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

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

GESUT", 
–  gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa  
w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b, 
(…) 
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  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
Art. 24. 1. (66) Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat 
ewidencyjny, który składa się z: 
 
1)   bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za 
pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: 
a)  odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, 
b)  udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach 
określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
c)  wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy 
ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych 
rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej; 
 
2)   zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych. 
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Stanowisko dotyczące rzeczoznawców majątkowych: 
 
art. 40b. 1. pkt 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają 
opłaty za:  
udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów 
notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących 
podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;   
(wgląd do dowodów zmian, w tym sporządzanie notatek, odręcznych odpisów, 
utrwalanie treści dokumentów za pomocą urządzeń, w tym aparatu 
fotograficznego) 
 
niezależnie od powyższego 
- udostępnianie materiałów z powiatowej części zasobu – opłaty zgodnie z 
ogólnymi zasadami  określonymi w rozdziale 7  ustawy Pgik i załącznikiem do tej 
ustawy 
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Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym 
 
art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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 (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. 
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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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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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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 od 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 
 
§ 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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Stanowiska Głównego Geodety Kraju: 
 
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  

 
www.dwingik.duw.pl 
zakładka: działalność – baza wiedzy – stanowiska/interpretacje 
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Postanowienie NSA z dnia 19 grudnia 2014r. Sygn. akt II OW 174/14 
 
- rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy SKO a DWINGiK,  
w zakresie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na 
niezałatwienie sprawy w terminie przez starostę – dotyczy wniosku o 
„przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne  art. 14 ust. 7 ustawy o lasach” 
 
    
 
pełne uzasadnienie:  
www.dwingik.duw.pl 
w zakładce:  
działalność-baza wiedzy-orzecznictwo 
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Z uzasadnienia: 
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Dziękuję za uwagę  
 
 


