
PODMIOTY WNIOSKUJĄCE O WYPISY, WYPISY I 
WYRYSY Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW  

Narada robocza Lasocin 20 – 21 kwietnia 2015r. 

Starostwo 
Powiatowe 

Ewidencja Gruntów 
 i Budynków 

Przepraszam nigdy 
nie zamawiałem 
wypisu, jak ten nowy 
formularz wypełnić ?! 

Czytelnie ! 

Przyg. I.Amrozik 



 
 
 
 

Kto może być klientem ewidencji gruntów i budynków? 
 

Kto może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie 
ewidencyjnym? 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 
Dz.U. z 2015r. , poz.520 ) dalej w prezentacji jako Ustawa  
 
 
Art. 21.  
1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, 
wymiaru po-datków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach 
wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz 
ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i 
budynków.  



Zatem potencjalnym klientem ewidencji gruntów i budynków będzie 
każdy, komu te informacje są niezbędne w jego działalności zawodowej, 
służbowej, naukowej, edukacyjnej, społecznej etc., każdy komu te 
informacje są niezbędne do załatwienia jego spraw administracyjnych, 
cywilnych i innych 

Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. -  art. 24 ust. 2 
Ustawy 
 
Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji 
zawartych w operacie ewidencyjnym. - art. 24 ust. 4 Ustawy  

Zastrzeżenie poczynione w art.24 ust. 5 Ustawy powoduje, że 
jawność informacji zawartych w operacie ewidencyjnym rozciąga się 
bez ograniczeń na dane o charakterze przedmiotowym. 
 
Jawność informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków jest 
jednakże ograniczona jeśli dotyczy informacji o charakterze 
podmiotowym lub przedmiotowo-podmiotowym 



 
Z art. 24 ust. 5 Ustawy : 
 
Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane pod-
miotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu 
ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:  
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, 
budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;  
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami 
administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez 
organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, 
budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;  
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym 
zakresie.  
 
Jawne i powszechnie dostępne informacje zawarte w ewidencji gruntów są udzielane 
w trybie art. 24 ust. 2 p.g.k., bez konieczności wykazywania interesu prawnego przez 
wnioskodawcę. W przypadku informacji o charakterze podmiotowym lub 
podmiotowo-przedmiotowym, rzeczą wnioskodawcy jest udowodnić, że posiada on 
interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji gruntów i budynków. 
 
(Z wyroku WSA w Lublinie III SA/Lu 668/12 z dnia 10.01.2013.) 



Konstrukcja art. 24 ust. 5 Ustawy pozwala na podział osób fizycznych i osób 
prawnych na pewne grupy, dla których jawność informacji zawartych w ewidencji 
gruntów i budynków jest ograniczona w różny sposób  

Zamawiający 
informację z egib 
lub wypis, wyrys 

właściciele oraz 
osoby i jednostki 

organizacyjne 
władające 
gruntami, 

budynkami lub 
lokalami, których 

dotyczy 
udostępniany zbiór 
danych lub wypis  

organy administracji 
publicznej albo 

podmioty niebędące 
organami administracji 
publicznej, realizujące, 
na skutek powierzenia 

lub zlecenia przez 
organ administracji 
publicznej, zadania 

publiczne związane z 
gruntami, budynkami 
lub lokalami, których 

dotyczy udostępniany 
zbiór danych lub wypis  

inne podmioty niż 
wymienione w pkt 
1 i 2, które mają 
interes prawny w 
tym zakresie.  



właściciele oraz 
osoby i jednostki 

organizacyjne 
władające 
gruntami, 

budynkami lub 
lokalami, których 

dotyczy 
udostępniany zbiór 
danych lub wypis  

organy administracji 
publicznej albo 

podmioty niebędące 
organami administracji 
publicznej, realizujące, 
na skutek powierzenia 

lub zlecenia przez 
organ administracji 
publicznej, zadania 

publiczne związane z 
gruntami, budynkami 
lub lokalami, których 

dotyczy udostępniany 
zbiór danych lub wypis  

Osoby prawne i fizyczne, bez 
ograniczeń, podstawą jest własność 
lub faktyczne władanie gruntami, 
budynkami, lokalami 

Warunki niezbędne : 
 
- organ administracji publicznej  
 
- działanie wskutek powierzenia lub 
na zlecenie organu adm. publicznej 
w ramach realizowanego zadania 
publicznego 
 
- związanie zadaniem publicznym z 
konkretnym gruntem, budynkiem , 
lokalem 



inne podmioty niż 
wymienione w pkt 
1 i 2, które mają 
interes prawny w 
tym zakresie.  

Warunek do spełnienia :  
 
- posiadanie interesu prawnego 

Użyte w art. 24 ust. 5 pkt. 3 p.g.k. pojęcie 
interesu prawnego nie zostało 
zdefiniowane w tej ustawie, a także nie 
zostało zdefiniowane w k.p.a. Z uwagi na 
brak definicji legalnej, uzasadnione jest 
przyjęcie jego rozumienia w znaczeniu 
bezpośrednim, zgodnie z którym jest to 
interes oparty na prawie lub chroniony 
przez prawo. 

Stąd w przypisie nr  2 na odwrocie wzoru 
formularza (dotyczy obowiązkowego 
wypełnienia  poz. nr  11 w formularzu ozn. 
EGIB)  wskazanie o konieczności opisania 
interesu prawnego i wskazanie przepisu 
prawa, z którego ten interes wywodzi 
wnioskodawca 



Jak pokazują liczne przykłady i praktyka nie jest powszechnym rozumienie 
pojęcia interes prawny i jest on wykazywany w rozmaity sposób : 
 
- dobre i złe przykłady z wniosków do starosty : 

Art. 74 ust.1 pkt ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : 
 
1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
należy dołączyć: [...]  
6) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a–1c. ` 

Art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane : 
 
4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:[...]  
złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Przykład. 

Przykład. 



Cytat z wniosku z poz. nr 11:  
 
„Na potrzeby banku...” lub „dokumenty potrzebne w celu uzyskania kredytu 
bankowego” 

Z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa : 
 
Art. 306b. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ 
podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o 
potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej 
przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w 
jego posiadaniu. 

 
 

Z art. 17. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane : 
 
Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:  
1) inwestor;  
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;  
3) projektant;  
4) kierownik budowy lub kierownik robót.  
 

Przykład 

Przykład 



Z art. 47. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane : 
 
1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne 
wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor 
jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim 
przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną 
rekompensatę z tego tytułu.  
2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na 
wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze 
decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej 
nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ 
określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego 
budynku, lokalu lub nieruchomości.  
3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić 
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po 
spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.  
 

Przykład. 
 

Z art. 20. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane : 
 
Do podstawowych obowiązków projektanta należy[...] 
uzyskanie wymaganych opinii,  i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów  



Jeśli wykazano już prawidłowo interes prawny, czy organ przyjmujący wniosek 
powinien również sprawdzić czy w tym wniosku w sposób prawidłowy jest 
reprezentowany wnioskodawca? 
 
W przypadku osób fizycznych należy zwrócić uwagę czy wnioskodawca 
osobiście składa wniosek czy też przez pełnomocnika. 
 
Pełnomocnictwo jest umocowaniem do działania w imieniu innej osoby. 
Czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w ramach jego umocowania 
wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Pełnomocnictwo może 
być udzielone w różnych formach. Można wśród nich wyróżnić m.in. formę 
ustną, pisemną, pisemną z notarialnie poświadczonym podpisem oraz formę 
aktu notarialnego. 
 
Jaka forma dla pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wypis z egib? 
 
Czy niezbędne jest poświadczenie przez notariusza? 
 
„Należy jednak zauważyć, że niekiedy pewne podmioty wymagają wykazania się 
pełnomocnictwem w formie szczególnej, mimo że przepisy takiego obowiązku nie wprowadzają. 
W przypadku instytucji państwowych takie działania nie mogą być uznane za dopuszczalne i w 
przypadku zetknięcia się z taką sytuacją, należy domagać się wskazania podstawy prawnej 
żądania pełnomocnictwa w formie innej niż pisemna lub złożona ustnie do protokołu. Jednakże 
w przypadku instytucji prywatnych, które dbając o własne interesy wymagają wykazania się np. 
pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym, mimo że żaden przepis szczególny 
tego nie wymaga, takie działania nie mogą być uznane za naruszające przepisy.” 
(za Maciej Turos, aplikant radcowski 
Gregorowicz-Ziemba Krakowiak Gąsiorowski Kancelaria Prawna) 

 
 



 
Przy składaniu wniosków do organu egib zastosowanie mają przepisy ogólne 
kpa : 
 
Zgodnie z art. 30 § 3  k.p.a.  strony nie będące osobami fizycznymi działają przez 
swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. W świetle przepisów 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.) – dalej k.s.h. osoba prawna, w tym przypadku spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, działa przez organ uprawniony do jej 
reprezentowania - zarząd lub przez ustanowionych we właściwym trybie - 
pełnomocników. Z kolei każde pismo wnoszone do organu administracji 
publicznej musi spełniać wymogi określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 63 
§ 2 i 3  k.p.a. podania, w tym także zażalenia, powinny zawierać co najmniej 
wskazanie osoby, od której pochodzą, jej adres i żądanie oraz czynić zadość 
innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych, a także być 
podpisane przez wnoszącego. Przepis powyższy wyznacza minimum wymagań 
formalnych, od spełnienia których uzależnione jest uznanie skuteczności 
prawnej dokonywanej czynności prawnej. Bez wskazania osoby, od której 
pochodzi, jej adresu i podpisu, nie można dokonać indywidualizacji osoby, która 
złożyła żądanie. Podpis warunkuje, że żądanie pochodzi od osoby wnoszącej 
podanie, również w przypadku osób prawnych. W przypadku osoby prawnej 
niezbędnym jest ustalenie, czy osoba podpisująca jest osobą działającą w 
charakterze członka organu osoby prawnej uprawnionego do reprezentowania 
tego podmiotu. 
 
(cyt. Za Tomaszem Gawrońskim z serwisu samorządowego LEX) 

 



Starostwo 
Powiatowe 

Ewidencja Gruntów 
 i Budynków 

Mówią 
jaskółki, że 
najgorsze są 
spółki... 

Jak powinny być reprezentowane 
we wnioskach spółki? 

Z jakimi rodzajami spółek możemy mieć do czynienia? 

Spółki Prawa cywilnego Prawa handlowego 

Spółka jawna; 
Spółka partnerska; 
Spółka komandytowa; 
Spółka akcyjna;  
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 
Spółka komandytowo-
akcyjna 
(Ustawa Kodeks spółek 
handlowych) 

Spółka cywilna  

(Ustawa Kodeks cywilny) 



Spółki prawa handlowego  

kapitałowe   osobowe 

    jawna, 
     
    partnerska, 
     
    komandytowa, 
     
    komandytowo-akcyjna. 
 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
 
akcyjna 



Kodeks handlowy:  
 
Spółka jawna : 
 
„Art. 29. § 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.” 
 
§ 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności 
sądowych i pozasądowych spółki.  
 
Art. 30. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony 
prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania 
tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.  
 
Spółka partnerska: 
 
Art. 96. § 1. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba 
że umowa spółki stanowi inaczej.  
Art. 97. § 1. Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie 
spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Przepisów art. 96 nie 
stosuje się.  
§ 2. Do zarządu powołanego zgodnie z § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 
201–211 i art. 293–300. {jak do spółek z o.o.} 
 
 
 
 



Spółka komandytowa : 
 
Art. 117. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki 
albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania 
spółki.  
Art. 118. § 1. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako 
pełnomocnik.  
 
Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania 
spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 
(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika 
(komandytariusza) jest ograniczona.  
 
Przykład. 

Spółka komandytowo-akcyjna: 
 
Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu 
prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za 
zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 
(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.  
Art. 137. § 1. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub 
prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.  
Art. 138. § 1. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.  



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 
 
Art. 201. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.  
§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.  
§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.  
§ 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej.  
 
Art. 204. § 1. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich 
czynności sądowych i pozasądowych spółki.  
§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec 
osób trzecich.  
Art. 205. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa 
spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.  
 

Przykład wniosku spółki z o.o. do omówienia szczegółowego. 
 
Spółka akcyjna : 
 
Art. 368. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.  
§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.  
§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.  
§ 4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek 
zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.  
 
 
Art. 372. § 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i 
pozasądowych spółki.  
§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec 
osób trzecich.  
Art. 373. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut 
nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.  

 
 
 

 
 



Skąd zatem czerpać wiedzę o prawie do  reprezentowania  spółki przed organem 
publicznym? 
 
Informacji poszukujmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych 
składającą się z trzech osobnych rejestrów:rejestru przedsiębiorców, rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji    oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,rejestru dłużników niewypłacalnych. 
 
  
Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r. 
 
Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i 
niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna 
Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz 
sposobie jego reprezentowania. 
 
 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 
 

 
 



UWAGA : 
 
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WERYFIKACJI WNIOSKU POD WZGLĘDEM 
PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI BRAK PODSTAW DO ŻĄDANIA OD 
WNIOSKODAWCY UZUPEŁNIENIA WNIOSKU POD RYGOREM ART. 64 PAR.2  KPA 
O DOŁĄCZENIE ODPISU Z KRS LUB Z INNEGO  REJESTRU PUBLICZNEGO 
DOSTĘPNEGO ORGANOWI ZA POMOCĄ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ. 
 
 
Nie stanowi uchybienia, jeżeli organ administracji publicznej weryfikuje treść 
odpisu KRS za pomocą strony internetowej oraz nie stanowi uchybienia, jeżeli 
spółka zostanie wezwana o przedłożenie odpisu z KRS bez stosowania rygoru z 
art. 64 § 2 k.p.a. (lub organ samodzielnie to zweryfikuje), a dopiero po analizie 
tego dokumentu i w następstwie ustalenia nieprawidłowej reprezentacji 
podmiotu, organ w trybie art. 64 § 2  k.p.a.  wezwie do ewentualnego uzupełnienia 
braku formalnego (np. poprzez podpisanie pełnomocnictwa przez drugą osobę 
uprawnioną do reprezentacji spółki). 
 
(cyt. Za Tomaszem Gawrońskim z serwisu samorządowego LEX) 
 



 
Nawiązując bezpośrednio do braku polegającego na nieprzedstawieniu odpisu z 
krajowego rejestru sądowego, problem ten prawidłowo odzwierciedla 
uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 października 2006 r., VII SA/Wa 
42/07, w którym podniesiono, że wprawdzie obowiązek załączenia do podania 
dokumentów z KRS przewiduje szereg aktów normatywnych (w większości 
rozporządzeń), zawierających przepisy szczególne do k.p.a., jednak zawarty w 
nich obowiązek dotyczy ściśle określonych postępowań administracyjnych i 
wyłącznie w fazie ich rozpoczęcia organ prowadzący postępowanie będzie miał 
uprawnienie do wezwania jednostki organizacyjnej o nadesłanie odpisu, wyciągu 
czy zaświadczenia z KRS w trybie art. 64 § 2 k.p.a.  Przy czym unormowania te 
jako przepisy lex specialis nie uprawniają do tego, aby organy mogły formułować 
wspomniane wezwania w każdym prowadzonym postępowaniu. Odpisy, wyciągi i 
zaświadczenia z KRS nie w każdym postępowaniu administracyjnym i nie na 
każdym jego etapie będą podlegały wymaganiom o których mowa w art. 64 § 2  
k.p.a.  Warto również wskazać na zasadę jawności Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
Od strony formalnej pogląd ten wydaje się najtrafniejszy, tym bardziej, że dane z 
KRS dostępne są również za pośrednictwem sieci internetowej z tym, ze 
uwzględniają stan aktualny który niekoniecznie musi odzwierciedlać umocowanie 
do działania w imieniu konkretnego podmiotu w dniu składania wniosku. 
 
(cyt. Za Tomaszem Gawrońskim z serwisu samorządowego LEX) 
 
Wydanie wypisu , wyrysu jest czynnością materialnoprawną. 
 



Trzy kroki do sprawdzenia sposobu reprezentacji : 







AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH SKARBU PAŃSTWA  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja wykonuje prawo własności i 
inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do mienia, o którym 
mowa w art. 1 i 2 tej Ustawy. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki 
państwa, w szczególności wymienione w art. 6 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy 
oraz gospodaruje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w formach 
wymienionych w art. 24 Ustawy. 
 
Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa organem Agencji jest 
 
Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną. Jest instytucją 
powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i 
innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w 
rolnictwie. 
 
ORGAN ANR: 
 
Prezes - Zgodnie z art. 9 ust. 2 Prezes kieruje Agencją i reprezentuje ją na 
zewnątrz. Prezes kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesa, który jest wobec 
niego odpowiedzialny za całość spraw objętych jego zakresem działania. 
 
Prezes kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesa, dyrektorów zespołów Biura 
Prezesa oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego 
odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresami ich działania. 
 
  



Czy pracownik ANR SP, w szczególności ANR SP Oddział Terenowy może 
zatem samodzielnie i bez upoważnienia reprezentować Agencję na zewnątrz 
wobec organów administracji państwowej? 
 
(Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną.) 
 
Przykłady zamówień ze strony ANR do omówienia 
 
Przykład1 
Przykład2 
Przykład3 
Przykład4 



DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ 


