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Porównanie obu systemów 

• Własność gruntu w przestrzeni 

• Budynki i lokale 

• Zarządzanie osiedlem domów jednorodzinnych 



Wnioski (I) 

 Prowadzenie katastru nieruchomości jest zadaniem 

służby geodezyjnej i kartograficznej. Jest to zadanie rządowe 

prowadzone obecnie przez starostów lub prezydentów miast 

na prawach powiatów. W Kanadzie prowadzenie spraw 

własnościowych jest realizowane w jednolitej strukturze 

organizacyjnej, a państwo gwarantuje obywatelom prawo 

własności. Przy planowaniu rozwoju katastru  

w Polsce należy wykorzystać doświadczenia kanadyjskie jak i 

innych krajów europejskich rozwiązujących podobne 

problemy. 



Wnioski (II) 

 Porównując systemy praw własności – kanadyjski i 

polski –  nasuwa się wniosek, że system kanadyjski wyraźnie 

wskazuje na konieczność zastosowania rozwiązań 

przestrzennych, „oderwania nieruchomości od powierzchni” 

czyli wprowadzenia systemu 3D, a nawet, przy 

uwzględnieniu zmian historycznych w czasie, systemu 4D. 



Wnioski (III) 

 Powierzchnie użytkowe są ważnym elementem 

określania udziału danego lokalu w częściach wspólnych 

nieruchomości. Powierzchnie użytkowe, powierzchnie 

pomieszczeń przynależnych oraz powierzchnie wspólne 

powinny być zbilansowane i porównane do obrysu 

powierzchni zabudowy poszczególnych kondygnacji. Dla 

uzyskania dokładności 0,01 m2 powinno się stosować metody 

pomiarów geodezyjnych, a obliczenia wykonane we 

współrzędnych – podobnie jak czyni się to w Kanadzie. Mapy 

na poszczególnych kondygnacjach powinny być składnikiem 

operatu ewidencji gruntów. Z uwagi na wagę tych zagadnień, 

prace te powinny być wykonywane przez geodetów 

posiadających uprawnienia geodezyjne zakresu czwartego.  



Wnioski (IV) 

 Wspólnotę tworzy ogół właścicieli lokali wchodzących 

w skład określonej nieruchomości, zgodnie z przepisami o 

własności lokali. Jej zaletą jest to, że przynależność do niej 

jest obowiązkowa, a przepisy jasno mówią o prawach i 

obowiązkach osób, które mają udziały w nieruchomości 

wspólnej. Wspólnota więc mogłaby być dobrą formą 

zarządzania osiedlami domów jednorodzinnych, podobnie jak 

to się dzieje w Kanadzie.  



Wnioski (V) 

 Należy wykorzystać istniejącą historyczną 

dokumentację katastralną przy przeprowadzaniu modernizacji 

gruntów i budynków oraz budowaniu infrastruktury danych 

przestrzennych (Dyrektywa INSPIRE).  
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