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 Omówienie wyników kontroli narzędziem 

Aplikacja Kontrola Granic v_11 
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Stan prawny 

  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego                          

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r., poz. 542). 
 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. 

w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012r., poz. 199) 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne           
(Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) 

 Art. 4 ust. 1a pkt 4 

Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie 

teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, 

dotyczące: 

……. 

4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne         
(Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) 

Art. 7.1 Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy                 

w szczególności: 

….. 

6) Prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni 

jednostek podziału terytorialnego kraju 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne       
(Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) 
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Art. 7a ust. 1 Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie,              
a w szczególności: 

1) Nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 
…… 
6) Zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji 

publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na 
podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz 
ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie, 
aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących: 

a)  granic państwa, 

b)  granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności: 

–  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 szczególności: archiwów 
państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
urzędów morskich, 

 



Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne       
(Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) 

 

Art. 7a ust. 1 

c)    granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii 

brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju      

na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 

e)  adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 

13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych 

podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych,             

o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz standardowych opracowań 

kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, a także współdziała, na 

podstawie odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym 

w ich realizacji; 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                          
(Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) 

 

 

Art. 7b ust. 1 Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego                        

i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje 
zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej   

i kartograficznej, a w szczególności: 

 … 

2) Kontroluje działania administracji geodezyjnej                            

i kartograficznej 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                           
(Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) 

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 baz danych, o których mowa w art. 

4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b, 

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 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 opracowywanie              
i    prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 

6)   ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

7)   (uchylony) 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

§ 5. 1. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla 

celów ewidencji są: 

1)   jednostka ewidencyjna; 

2)   obręb ewidencyjny; 

3)   działka ewidencyjna. 

2. Dopuszcza się stosowanie pomocniczej jednostki 

podziału kraju dla celów ewidencji, obejmującej część 

obrębu ewidencyjnego prezentowanego pod względem 
kartograficznym na jednym arkuszu mapy ewidencyjnej, 

zwanej dalej "arkuszem ewidencyjnym", w przypadku gdy 

w ewidencji prowadzonej przed wejściem w życie 

rozporządzenia taka jednostka powierzchniowa była 

stosowana. 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

 
 

 

§ 6. 1. Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów 
położonych w granicach administracyjnych gminy,              

a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość      

o statusie miasta - również w granicach administracyjnych 
miasta. 

2. W miastach, w których utworzone zostały dzielnice, jako 

jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną może 

być obszar dzielnicy lub kilku sąsiadujących ze sobą dzielnic. 

3. Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz 

identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju, prowadzonego na podstawie 

przepisów o statystyce publicznej. 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r., poz.542). 
 

 
 

 

§ 7. 1. Jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby 
ewidencyjne, zwane dalej „obrębami”. 

       7. Obręb w jednostce ewidencyjnej jest określony przez 

jego nazwę i numer lub wyłącznie przez numer. 

       8. Granicę obrębu wyznacza zbiór punktów granicznych, 

położonych na tej granicy i należących do przyległych do 

niej działek ewidencyjnych. 

       9. Granica obrębu przyległego do granicy państwa 

pokrywa się na odcinku przylegania z granicą państwa. 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

§ 16. 1. Działki ewidencyjne, budynki i lokale oraz osoby i jednostki 
organizacyjne, a także inne obiekty bazy danych ewidencyjnych oznacza się 
w ewidencji odpowiednimi identyfikatorami. 

2. Identyfikatory obiektów bazy danych ewidencyjnych określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 

3. Każdemu obiektowi przestrzennemu bazy danych ewidencyjnych, oprócz 
identyfikatora określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nadaje się 
identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na 
który składają się: 

1) przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych 
przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według 
ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji 
przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.       
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. 
poz. 951), uzupełniona po kropce skrótem "EGiB"; 

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy 
danych spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie; 

3)   identyfikator wersji obiektu. 

4. Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane. 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

 
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 

ma2001r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków                        (dz.U. Z 

Poz.542). 

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

1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających 
znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego          
i leśnego; 

2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego 
- w wypadku zmian danych objętych działem   I ksiąg wieczystych; 

3)  właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej -  w wypadku 
zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania       
i wykreślania budynków; 

4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki 
organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt                  
1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności 
materialno-technicznych; 

5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy 
punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów. 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

Załącznik nr 1 
 

 
 
 

1.   Identyfikator jednostki ewidencyjnej przyjmuje postać: 

                                 WWPPGG_R. 

IDENTYFIKATOR JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

kod 

województwa, 

według 

rejestru 

terytorialnego 

 

kod powiatu         

w województwie 

według rejestru 

terytorialnego 

kod gminy      

w powiecie 

według 

rejestru 

terytorialnego  
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

Załącznik nr 1  

 
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków                        (dz.U. Z 2015r., 

Poz.542). – Załącznik nr 1 

 

 

 

3.   Litera "R" w identyfikatorze określonym w ust. 1 jest jedną           
z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy, przy czym: 

1)   gminę miejską oznacza się cyfrą 1; 

2)   gminę wiejską - cyfrą 2; 

3)   gminę miejsko-wiejską - cyfrą 3; 

4)   miasto w gminie miejsko-wiejskiej - cyfrą 4; 

5)   obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej - cyfrą 5; 

6)   dzielnice m.st. Warszawy - cyfrą 8; 

7)   delegatury i dzielnice innych gmin miejskich - cyfrą 9. 

 

IDENTYFIKATOR JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. z 2015r., poz.542).  

Załącznik nr 1  

 
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków                        (dz.U. Z 2015r., 

Poz.542). – Załącznik nr 1 

  

 

4.   Identyfikator obrębu ewidencyjnego przyjmuje postać:                        

  WWPPGG_R.XXXX. 

 

5.  Sekwencja liter "XXXX" we wzorze identyfikatora,                    
o którym mowa w ust. 4, oznacza numer ewidencyjny obrębu   

w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb 

całkowitych w przedziale od 0001 do 9999. 

 

IDENTYFIKATOR OBĘBU EWIDENCYJNEGO 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

Załącznik nr 1  

 
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków                        (dz.U. Z 2015r., 

Poz.542). – Załącznik nr 1 

 

 

33.  Punkty graniczne położone na granicach powiatu 

oznacza się identyfikatorami w postaci: 

1)   PL.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy 

państwa; 

2)   W.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy 

województwa, która nie pokrywa się z granicą państwa; 

3)   P.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą na granicy powiatu, która 

nie pokrywa się z granicą państwa ani z granicą 

województwa. 

 

IDENTYFIKATOR PUNKTU GRANICZNEGO 
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34.  Punkt graniczny położony na granicy dwóch lub więcej niż 

dwóch powiatów oznacza się w każdej bazie danych 

ewidencyjnych, prowadzonej dla tych powiatów, tym samym 
identyfikatorem, ustalonym przez tego starostę, który pierwszy 

doręczył zawiadomienie, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 5 

rozporządzenia, dotyczące tego punktu, lub identyfikatorem 

uzgodnionym ze starostami powiatów sąsiednich. 

 

IDENTYFIKATOR PUNKTU GRANICZNEGO 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z2015r.,poz.542).      

Załącznik nr 1



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r., poz.542).  

Załącznik nr 1 

 

 

35.  Punkty graniczne położone na granicach jednostek 
ewidencyjnych niepokrywających się z granicami powiatu 
oznacza się identyfikatorami w postaci: 

1)  G.WWPP.Nr - jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki 
ewidencyjnej pokrywającej się z granicą gminy; 

2) J.WWPPGG_R.Nr - jeżeli punkt graniczny należy do granicy 
jednostki ewidencyjnej niepokrywającej się z granicą gminy; litera 
"R" w schemacie identyfikatora J.WWPPGG_R.Nr przyjmuje wartość 
równą: 

- 3, jeżeli punkty graniczne są położone na granicy miasta oraz 
obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej, 

-  8, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic m.st. 
Warszawy, 

- 9, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic 
innych gmin miejskich niż m.st. Warszawa. 

 

IDENTYFIKATOR PUNKTU GRANICZNEGO 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r., poz.542). 

Załącznik nr 1 

36.  W identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 1, zapewnia się 
unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdego 
powiatu, zaś w identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 2, zapewnia 
się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdej gminy. 

37.  Punkty graniczne położone na granicach obrębów niepokrywających 
się z granicami jednostek ewidencyjnych oznacza się identyfikatorami       
w postaci: O.WWPPGG_R.Nr, zapewniając unikalność numerów tych 
punktów granicznych w granicach każdej jednostki ewidencyjnej. 

38.  Punkty graniczne działek ewidencyjnych nieleżące na granicach 
obrębów oznacza się identyfikatorami w postaci: D.WWPPGG_R.XXXX.Nr, 
zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych w granicach 
każdego obrębu. 

39.  Do sekwencji liter: WW, PP, GG, XXXX oraz do litery R, użytych               
w ust. 4-38, stosuje się odpowiednio wyjaśnienia zawarte w ust. 2, 3 oraz 5. 

40.  Sekwencja liter Nr, użyta we wzorach identyfikatorów, o których mowa 
w ust. 33, 35, 37 oraz 38, oznacza numer ewidencyjny punktu granicznego 
wyrażony za pomocą liczb naturalnych, począwszy od liczby 1. 

IDENTYFIKATOR PUNKTU GRANICZNEGO 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
 § 3. W bazie danych PRG gromadzi się informacje dotyczące: 

  1)   przebiegu: 

a)  granic państwa, 

b)  granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

c)  granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust.2 ustawy, 

d)  granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych, 

e)  granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową: 

–  sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych, 

–  wojewódzkich sądów administracyjnych, 

f)  granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: 

apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych, 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
 § 3 cd. 

g)  granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych: 

–  Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend 
powiatowych (miejskich) i rejonowych oraz komisariatów, 

–  Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich), 

–  Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów, 

–  szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, 

h)  granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów              
i  jednostek organizacyjnych administracji specjalnej: 

–  archiwów państwowych, 

–  urzędów skarbowych, 

–  izb skarbowych, 

–  nadleśnictw, 

–  regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 

–  regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

–  urzędów morskich, 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
 

 

jednostek podziałów terytorialnych kraju (dz.U. Z 2012r, poz. 199) 
 

§ 3 cd. 

i)  granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego, 

j)  granic portów i przystani morskich, 

k)  granic red, 

l)  morskiej linii brzegowej, 

m)  linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

n)  granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

o)  granicy wyłącznej strefy ekonomicznej, 

p)  granic morskich wód wewnętrznych; 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
  § 3 cd. 

2) pól powierzchni: 

a)  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

c)  jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, 

d)  obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej: 

 –  morskich wód wewnętrznych, 

 –  morza terytorialnego, 

 –  wyłącznej strefy ekonomicznej; 

  3)  adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 

  4) nazw i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary 
działania określają informacje wymienione w pkt 1 lit. b oraz e-h; 

  5)oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów 
terytorialnych, wynikających z odrębnych przepisów prawa oraz 
ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
    

§ 4. 1. Dane przestrzenne PRG przechowuje się w bazie danych PRG 

w układzie 2000 oraz w geodezyjnym układzie odniesienia. 

 

2. Pola powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2, oblicza się na 

powierzchni elipsoidy, stanowiącej element geodezyjnego systemu 

odniesienia, na podstawie danych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. 

a-c oraz n-p. 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Narada Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 9 września 2015r. 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
    

§ 5. 1. PRG tworzy się z wykorzystaniem informacji i zbiorów danych: 

 1)   zasobu, a w szczególności: 

 a)  państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału 
terytorialnego kraju, 

 b)  ewidencji gruntów i budynków, 

 c)  bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a 
pkt 8 ustawy; 

 2) określających przebieg granicy państwa na lądzie oraz morskich wodach 
wewnętrznych, przekazywanych Głównemu Geodecie Kraju przez Straż 
Graniczną; 

 3)   ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 

 4)   TERYT; 

 5)   udostępnionych przez właściwe organy administracji publicznej,              
o których mowa w art. 7a pkt 6 ustawy; 

 6)   zawartych w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa 
dotyczących granicy państwowej na morzu oraz granicy wyłącznej 
strefy ekonomicznej. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
   

 2. Utworzenie PRG obejmuje kolejno następujące po sobie działania: 

1)  utworzenie systemu teleinformatycznego PRG; 

2)  zgromadzenie informacji i zbiorów danych, o których mowa           
w ust. 1, oraz ich weryfikacja; 

3) utworzenie inicjalnej bazy danych, zgodnej z modelem 
pojęciowym PRG, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

4) przedłożenie właściwym organom administracji publicznej treści 
inicjalnej bazy danych PRG, w części dotyczącej podziałów 
terytorialnych kraju związanych z ich właściwością miejscową lub 
obszarem działania, w celu jej weryfikacji; 

5) rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez właściwe 
organy administracji publicznej do przedłożonej treści inicjalnej bazy 
danych PRG oraz powiadomienie tych organów o sposobie 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag; 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
 2. cd. 

6)   wdrożenie procedur zapewniających: 

a)  utrzymywanie systemu teleinformatycznego PRG w ciągłej 

gotowości operacyjnej, 

b)  utrzymywanie bazy danych PRG w stanie aktualności, tj. zgodności   

z informacjami i zbiorami danych, o których mowa w ust. 1, 

c)  bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego PRG oraz 

gromadzonych w nim danych, 

d)  udostępnianie danych z PRG, 

e)  sporządzanie i przekazywanie marszałkom województw oraz 

starostom w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku wykazów pól 

powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b i c, według stanu na dzień 

1 stycznia; 

7) utworzenie bazy danych PRG, uruchomienie systemu 

teleinformatycznego PRG i powiadomienie o tym właściwych organów 

administracji publicznej, 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
 
 § 9. 1. Aktualizacji PRG dokonuje się w zakresie; 

  …. 

  2) zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa - na podstawie przepisów prawa wprowadzających 
zmiany w tym podziale, danych ewidencji gruntów i budynków 
przekazywanych przez starostów do centralnego repozytorium 
ZSIN oraz danych TERYT; 

  3)  granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych 
- na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków 
przekazywanych przez starostów do centralnego repozytorium 
ZSIN w postaci dokumentów elektronicznych, zapisanych            
w formacie określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy; 

  6) adresów i ich lokalizacji przestrzennej - na podstawie danych 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w związku                           
z aktualizacją tej ewidencji, za pomocą interfejsu, w postaci 
dokumentów elektronicznych zgodnych ze schematem GML 
określonym w przepisach wydanych na podstawie                   
art. 47b ust. 5  ustawy. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 
kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 

 

2. Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności materialno-
technicznych: 

  1)   w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, określonego            
w akcie prawnym wprowadzającym tę zmianę; 

  2)   w terminie 30 dni od dnia przekazania poprawnych informacji                 
i danych przez właściwe organy administracji publicznej; 

  3)   na bieżąco w powiązaniu ze zmianami dokonywanymi            
w centralnym repozytorium ZSIN oraz w ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów. 

3. W przypadku gdy dane ewidencji gruntów i budynków 
dotyczące wspólnej granicy dla sąsiednich jednostek 
ewidencyjnych lub obrębów ewidencyjnych nie są ze sobą 
zgodne, w bazie danych PRG, do czasu wyeliminowania tych 
niezgodności, ujawnia się dane, które w ocenie Głównego 
Geodety Kraju są najbardziej wiarygodne, oraz wyróżnia się te 
dane dodatkową informacją. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199) 
 

 

§ 9 ust. 3 W przypadku gdy dane ewidencji gruntów i budynków 

dotyczące wspólnej granicy dla sąsiednich jednostek 

ewidencyjnych lub obrębów ewidencyjnych nie są ze sobą 

zgodne, w bazie danych PRG, do czasu wyeliminowania tych 

niezgodności, ujawnia się dane, które w ocenie Głównego 

Geodety Kraju są najbardziej wiarygodne, oraz wyróżnia się te 

dane dodatkową informacją. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju (Dz.U. z 2012r, poz. 199) 
 

§ 13. 1. Do czasu wdrożenia dla obszaru właściwości miejscowej starosty 
funkcjonalności ZSIN, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie 

umożliwiającym co najmniej cykliczną aktualizację centralnego repozytorium 

kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, starosta przekazuje 

Głównemu Geodecie Kraju dane określające przebieg granic jednostek 
ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, dla których ustalone zostały nowe 

punkty graniczne lub zmienione zostały współrzędne określające położenie 

dotychczasowych punktów granicznych. Dane te starosta przekazuje            

w postaci dokumentów elektronicznych, zapisanych w formacie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2  ustawy, lub w postaci 

plików GML, których pierwotną postać udostępni mu Główny Geodeta Kraju 

na podstawie danych PRG. Dokumenty elektroniczne są przekazywane           

z wykorzystaniem interfejsu. 

2. Przekazanie zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, następuje                

w terminie do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, według stanu 

odpowiednio na dzień 31 grudnia oraz 30 czerwca, z tym że pierwsze 

przekazanie następuje na pisemne żądanie Głównego Geodety Kraju           

w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma w tej sprawie. 
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Główny Geodeta Kraju w piśmie z dnia 11 czerwca 2013r. 
znak KN-530-129/2013 wskazał termin (do 5 dnia każdego 

miesiąca) przekazywania baz danych egib w formacie 

SWDE Głównemu Geodecie Kraju za pośrednictwem 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 

 

Pliki powinny zawierać dane dla obiektów:  

 Jednostka ewidencyjna 

  Obręb ewidencyjny  

 Punkt załamania granicy  

 Dokument 
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Weryfikacja bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału 
terytorialnego kraju 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 
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Pismo Głównego Geodety 

Kraju z dnia 20.04.2015r. 

dotyczące błędów             

i braków w bazie egib 

przekazanej na potrzeby 

aktualizacji PRG                 

w styczniu 2015r.  



Weryfikacja bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału 
terytorialnego kraju 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Narada Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 9 września 2015r. 

Pismo DWINGiK z dnia 

28.04.2015r. dotyczące 

błędów i braków w bazie 

egib przekazanej na 

potrzeby aktualizacji PRG  

w styczniu 2015r. oraz        

o przekazanej aplikacji do 

kontroli ww. bazy. 
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Pismo DWINGiK z dnia 

7.05.2015r. dotyczące 

przekazania najnowszej 

wersji aplikacji „Kontrola 

granic v 11” do kontroli 

danych w bazie egib 

przekazywanej na 

potrzeby zasilenia bazy 

PRG. 



 

APLIKACJA KONTROLA GRANIC V_11 
 

Aplikacja podczas wykonania kontroli:  

 wykonuje sprawdzenie zgodności topologicznej między 

obiektami obręb ewidencyjny; 

 wskazuje za pomocą obiektów liniowych niezgodne odcinki 

granic; 

 generuje zewnętrzne odcinki granic łącznie kontrolowanych 

obszarów sąsiednich; 

 tworzy pliki *.shp z błędami dla kontrolowanych danych          

w podziale na dane dla właściwych pasów odwzorowania     

w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich "2000"; 

 wykonuje kontrole w zakresie wskazania braku punktów         

w stosunku do granic obrębów ewidencyjnych; 

 wykonuje kontrole atrybutów punktów w zakresie opisanym 

poniżej. 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V_11 – schemat działania 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V_11 – schemat działania 
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W folderze IN 

umieszczamy 

pliki SWDE 



 

APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – schemat działania 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V_11 
 

 

W następnej kolejności uruchamiamy plik „_spr.bat” – zostanie 

wykonana kontrola topologiczna opracowanych plików shp. 

 

 zgodność topologiczna między obiektami obręb ewidencyjny, 

 

 wskazanie za pomocą obiektów liniowych niezgodnych 

odcinków granic, 

 

 wygenerowanie zewnętrznych odcinków granic łącznie 

kontrolowanych obszarów sąsiednich, 

 

 Utworzenie plików *.shp z błędami dla kontrolowanych danych   

w podziale na dane dla właściwych pasów odwzorowania         

w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich "2000". 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – schemat działania 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – schemat działania 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – schemat działania 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – schemat działania 
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APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – schemat działania 
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Zawartość folderu OUT.err 



 

APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – schemat działania 
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Wyniki kontroli można wyświetlić przestrzennie m.in. za 

pomocą narzędzia Quantum GIS (wolne oprogramowanie) 

http://www.qgis.org/pl/site/ 



APLIKACJA KONTROLA GRANIC V _11 – UTWORZONE WARSTWY       
Z PLIKÓW *.SHP Z BŁĘDAMI DLA KONTROLOWANYCH DANYCH 

 

 

 

 

OBIEKTY LINIOWE WSKAZUJĄCE NIEZGODNE ODCINKI GRANIC 

BŁĘDY W ATRYBUTACH PUNKTÓW GRANICZNYCH 

BŁĘDY PUNKTÓW, KTÓRE MAJĄ TE SAME WSPÓŁRZĘDNE 

BŁĘDY PUNKTÓW ZE ZDUBLOWANYMI IDENTYFIKATORAMI PUNKTÓW 

BŁĘDY W ATRYBUTACH PUNKTÓW GRANICZNYCH 

ZEWNĘTRZNE ODCINKI KONTROLOWANYCH GRANIC 

PUNKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W PRZEKAZANEJ BAZIE 

POLIGONY – OBRĘBY EWIDENCYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PRZEKAZANEJ BAZIE 
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Wyniki kontroli aplikacją kontrola granic v _11 – województwo 
dolnośląskie 
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16130 

niezgodnych 

„odcinków 

granic” 



Wyniki kontroli aplikacją kontrola granic v _11 – województwo 
dolnośląskie 
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251645 

błędów          

w atrybutach 

punktów 

granicznych 



Przykłady 

występujących 

błędów 
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Plik swde_error.txt 

Przykład: 

-------------- 

.\in\020401_5.swd 

ERROR przeciecie 6403352.66,5718615.43 

ERROR przeciecie 6403288.79,5718664.94 

ERROR przeciecie 6403255.24,5718677.87 

ERROR przeciecie 6403117.77,5718757.39 

ERROR przeciecie 6403100.00,5718769.72 

ERROR przeciecie 6400633.27,5720395.67 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Narada Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 9 września 2015r. 
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GRABOWNO 

WIERZOWICE MAŁE 

Błąd – przecięcie 6400633.27,5720395.67  

Plik swde_error.txt  



Plik brak_g5pzg.txt 
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Brak punktu pod załamaniem granicy dla obiektu obręb ewidencyjny 



Plik shp z błędami 
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Klikając prawym 

przyciskiem myszki 

mamy możliwość 

wyświetlenia tabeli   

z atrybutami oraz 

błędami wszystkich 

punktów 

znajdujących się na 

warstwie 



Plik shp z błędami 
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Błąd – J.WWPPGG_R 

R różne od 3,8,9 

Identyfikator punktu – J.021003_4.0001 

Załącznik nr 1 do 

rozporządzenia         

w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków 

pkt.35  



Plik shp z błędami 
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UWAGA!! 

Przy zmianie 

identyfikatora na 

poprawny w programie 

pojawia się kolejny 

błąd  

Błąd należy 

zignorować, gdyż 

wynika z błędu        

w aplikacji. Niezgodne J.WWPPGG_R. 



Plik shp z błędami 

 

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Narada Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 9 września 2015r. 

Błąd – nieprawidłowa 

budowa 

identyfikatora dla 

granicy obrębu 

Identyfikator punktu –O.020807_2.25866 

Identyfikator obrębu 020802_1.0001 
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Błąd – zdublowany 

numer punktu 
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Błąd – różny G5NRP 

dla tych samych 

X,Y 
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Niezgodny odcinek 

granicy 
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Błędy topologiczne 

na odcinkach 

granic 

sąsiadujących ze 

sobą powiatów 
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Błędy w atrybutach 

punktów  
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Podsumowując, aby doprowadzić do usunięcia 

niezgodności w bazie egib, a także w celu 

utrzymania tej bazy w stanie aktualności potrzebne 

są narzędzia, wzajemna współpraca i chęć 

działania. 
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KONTAKT 
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