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Rozporządzenie MAiC z dnia z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji  
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183)   
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Narada Powiatowej Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej 



  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
Art. 7d - zadania starosty: 
1) prowadzenie powiatowego zasobu gik, 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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Geodezyjnej i Kartograficznej” 



  Rozporządzenie z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 
§ 5. W powiatowej części zasobu są gromadzone: 
1)   bazy danych, o których mowa w art.4 ust. 1a pkt 2, 3,7 i 10 oraz ust. 1b ustawy; 
2)   mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy; 
3)   operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, 
mających na celu: 
a)  tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych, o których mowa w pkt 1, 
b)  opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych 
dotyczących nieruchomości, a w szczególności: 
–  podziałów nieruchomości, 
–  scalania i podziałów nieruchomości, 
–  rozgraniczania nieruchomości, 
–  scalania i wymiany gruntów, 
–  regulacji stanów prawnych nieruchomości, 
c)  opracowanie dokumentacji dotyczącej nier. na potrzeby czynności cywilno-prawnych, 
d)  wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, 
e)  opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
f)  wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (…); 

Narada Powiatowej Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej” 



  Rozporządzenie z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 
 
§ 5. W powiatowej części zasobu są gromadzone: 
 
…… 
4)   cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, o których 
mowa w pkt 3; 
5)   wyciągi z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,  
z późn. zm.), zwane dalej "wyciągami z operatów szacunkowych"; 
6)   inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 
kopie baz danych pozyskane z centralnej i wojewódzkiej części zasobu, niezbędne do realizacji 
zadań starosty w dziedzinie geodezji i kartografii. 
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  Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów (…) 
 

§ 71. 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; 
  2)   protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz 
aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów 
granicznych; 
  3)   dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań; 
  4)   sprawozdanie techniczne; 
  5)   dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map 
do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej; 
  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; 
  9)   spis dokumentów operatu technicznego. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – rozdział 7 
 
Art. 40a. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają 
materiały zasobu odpłatnie. 
 
Art. 40a ust.2. Nie pobiera się opłaty za m.in.: 
1)   udostępnianie zbiorów danych: 
a)  państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 
(…) 
2)   udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu gik: 
a)  w celu edukacyjnym: 
-  jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 
-  uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (...), 
-  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), 
b)  w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: 
-  jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), 
-  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
c)  w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa 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 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – rozdział 7 
 
Art. 40a ust.2. Nie pobiera się opłaty za: 
…... 
3)   udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku 
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań 
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace; 
 
4)   udostępnianie danych na podstawie: 
a)  art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, 
b)  art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – rozdział 7 
 
Art. 40b. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny  
i kartograficzny pobierają opłaty za: 
 
1)   umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego 
udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej "ASG-EUPOS"; 
 

2)   sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów 
i budynków; 
 

3)   uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych,  
o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
 

4)   wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; 
 

5)   udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz 
orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów 
i budynków; 
 

6)   uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – rozdział 7 
 
Art. 40b.2. Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego 
sporządzane 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 terytorialnego, w związku z ich 
działaniami mającymi na celu: 
 

a)  ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 
w księdze wieczystej, 
b)  przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu 
terytorialnego, 
c)  przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu 
Państwa. 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
Art. 24. 1.  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. 
 

Zmiana zapisów art. 24 ust. 1 i 2 - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2010r.  
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) - wcześniej art. 24. 1. 
 „Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się  
z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów”. 
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
Art. 24. 3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym  
w formie: 
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 infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 
Zaświadczenia – o których mowa w art. 217 i 218 Kpa 

„Nawet zamknięty katalog form udostępniania danych z ewidencji gruntów  

i budynków nie wyklucza możliwości zwrócenia się o wydanie zaświadczenia,  
jeżeli nie dotyczy ono czynności uregulowanej w przepisach p.g.k.”  
(wyrok WSA w Gliwicach z 22 kwietnia 2014r. Sygn. akt.II SA/Gl 1504/13) 
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art. 217 – 219 Kodeksu postępowania administracyjnego – zaświadczenia 
 

Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby 
ubiegającej się o zaświadczenie. 
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 
1)   urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis 
prawa; 
2)   osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 
Art. 218. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji 
publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów 
albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów 
bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić 
w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. 
 
Art. 219. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez 
osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 
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orzecznictwo 
wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 maja 2014r. Sygn. akt III SA/Kr 91/14 
LEX nr 1531853 
 
 
Tezy: 
      
1. Zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego. 
Zaświadczenie nie rozstrzyga bowiem żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej ani nie 
kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego. Zaświadczeniem organ potwierdza jedynie istnienie 
określonego stanu na podstawie posiadanych danych. 
 
2. Z treści art. 24 ust. 3 p.g.k. wynika, że zasadą jest udzielanie danych zebranych w ewidencji 
gruntów w formie wypisów i wyrysów, wydawanie zaś zaświadczeń w rozumieniu art. 217 § 1 
k.p.a. możliwe jest tylko wtedy, gdy wskazuje na to przepis ustawy. 
 
 

Narada Powiatowej Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej 



orzecznictwo 
wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2014r. Sygn. akt II SA/Gl 1504/13 
 

Nawet zamknięty katalog form udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków 
nie wyklucza możliwości zwrócenia się o wydanie zaświadczenia, jeżeli nie dotyczy ono 
czynności uregulowanej w przepisach p.g.k. 
 

Z uzasadnienia:   
... Należy w pełni podzielić stanowisko przedstawione w uzasadnieniach wydanych postanowień,  
że wydanie zaświadczenia polega na przeniesieniu do zaświadczenia danych figurujących  
w rejestrze prowadzonym przez organ. Także postępowanie wyjaśniające, o jakim mowa w art. 218 
§ 1 k.p.a. nie może mieć na celu czynienia ustaleń w zakresie skutków zmian dokonanych wpisów 
czy skutków wydanych przez organy rozstrzygnięć administracyjnych. Jeżeli  w określonym dniu 
Spółka nie była ujawniona jako właściciel, to niezależnie od zgodności tego stanu rzeczy  
z rzeczywistym stanem prawnym, nie jest możliwe zaświadczenie, że w tym dniu Spółka była 
właścicielem. Istnieje gatunkowa różnica między zaświadczeniem, że Spółka w określonej dacie była 
właścicielem działki i miedzy zaświadczeniem, że w tej dacie była ujawniona w ewidencji jako 
właściciel. Spółka domagała się w istocie zaświadczenia tego pierwszego faktu, co nie jest możliwe. 
Organ mógłby jedynie zaświadczyć, że w określonej dacie była jako właściciel wpisana do 
ewidencji, ale warunkiem jest, aby taki wpis w ewidencji istotnie figurował, co w sprawie nie ma 
miejsca. Odmowa zaświadczenie, że w dniu [...]r. Spółka była ujawniona w ewidencji jako właściciel 
jest w świetle stanu ewidencji na ten dzień prawidłowa,  
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orzecznictwo 
wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2014r. Sygn. akt II SA/Gl 1504/13 
 
 
 
Z uzasadnienia:   
....należy zauważyć, że nie jest tak, iż jedynie poprzez okazanie wypisu z ewidencji Spółka może 
dokumentować swój tytuł do gruntu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 p.g.k. operat ewidencyjny składa się  
z bazy danych oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych. Informacje  
z operatu organy udostępniają zarówno w postaci wypisów, jak i kopii dokumentów 
uzasadniających wpisy do bazy. W oparciu o takie dokumenty Spółka może wykazać nie tylko 
kolejność zmian, ale także ich podstawę, a ocena skutków prawnych w sferze własnościowej  
może być rozstrzygnięta w określonym postępowaniu administracyjnym, zaś trafność tej oceny 
podlega weryfikacji instancyjnej i sądowej związanej z przedmiotem określonego postępowania. 
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orzecznictwo 
wyrok (nieprawomocny)  WSA we Wrocławiu 
z dnia 21 stycznia 2014r. Sygn. akt II SA/Wr 850/13 
 

… przyjmuje się w doktrynie, zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem w formie 
pisemnej obiektywnie istniejącego (aktualnie lub w przeszłości) stanu rzeczy 
(faktycznego lub prawnego) dokonane przez organ administracji publicznej na żądanie 
zainteresowanej osoby, której interes oparty jest na prawie (por. Z. Kmiecik, Charakter 
prawny zaświadczenia a możliwość ustalania i weryfikacji jego treści, Państwo i Prawo, 
2004 r., Nr 10, str. 58). Zaświadczenia są więc aktami, które potwierdzają istnienie praw 
lub obowiązków określonych (to jest stworzonych lub ustalonych) uprzednio 
indywidualnym aktem prawnym. Zaświadczenia nie są aktami administracyjnymi, lecz 
czynnościami faktycznymi, ponieważ nie są oświadczeniami woli a oświadczeniami 
wiedzy. Istota zaświadczenia sprowadza się więc do tego, że nie rozstrzyga ono o 
żadnych prawach lub obowiązkach, nie może również tworzyć nowej sytuacji prawnej. 
Zaświadczenie nie może rozstrzygać czegokolwiek, zwłaszcza o istnieniu lub nieistnieniu 
obowiązku lub prawa. Zaświadczenie, aby spełniało wymagania dokumentu urzędowego 
określone w art. 76 k.p.a., musi być wydane w przepisanej formie i w przedmiocie 
mieszczącym się w zakresie działania organu, co oznacza, że musi to być  
organ właściwy miejscowo i rzeczowo. 

Narada Powiatowej Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej 



orzecznictwo 
wyrok (nieprawomocny)  WSA we Wrocławiu  
z dnia 21 stycznia 2014r. Sygn. akt II SA/Wr 850/13 
 

… W sytuacji zatem, z jaką mamy do czynienia w kontrolowanej sprawie, organ I instancji 
nie mógł wydać zaświadczenia na podstawie posiadanych danych, ewidencji i rejestrów, 
gdyż prowadzony przez niego kataster nieruchomości nie zawiera takich informacji jakich 
żąda skarżący. 
 
…Skoro organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków nieruchomości położonych na 
terenie miasta W. w ogóle nie ewidencjonuje elementów oznaczających "wjazd" czy też 
"zjazd" na/z nieruchomości, to nie posiadając żadnych danych do wydania zaświadczenia 
o żądanej treści, prawidłowo odmówił wydania zaświadczenia o poświadczeniu istnienia 
dwóch wjazdów na działkę nr 86/22 obręb [...] w W. 
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Za czynności udzielania informacji z państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego - na podstawie art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 
lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne  
oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) - jak również za czynności udzielania informacji  
z centralnego rejestru pojazdów na podstawie art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - 
Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów  
(Dz. U. Nr 106, poz. 1166 z późn. zm.), pobierane są inne opłaty o charakterze 
publicznoprawnym, których wysokość została określona w tych przepisach.  
W przypadku natomiast zaświadczeń, dla których nie określono odrębnej opłaty, 
podlegają one opłacie skarbowej na zasadach ogólnych. 
 
Żródło: 
Autor: Zbigniew Ofiarski 
Tytuł: Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, [w:] Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od 
czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. III 
Stan prawny: 2009.07.01 
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Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  
 
Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega: 
 
1)   w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 
a)  dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 
b)  wydanie zaświadczenia na wniosek, 
c)  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 
 
2)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 
jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub  
w postępowaniu sądowym. 
 
2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie 
zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji 
rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 
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„Czynności urzędowe” 
 
Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia czynności urzędowych. Pomocą w wyjaśnieniu tej 
kwestii służyć może uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r., W. 7/96 
(OTK 1997 nr 2, poz. 27), podjęta na gruncie dekretu z 30 listopada 1945 r. o języku 
państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz 
administracyjnych (Dz. U. Nr 57, poz. 324). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, 
zachowującym aktualność pod rządami obecnie obowiązującej ustawy o języku polskim 
czynności urzędowe to wszelkie czynności organów i instytucji powołanych do 
realizacji określonych zadań publicznych, związane z realizacją ich konstytucyjnych  
i ustawowych kompetencji, chyba że z istoty tych czynności wynika konieczność 
posłużenia się językiem obcym. Pojęcie czynności urzędowych obejmuje zatem bez 
wątpienia władcze czynności organów państwowych, w tym decyzje administracyjne. 

 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2002 r., sygn. akt II SA 4033/01  
(Lex nr 79030)  
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Ustawa o opłacie skarbowej  
 
Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej: 
1)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: 
 

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 
b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w 
przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich 
rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych 
uprawnieniach dla kombatantów, 
c)  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, 
przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 
….. 
h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), 
i)  nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa 
polskiego nabytego w ten sposób, 
….. 
l)  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1090); 
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Ustawa o opłacie skarbowej  
 
Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej: 
2)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego; 
 

3)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje 
zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze 
rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem 
zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi; 
 

3a)  wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego  
(Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241); 
 

4)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3; 
 

5)   wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4; 
 

6)   dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub 
nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób; 
 

7)   wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania 
związane z czynną ochroną przyrody. 
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Ustawa o opłacie skarbowej  
 
Art. 3. Nie podlega opłacie skarbowej:  
 

dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia  
(pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym 
opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. 
 
 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r. (K 30/12) orzekając o niekonstytucyjności 
art.40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., 
nr 193, poz. 1287 ze zm. – zwana dalej „Ustawą”) stwierdził wprost, że opłaty, o których mowa w art. 40 
ust. 5 pkt 1 lit. b Prawa gik są daninami publicznymi w rozumieniu art. 217 Konstytucji.  
Mowa o opłatach za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane  
z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie 
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.  
Opłaty te zostały uznane za niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym  
w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, także  
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie z dnia 1 lutego 2012 r., I OW 172/11, LEX nr 1120701). 
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Ustawa o opłacie skarbowej  
 
Art. 7. Zwalnia się od opłaty skarbowej:  
 

1)   pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy 
konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, 
korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych  
z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są 
one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2)   jednostki budżetowe; 
3)   jednostki samorządu terytorialnego; 
4)   organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie 
czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z 
nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; 
5)   osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo 
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument 
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa; 
6)   osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo 
rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte 
odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z 
ochroną przyrody. 
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Ustawa o opłacie skarbowej  
 
Art. 6. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 
 

1)   od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia 
wniosku o dokonanie czynności urzędowej; 
 
2)   od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 
 
3)   od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 
 
4)   od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz 
od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji 
publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2; 
 
5)   od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia  
w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1. 
 
2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 
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Ustawa o opłacie skarbowej  
 
organ podatkowy  
 

Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest  
wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
 
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest: 
1)   od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub 
podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie 
(pozwolenie, koncesję); 
2)   od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz 
jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce 
złożenia dokumentu. 
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Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej 
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Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej  
część II pkt 4 - poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane 
przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej 
lub zaczętej stronicy 
„Zwolnienia” -  poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa 
niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego 
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Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej  
część II pkt 21 – pozostałe zaświadczenia 
„Zwolnienia” - pkt 7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, 
mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży 
i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, 
ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów 
o reformie rolnej i osadnictwie 
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Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej  
część IV – Złożenie dokumentu:   
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - 
od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 
 
„Zwolnienia” :  
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia: 
 
1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów 
 
2) w sprawach: 
a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia 
  b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych   
3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 
       
4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy 
       
5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej  
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Klauzule - obowiązujące do 30.12.2013r. 
 
§ 52 - rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
Starosta uwierzytelnia komputerowe wydruki, wypisy i wyrysy, o których mowa  
w § 51 ust. 1, przez opatrzenie ich stosowną klauzulą. 
2. Treść i formę wypisów oraz wyrysów, a także treść zamieszczanych na nich klauzul 
określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 
 

Załącznik nr 5 do rozporządzenia egib: 4.  
4.Treścią wypisów i wyrysów wydawanych do celów prawnych oprócz informacji  
i oznaczeń wymienionych w ust. 1 i 2 jest również klauzula o treści: 
"Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej." 
 
5. Na wypisach i wyrysach wydawanych wykonawcom prac geodezyjnych  
i kartograficznych na skutek zgłoszenia tych prac do właściwego organu  
umieszcza się klauzulę o treści: 
"Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych i 

kartograficznych zgłoszonych do (nazwa organu) nr KERG. ................" 
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Wypisy, wyrysy – klauzule po 31.12.2013r.  
 
§ 52 - rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków  
ust. 7.  Wypisy, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej 
organ opatruje klauzulą o treści:  
"Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu  
w księdze wieczystej". 
 
ust. 8. Na wypisach i wyrysach wydawanych wykonawcom prac geodezyjnych  
i kartograficznych na skutek zgłoszenia tych prac do właściwego organu 
zamiast  klauzuli, o której mowa w ust. 7, umieszcza się klauzulę o treści:  
"Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych  
i kartograficznych. Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac - .................". 
 
9. W przypadku dokumentów w postaci nieelektronicznej, opatrzonych 
klauzulami, o których mowa w ust. 7 i 8, podpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 
11, ust. 4 pkt 11 oraz w ust. 6 pkt 11, umieszcza się bezpośrednio pod tymi 
klauzulami. 
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Wypisy, wyrysy – nazwa dokumentu, treść, klauzule 
 
§ 52 ust. 2, 4 i 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
 – nazwa dokumentu i treść 
 „wypis z rejestru gruntów”   
 „wypis z rejestru budynków”  
 „wypis z rejestru lokali” 
 
 „wypis z kartoteki budynków”   
 „wypis z kartoteki lokali” 
 
 „wyrys z mapy ewidencyjnej” 

 
 - klauzule:  
"Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej". 
lub 
"Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac - .....................................................". 
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Wypisy  – nazwa dokumentu, treść, klauzule (?) 
 
§ 52 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib 
„wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści”  
(odpowiednio dla budynków i lokali) – gdy pominięto dane osobowe dotyczące 
właścicieli, władających na zasadach samoistnego posiadania, użytkowników 
wieczystych, użytkowników i dzierżawców  

 
§ 52 ust. 5 rozporządzenia w sprawie egib 
wypis z wykazów, o których mowa w § 29 pkt 1-4 i 6  
§ 29. 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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Wypisy, wyrysy, kopie dokumentów - sposób udostępniania 
 
 
§ 52  ust. 1 - rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
 
Wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, 
starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach 
danych, takich jak papier, kalka, folia, lub w postaci elektronicznej. 
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Stanowiska Głównego Geodety Kraju: 
 
z dnia 13 lutego 2015r. KN-O.503.96.2014 

dotyczące „wypisów o niepełnej treści”, o których mowa w § 52 ust.3  

rozporządzenia egib 

 

z dnia 3 marca 2014r. KN-O.5031.6.2014 

w sprawie stosowania klauzuli określonej w § 52 ust.7 rozporządzenia egib 

 

z dnia 24 września 2013r. KN-O.5030.62.2013 

w sprawie zakresu i formy udostępniania informacji z operatu ewidencyjnego,  

w tym wydawanie zaświadczeń  

 
www.dwingik.duw.pl 
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Dziękuję za uwagę  
 

 


