewa Szafran – kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości  
w  Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
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” 



  Stan prawny: 
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)   
– ostatnia nowelizacja: 
ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
wejście w życie: 12 lipca 2014r.  
 
 
Rozporządzenie MRRiB z dnia 21 marca 2001r. w sprawie ewidencji 
gruntów i i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.)  
– nowelizacja:  
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków  
wejście w życie: 31 grudnia 2013r. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
Art. 7d - Zadania starosty: 
1)   (37) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
w tym: 
a)  prowadzenie dla obszaru powiatu: 

–  ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa  
 w art. 4 ust. 1a pkt 2, 
–  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych,  
 o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą 

GESUT", 
–  gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa  
w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b, 
(…) 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – dane przedmiotowe 
 
Art. 20 ust. 1 - Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje 
dotyczące: 
 
1)   (57) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków 
gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub 
zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład 
której wchodzą grunty; 
2)   budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych 
danych technicznych; 
3)   lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – obowiązki  
 
Art. 22. 1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację 
gruntów prowadzą starostowie. 
 
2. (61) Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 , zgłaszają właściwemu 
staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 
30 dni , licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy 
zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów 
normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji 
administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych 
rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej 
przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
Art. 24. 1. (66) Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat 
ewidencyjny, który składa się z: 
 
1)   bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za 
pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: 

a)  odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich 
aktualizację, 

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

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

2)   zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych. 
 

Aktualizacja operatu następuje poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian  
do bazy danych ewidencyjnych (§ 45 rozp. egib) 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – źródła informacji o budynku 
 
Art.24 ust. 2a. (67) Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
podlegają aktualizacji: 
 
1)   z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z: 

a)  przepisów prawa, 
b)  dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4, 
c)  materiałów zasobu, 
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. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – źródła informacji o budynku 
 

§ 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011r.  w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych (…)  
1. Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci 
operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK. 
2. W skład operatu technicznego wchodzą: 
  1)   szkice polowe i dzienniki pomiarowe; 
… 
  6)   pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 
pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi 
w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz 
art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą 
a organem prowadzącym PZGiK; 
  7)   wykazy zmian danych ewidencyjnych; 
  8)   inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez 
wykonawcę; 
  … 
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Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów pzgik 
organ SGiK potwierdza wpisem do ewidencji 

materiałów tego zasobu … (art. 12b  ust. 4 i 5 Pgik) 



  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – źródła informacji o budynku 
 
Art.23 ust. 2. Notariusze przekazują właściwemu staroście: 
 
1)   odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, 
zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, 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. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – źródła informacji o budynku  
 

Art.23 ust. 3. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu 
staroście: 
1)   odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz 
innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o: 
a)  nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, (…) 
……………… 

i)  pozwoleniu na budowę budynku, 
j)  pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, 
k)  rozbiórce budynku, 
l)  zmianie sposobu użytkowania gruntu, 
m)  wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków; 
2)   odpisy: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy 
budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio  
w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania 
budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

XVII Konferencja  w Kaliszu 

„Kataster Nieruchomości” 

uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów 
zagospodarowania działki lub terenu (art. 23 ust.4) 



  Definicja  –  § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib  
 
budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 
2002 r. Nr 18, poz. 170) 
 
 
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi 
usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty 
finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie 
europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC)1, zgodnej z zaleceniami 
Narodów Zjednoczonych. 
 
Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań 
klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas. 
(2 sekcje,  6 działów,  20 grup,  46 klas) 
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  rozporządzenie w sprawie PKOB - definicje 
 
Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem  
w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów 
składowych, będące wynikiem prac budowlanych. 
 
Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami  
i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. 
Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. 
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  rozporządzenie w sprawie PKOB – „szczególne przypadki” 
 
Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie 
naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle 
ścian pozbawione. 
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r, w sprawie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383) 

 



  rozporządzenie w sprawie PKOB – „szczególne przypadki” 
 
W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub 
szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od 
innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie 
ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za 
budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są 
oddzielnie wykorzystywane. 
 
Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane 
przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: 
schrony, szpitale, centra handlowe oraz warsztaty i garaże). 
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  rozporządzenie w sprawie PKOB 
 
Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. 
 
Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa 
całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów 
mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni 
użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki 
klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla 
potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej 
powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek 
klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny. 
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  rozporządzenie w sprawie PKOB  
 
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię 
budynku z wyjątkiem: 
-   powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, 
szybów, kominów; 
-   powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji 
ogólnobudowlanych; 
-   powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki. 
 
Część "mieszkaniowa'' budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia 
mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia 
pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. 
wózkarnie, suszarnie). 
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  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
1) identyfikator budynku o którym mowa w ust. 16-22 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia  
 
 

WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD 
WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD 
WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD 
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Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
2)   status budynku określający, że: 

a)  budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego 
faktyczne użytkowanie, 

b)  budynek jest w trakcie budowy, 
c)  budynek został objęty nakazem rozbiórki, 
d)  budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale 

jego budowa nie została rozpoczęta, 
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Rozp. MAiC z dn. 12 lutego 2013 r, w sprawie bazy danych geodezyjnej…  
(Dz. U. z 2013r. poz. 383) 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
3)   numeryczny opis konturu budynku 
 
§ 63 ust. 1a. Przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się linię zamkniętą 
wyznaczoną przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych 
ścian budynku z powierzchnią terenu. 

 
 
 
 

XVII Konferencja  w Kaliszu 

„Kataster Nieruchomości” 

Rozp. MAiC z dn. 12 lutego 2013 r, w sprawie bazy danych geodezyjnej…  
(Dz. U. z 2013r. poz. 383) 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
3)   numeryczny opis konturu budynku (szczególne przypadki) 
 
§ 63 ust. 1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się fundament budynku lub 
budynek posadowiony jest na filarach, konturem budynku jest odpowiednio linia wyznaczona 
przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych krawędzi 
fundamentu lub zewnętrznych krawędzi filarów z powierzchnią terenu. 
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Rozp. MAiC z dn. 12 lutego 2013 r, w sprawie bazy danych geodezyjnej…  
(Dz. U. z 2013r. poz. 383) 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
3)   numeryczny opis konturu budynku (szczególne przypadki) 
 
§ 63 ust. 1c. W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem 
budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą 
zewnętrznych krawędzi tego budynku. 
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Rozp. MAiC z dn. 12 lutego 2013 r, w sprawie bazy danych geodezyjnej…  
(Dz. U. z 2013r. poz. 383) 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
3)   numeryczny opis konturu budynku (szczególne przypadki) 
 
§ 63 ust. 1d. W przypadku gdy prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian 
kondygnacji nadziemnych lub podziemnych budynku nie pokrywają się z konturem budynku, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami 
nadziemnymi lub podziemnymi, kondygnacje te oraz łączniki wyróżnia się w bazie danych 
ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku. 
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Rozp. MAiC z dn. 12 lutego 2013 r, w sprawie bazy danych geodezyjnej…  
(Dz. U. z 2013r. poz. 383) 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
4)   rodzaj budynku według KŚT 
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6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
5)   klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, 
zwanej dalej "PKOB", wprowadzonej rozporządzeniem RM z dnia 30 grudnia 
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), 
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6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
6)   główna funkcja budynku oraz  
inne funkcje budynku, 
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                                                                          6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
6)   główna funkcja budynku oraz  
inne funkcje budynku, 
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                                                                          6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
6)   główna funkcja budynku oraz  
inne funkcje budynku, 
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                                                                          6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

  



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
7)   wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona, 
8)   data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - 
również data tej przebudowy, 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)   stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8, 
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Katalog obiektów EGiB 

6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
10)  informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany 
budynku, 
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6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
11)  informacja o zakresie przebudowy budynku, 
 
 
 
 
 
 
12)  liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, 
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Katalog obiektów EGiB 

 

6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
13)  pole powierzchni zabudowy budynku, 
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Katalog obiektów EGiB 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
14)  pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie: 
a)  obmiarów,  
 
 
 
 
 
 
b)  informacji zawartych w projekcie budowlanym, 
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Katalog obiektów EGiB 

 

Katalog obiektów EGiB 

 

§ 71 ust.2 rozp egib –  
Dane ewidencyjne, o których 

mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. b, 
ujawnia się w ewidencji, jeżeli 

brak jest danych, o których 
mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a. 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
15)  łączne pole powierzchni użytkowej: 
a)  lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 
b)  lokali niewyodrębnionych, 
c)  pomieszczeń przynależnych do lokali, 
 
16)  liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali 
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Katalog obiektów EGiB 

 



  
Rozporządzenie w sprawie egib - § 71 ust. 1 
  
Dane ewidencyjne dotyczące budynków, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 
lit. a i pkt 15, oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali, o których mowa w § 70 
ust. 1, o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 23 
ustawy, ujawnia się w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów 
ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których 
mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonych przez nich 
dokumentów, opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 
i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz zaświadczenia, o którym 
mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy. 
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Rozporządzenie w sprawie egib - § 71  
 
....określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz zaświadczenia, 
o którym mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy. 
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USTAWA z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)  
 
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi 
ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. 
Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych 
zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. 
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie 
zaświadczenia. 
5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie 
odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza 
budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te 
stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu. 
6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których mowa w ust. 5, 
dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt  
dotychczasowego właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu nie postanowiły inaczej. 
 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
17)  numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego 
rejestru, 
18)  adres budynku, na który składają się: 
a)  miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości, 
b)  dzielnica, 
c)  ulica i identyfikator TERYT ulicy, 
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13. Diagram: Adres 

 



Stereotyp <<voidable>>  (załącznik nr 1a rozp. egib)  

 
 
 

7.   W przypadku gdy dla konkretnych wystąpień typów obiektów nie jest możliwe 
wpisanie ich cech z braku odpowiedniej informacji lub dana cecha nie ma zastosowania 
w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się specjalny atrybut, 
który będzie przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu. 
8.   Atrybut specjalny stosuje się tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, 
które w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem «voidable» 
9.   Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny, określa poniższa tabela: 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
19)  id działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek, 
20)  informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub  
w części, 
 
 
 
21)  oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania, 
 
 
 
 
 
 
22) data oddania do użytkowania budynku lub części budynku, 
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6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

 

6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
23)  liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku 
mieszkalnym: 
a)  1-izbowych, 
b)  2-izbowych, 
c)  3-izbowych, 
d)  4-izbowych, 
e)  5-izbowych, 
f)  6-izbowych, 
g)  7-izbowych, 
h)  8-izbowych, 
i)  9-izbowych, 
j)  10-izbowych, 
k)  składających się z więcej niż 10 izb, 
24)  łączna liczba izb w budynku mieszkalnym, 
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6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

 



  Rozporządzenie w sprawie egib - § 63 ust. 1.  
Dane ewidencyjne dotyczące budynku: 
 
25)  data rozbiórki: 
a)  całego budynku, 
b)  części budynku, 
 
26)  przyczyna rozbiórki budynku lub jego części. 
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6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki 

 



   

Terminy:  
§ 3 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie egib:  
 
Dostosowanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz 
systemów teleinformatycznych, za pomocą których ta ewidencja jest 
prowadzona, do zgodności z przepisami, o których mowa w § 1 pkt 10 – 12, 
pkt 15 – 19, pkt 30 lit. b, pkt 41, pkt 45,– 47, pkt 59 lit. b – g oraz pkt 60, a 
także wdrożenie systemu teleinformatycznego zapewniającego 
prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości zgodnie z przepisami, o 

których mowa w § 1 pkt 51 lit. a i b, nastąpi w terminie 36 miesięcy  
od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Nowe obiekty i atrybuty: 
§ 4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie egib:  
 
ujawnienie w ewidencji obiektów: 
blok budynku (§ 63 ust.1d rozporządzenia egib) 
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Nowe obiekty i atrybuty: 
§ 4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie egib:  
 
ujawnienie w ewidencji obiektów: 
obiektów budowlanych trwale związane z budynkiem (§ 63a: ... taras, 
weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla 
osób niepełnosprawnych) 
 
 
 
 
 
.  
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Nowe obiekty i atrybuty: 
§ 4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie egib:  
 
ujawnienie w ewidencji obiektów: 
 
a także  
uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty (§ 
63 ust.1), odbywać się będzie równolegle z procesem tworzenia zbiorów 
danych EGiB, GESUT, oraz BDOT500, na podstawie informacji zawartych na 
dotychczasowej mapie zasadniczej.  
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  „okres przejściowy” 
§ 63 ust. 1F rozporządzenia egib:  
 
W przypadku braku pełnego zbioru danych, o których mowa  
w ust. 1, do czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony  
w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego  
co najmniej:  
 

1) identyfikator budynku,  
2) status budynku,  
3) geometryczny opis konturu budynku lub - w razie braku danych 

niezbędnych do sporządzenia tego opisu - dane określające  
     w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku,  
4) rodzaj budynku według KŚT,  
5) klasę budynku według PKOB (voidable),  
6) główną funkcję budynku (voidable). 
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Rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji gruntów  
i budynków (Rozdział 6 rozporządzenia egib)  

 
§ 78. W ewidencji nie wykazuje się : 
1)   altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach 
działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza 
granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy 
dachach płaskich, 
2)   budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 
robót budowlanych, położonych na terenie budowy, 
3)   tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty 
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych 
na terenach przeznaczonych na ten cel. 
§ 79. W ewidencji nie wykazuje się lokali, w odniesieniu do których nie 
zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 



  
Zadania starosty: 
 
- Bieżąca aktualizacja bazy danych – art. 24 ustawy Pgik 
 
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków –  tryb (art. 24 a ustawy Pgik) 
 
§ 80. 1. Modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy 
zapewniający: 
 

1)   zastąpienie rejestrów gruntów prowadzonych na papierze w technice ręcznej 
odpowiednimi zbiorami komputerowymi - w terminie do 31 grudnia 2001 r., 
2)   uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji 
obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych - w terminie do 31 grudnia 2003 r., 
3)   (105) utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o 
których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których 
mowa w § 22, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej: 
 
a)  dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., 
 
b)  dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
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Raporty dotyczące budynków: 
 
 
§ 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków  - 
 
Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu 
teleinformatycznego tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące 
dane ewidencyjne: 
 
1)   rejestr gruntów, 
2)   rejestr budynków, 
3)   rejestr lokali, 
4)   kartotekę budynków, 
5)   kartotekę lokali, 
6)   mapę ewidencyjną. 
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  Mapa ewidencyjna – informacje „opisowo graficzne”: 
 

§ 28. 1. Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy: 
 
1)   granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych, 
2)   oznaczenia punktów granicznych, z wyróżnieniem punktów, których położenie 
określone zostało w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością, a spośród nich - 
punktów trwale stabilizowanych w terenie, 
3)   kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia, 
4)   kontury klas bonitacyjnych, ustalone w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
zwane dalej "konturami klasyfikacyjnymi", i ich oznaczenia, 
5)   kontury budynków, 
6)   numery działek ewidencyjnych, 
7)   granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia, 
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  Mapa ewidencyjna – informacje „opisowo graficzne”: 
 
§ 28. 1. Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy: 
….. 

8)   dane opisowo-informacyjne, a w szczególności: 
a)  nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa, 
b)  oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu, 
c)  nazwy ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych 

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

publicznych, 
e)  numery porządkowe i ewidencyjne budynków. 

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

XVII Konferencja  w Kaliszu 

„Kataster Nieruchomości” 



  Mapa ewidencyjna - przykład 
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Mapa zasadnicza - przykład 
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  Informacje „opisowo graficzne”  
Rozporządzenie MAiC z dn. 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych gesut, bazy 
danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383) - 
załącznik nr 7 „Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej”  

 
§ 11. 1. Opis obiektu: budynek składa się z następujących elementów: 
 
1)   oznaczenia numeru najwyższej kondygnacji, opisanego liczbą arabską, 
jeśli jest określone; 
2)   oznaczenia literowego funkcji budynku, jeśli jest określona; 
3)   numeru porządkowego, jeśli jest określony. 
2. Cały opis obiektu: budynek umieszcza się w jednym ciągu, równolegle do 
osi y układu współrzędnych z wyjątkiem numeru porządkowego. 
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Informacje „opisowo graficzne”  
Rozporządzenie MAiC z dn. 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych gesut, bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383) - załącznik nr 7 „Standardy techniczne 
tworzenia mapy zasadniczej”   -  Załącznik nr 7 Rozdział 5 - Wykaz skrótów i oznaczeń 



  Co mamy w zasobach : 
 
Analogowa mapa sytuacyjno - wysokościowa 
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Przykład  mapy ewidencyjnej i oznaczenia funkcji budynków (przed zmianą 
przepisów) 
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Mapa ewidencyjna po dostosowaniu funkcji  
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Raporty dotyczące budynków: 
 
 
§ 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków  - 
 
Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu 
teleinformatycznego tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące 
dane ewidencyjne: 
 
1)   rejestr gruntów, 
2)   rejestr budynków, 
3)   rejestr lokali, 
4)   kartotekę budynków, 
5)   kartotekę lokali, 
6)   mapę ewidencyjną. 
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Rejestr budynków - § 24. 1 rozporządzenia egib 

 
Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych 
ewidencyjnych wymienionych w § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4-26 i § 64, dotyczących 
budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zestawionych 
według przynależności tych budynków do poszczególnych jednostek 
rejestrowych budynków. 
2. Rejestr budynków zawiera ponadto: 
1)   informacje określające: 
a)  właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności, 
b)  trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie, 
2)   oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi 
budynkami. 
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dane opisowe oraz § 64. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego 
odrębny od gruntu przedmiot własności, oprócz danych wymienionych w § 63 ust. 1, są: 
1)   oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność 
budynku, 
2)   oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność, 
3)   (81) identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany 
został budynek . 

 



  
Wypis z rejestru budynków - § 52 ust. 2 rozporządzenia egib 
 
Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz 
informacji zawartych w tych rejestrach zawiera: 
1)   nazwę organu wydającego wypis, 
2)   oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego, 
3)   tytuł dokumentu - odpowiednio: "Wypis z rejestru gruntów", "Wypis z rejestru 
budynków", "Wypis z rejestru lokali", 
4)   nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub 
tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne - 
identyfikator arkusza ewidencyjnego, 
5)   numery działek ewidencyjnych, 
6)   odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali, 
7)   informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia 
lub obowiązujących standardów technicznych, 
8)   nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis, 
9)   datę sporządzenia dokumentu, 
10)  pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten 
wydawany jest w postaci nieelektronicznej, 
11)  podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do 
wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu. 
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Wypis z kartoteki budynków - § 52 ust. 4 rozporządzenia egib 
 
Wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali oprócz informacji zawartych w 
tych kartotekach zawiera: 
1)   nazwę organu wydającego wypis, 
2)   oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego, 
3)   tytuł dokumentu - odpowiednio: "Wypis z kartoteki budynków", "Wypis z kartoteki 
lokali", 
4)   nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko 
numer obrębu, 
5)   odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, z którą związana jest pozycja 
kartoteki budynków lub kartoteki lokali, 
6)   numer pozycji kartoteki budynków lub kartoteki lokali, 
7)   informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia 
lub obowiązujących standardów technicznych, 
8)   nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis, 
9)   datę sporządzenia dokumentu, 
10)  pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten 
wydawany jest w postaci nieelektronicznej, 
11)  podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do 
wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu. 
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Raporty pomocnicze dotyczące budynków: 
 
 
§ 29 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków  - 
 
Pomocniczymi raportami tworzonymi na podstawie bazy danych ewidencyjnych 
są: 
1)   zestawienie gruntów, 
2)   wykaz gruntów, 
3)   wykaz budynków, 
4)   wykaz lokali, 
5)   skorowidz działek ewidencyjnych, 
6)   wykazy: 

a)  podmiotów ewidencyjnych, 
b)  osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 

1 pkt 1, 
c)  dzierżawców gruntów. 
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Wypis z wykazów - § 52 ust. 5 rozporządzenia egib 
 
Wypis z wykazów, o których mowa w § 29 pkt 1-4 i 6, oprócz informacji zawartych w 
tych wykazach zawiera: 
1)   nazwę organu wydającego wypis, 
2)   oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego, 
3)   tytuł dokumentu, na który składają się wyrazy: "Wypis z wykazu" oraz wyrazy 
określające nazwę wykazu, 
4)   nazwę województwa i powiatu oraz w zależności od obszaru, do którego odnosi się 
wykaz, nazwę jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu albo 
tylko nazwę jednostki ewidencyjnej, 
5)   nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis, 
6)   datę sporządzenia dokumentu, 
7)   pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten 
wydawany jest w postaci nieelektronicznej, 
8)   podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do 
wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu. 
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Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków – wnioski stron 
 
Bieżąca aktualizacja bazy danych – art. 24 ustawy Pgik 
Ust. 2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:  
1)   w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie: 
……………………… 

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

 
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – art. 24 a ustawy Pgik 
…………………….. 

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 województwa informacji, o której mowa w ust. 
8, zgłaszać zarzuty do tych danych. 
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę 
danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 
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  § 46 ust. 3 rozporządzenia egib – treść i zakres WZDE 
 
Wykaz zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
powinien określać: 
1)   identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu, 
2)   numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali, 
3)   numer odpowiedniej pozycji kartoteki budynków lub lokali, 
4)   numer księgi wieczystej, 
5)   oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane 
ewidencyjne uległy zmianie, 
6)   dane ewidencyjne, które uległy zmianie, z wyszczególnieniem danych 
dotychczasowych oraz danych aktualnych, 
7)   datę sporządzenia wykazu, 
8)   nazwisko, imię oraz podpis osoby, która sporządziła wykaz. 
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  Orzecznictwo – przykłady 
wyrok NSA z dnia 10 lipca 2013r. I OSK 275/12 
 
…Zdaniem Sądu powyższych rozważań wynika konstatacja,  
iż organem kompetentnym do określenia kategorii budynku  
w świetle przepisów prawa budowlanego jest organ administracji 
budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji budynku  
w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu 
budowlanego lub w drodze decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę sposobu 
użytkowania budynku. Organ administracji budowlanej tworzy stan prawny 
określający funkcję (kategorię) budynku, który - z kolei - powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w ewidencji gruntów  
i budynków prowadzonej przez organy ewidencji i kartografii. Organy 
ewidencji nie są kompetentne do zmian zapisów ewidencyjnych co do 
kategorii budynku, bez uprzednich rozstrzygnięć organów administracji 
budowlanej. ” 
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  Orzecznictwo - przykłady 
WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 28.03.2012r. sygn. II SA/Bk 52/12  
 
 „organem kompetentnym do określenia kategorii budynku w świetle 
przepisów prawa budowlanego jest organ administracji budowlanej, który 
wypowiada się w sprawie funkcji budynku w drodze decyzji …. 
Bez wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynku przez organ 
administracji budowlanej, organ ewidencji nie może dokonać zmiany  
w zapisie ewidencji co do funkcji tego budynku albowiem w takiej sytuacji 
organ ewidencji wykracza poza swoje kompetencje stając się twórcą nowego 
stanu prawnego a nie jedynie notariuszem zmian wprowadzonych przez 
organ administracji budowlanej”... 

XVII Konferencja  w Kaliszu 

„Kataster Nieruchomości” 



  

XVII Konferencja  w Kaliszu 

„Kataster Nieruchomości” 

Centrum Zdrowia Mózgu Lou Ruvo w Las Vegas - USA 
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 Budynek fortepian w Huainan - Chiny 
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Dom na starym moście w Vernon - Francja 
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Nautilus House Mexico City - Meksyk 
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Shell House Nagano - Japonia 
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Budynek koszyk Ohio - USA 
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Krzywy domek Sopot - Polska 
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Dziękuję za uwagę :-) 


