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1.Procedura gleboznawczej  klasyfikacji oraz urzędowa tabela klas gruntów  

    wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r.  
  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz.1246). 

 
 

2. Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, związane z wejściem w 
życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz. U. z 2013 r. poz.1157) 
Ustawa  dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  

(Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.). 
 

Jerzy Kozłowski – Zastępca Dyrektora Departamentu  
 

Wrocław, 22.10.2013 r. 



Kwiecień 2005 

Układ prezentacji 

 

 

1. Wstęp – pojęcia: kataster nieruchomości a klasyfikacja 

gruntów – rys historyczny 

2. Pojęcie urzędowej tabeli klas gruntów 

3. Sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów – właściwość organów administracji publicznej, 

pojęcie klasyfikatora – wymagania formalne 

4. Rola danych ewidencji gruntów i budynków w procesie 

rozwoju obszarów wiejskich 
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- Ewidencja gruntów i budynków (Kataster nieruchomości), 
 

- Księgi Wieczyste, 
 

- Ewidencja podatkowa, 
 

- inne (np. Kataster wodny - art.153 Prawo wodne) 
 

Rodzaje rejestrów publicznych: 
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- okres międzywojenny – doświadczenia b.katastru  
   austriackiego i niemieckiego, prace Ministerstwa Skarbu 
 
- dekret z 1947 r. – o katastrze gruntowym i budynkowym 
 
- dekret z 1955 – o ewidencji gruntów i budynków  
 
- ustawa z 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne 
            Rozdział 4 – Ewidencja gruntów i budynków  
 

Kataster nieruchomości – rys historyczny 
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1.Kataster graficzny 

2.Kataster cyfrowy (około 1880) 

3. Kataster wielozadaniowy ( lata 60-te XX wieku 

4. Kataster „współrzędnych” - obecnie 

Aspekty techniczne katastru (właściwie 

rodzaje map katastralnych) 
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Podstawy prawne funkcjonowania 
katastru nieruchomości w RP 

 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

art. 2 pkt 8  
- ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) 

jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacji  
o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych 

osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, 
budynkami i lokalami 
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Podstawy prawne funkcjonowania 
katastru nieruchomości w RP 

 

 Rozdział 4 

Ewidencja gruntów i budynków  

art. 20 – 26 
 

oraz  
 

art. 51  

W ewidencji gruntów założonej na podstawie dekretu  
z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków  

(Dz.U. Nr 56, poz. 32) oprócz właściciela, do czasu uregulowania 
tytułu własności, wykazuje się także osobę władającego.  

 
 



Cechy „konstytucyjne” katastru 

nieruchomości w Polsce. 
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Kataster nieruchomości 

Powszechność Jednolitość Wiarygodność Zupełność Jawność 

Kataster wielozadaniowy 



Art. 21. 1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania 

przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania 

nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, 

gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych 

stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

( Kataster wielozadaniowy !) 
 

2. Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których 

mowa w ust. 1, współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu 

dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a 

ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i 

jednostki organizacyjne. 
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Zakres wykorzystania danych 

katastralnych 



Model austriacki:  

a) role,  

b) łąki, 

c) ogrody,  

d) winnice,  

e) pastwiska,  

f) połoniny,  

g) lasy, 

h) jeziora, moczary, stawy,  

i) grunty nieurodzajne,  

j) grunty paryfikacyjne. 

Podział dychotomiczny I – grunty rolne i leśne (a-i), pozostałe (j) 

(nierolne nieleśne) 

8 klas w każdej kategorii co do zasady 

Opodatkowany czysty dochód z parcel objętych klasyfikacją – 22,7% = 

podatek gruntowy 
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Kategorie gruntów wykazywanych w katastrze 



Model niemiecki (obecny): 

  

a)Grunty zabudowane oraz przeznaczone do zabudowy, 

b)Grunty zajęte pod działalność gospodarczą 

c)Grunty pełniące funkcje wypoczynkowe  

d)Tereny komunikacyjne  

e)Grunty rolne  

f)Grunty leśne 

g)Pozostałe 

 

Opodatkowanie podatkiem gruntowym (G) - grunty orne oraz użytki 

zielone 
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Kategorie gruntów wykazywanych w katastrze 
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Model polski – grupy użytków: 

 

a)Użytki rolne 

b)Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

c)Grunty zabudowane i zurbanizowane 

d)Użytki ekologiczne  

e)Nieużytki  

f)Grunty pod wodami  

g)Tereny różne  
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Kategorie gruntów wykazywanych w katastrze 



Grunty rolne i leśne w katastrze 

nieruchomości - pojęcie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 
 

Podstawy prawne 
 

– art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

   i kartograficzne  

    Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - podział gleb na klasy 

    bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną,  

    ustalona na podstawie cech genetycznych gleb 
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Grunty rolne i leśne w katastrze 

nieruchomości - pojęcie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 
 

– art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

   i kartograficzne 
 

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące 

gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków 

gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg 

wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla 

nieruchomości, w skład której wchodzą grunty; 
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1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r.   

    w sprawie klasyfikacji gruntów  

    (Dz.U. z 1956 Nr 19, poz. 97 z późn. zm.) 

 

2. Przepisy wykonawcze Ministra Rolnictwa wydane na podstawie 

    delegacji zawartej w § 10.  

Podstawy prawny przeprowadzania  

gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
 

- pojęcie urzędowej tabeli klas gruntów 

 

 



1. sprostowanie błędów poprzedniej, „szacunkowej” klasyfikacji gruntów, zwanej również klasyfikacją 

„społeczną” oraz stworzenie podstaw dla słusznego wymiaru świadczeń na rzecz Państwa; 

2. dostarczenie danych niezbędnych dla prowadzenia planowej, zrejonizowanej gospodarki w 

rolnictwie i dla intensyfikacji produkcji rolnej; 

3. założenie jednolitej ewidencji gruntów z wykazaniem użytków i bonitacyjnych klas gruntów 

 

Wykorzystanie dokumentacji związanej z gleboznawczą klasyfikacją przy pracach związanych z: 

- prawidłowym ustaleniem kierunków produkcji rolniczej i rejonizacją roślin uprawnych i ich odmian, 

- rozprowadzeniem środków produkcji, dostosowanym do warunków glebowych (maszyn do uprawy 

roli, nawozów sztucznych, wapna, itp.), 

- prawidłowym przeprowadzeniem kontraktacji roślin uprawnych, dostosowanym do warunków 

glebowych poszczególnych gospodarstw, 

- układaniem planów gromadzkich, planów obsiewów, płodozmianów, agrominimum itp., 

dostosowanym do naturalnych, przyrodniczych warunków glebowych, 

- prawidłowym projektowaniem urządzeń gospodarstw spółdzielni produkcyjnych, PGR i innych 

instytucji, 

- prawidłowym projektowaniem prac w zakresie melioracji, zalesień, zmian użytków rolnych, 

inwestycji rolnych, itp., 

- planowaniem przestrzennym, projektowaniem lokalizacji obiektów przemysłowych  

(z uwzględnieniem ochrony gleb bardziej żyznych). 

 

Uchwała nr 224/56 Prezydium Rządu z dnia 4 czerwca 1956 r. 

 

 



 

• gleboznawcza klasyfikacja gruntów – podział gleb na klasy 

bonitacyjne ze względu na ich wartość rolniczą ustaloną na 

podstawie genetycznych cech gleby (art. 2, pkt 12 PGK) 

 

• klasa bonitacyjna – grupa gleb wyróżnionych porównawczo na 

podstawie określonych ilościowo zdolności produkcyjnych w 

odniesieniu do wszystkich podstawowych roślin uprawnych 

Podstawowe definicje dotyczące gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 



 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
6 z1955r. poz. 32 i z 1974 r. nr 22, poz. 131), nałożył obowiązek 
przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

 
Przepisy wykonawcze do dekretu: 
 
- Rozporządzenie  Rady  Ministrów   z dnia 4 czerwca 1956 r.  w  

sprawie klasyfikacji gruntów.  (Dz. U. z dnia 16 czerwca 1956 r.) wraz 
z  załączoną do tego rozporządzenia TABELĄ KLAS GRUNTÓW 
 

- Zarządzenie Nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 r. w 
sprawie zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów 
oraz wymaganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę 
klasyfikację (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa Nr 11 z 1956r.) 
 

- instrukcja w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej 
gruntów, jako załącznik do zarządzenia  Nr 127. 

Dotychczasowe podstawy prawne wykonywania 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów  



 - zarządzenie Nr 115 Ministra Rolnictwa z dnia 28.07.1964r.  

 w sprawie organizacji prac gleboznawczych i rolniczo-

kartograficznych (Dz. Urz. Ministerstwa Rolnictwa Nr 19 poz. 121). 

      

 - Komentarz do Tabeli klas gruntów  wydany w 1963 roku 

Dotychczasowe podstawy prawne gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów cd. 



  
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne   
 
Zgodnie z art. 7d do zadań starosty należy w szczególności: 
 
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu... 

 
2)Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy do zadań 

starosty jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Organ prowadzący gleboznawczą  
klasyfikację gruntów 



  

Nadzór w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów sprawuje,  

zgodnie z ustawą z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej  

(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 65 poz. 437 z późn. zm. )  

minister właściwy do spraw rozwoju wsi.  

Dział rozwój wsi obejmuje sprawy: 

1. Kształtowania ustroju rolnego państwa, 

2. Ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne, 

3. Scalania wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów  

      oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarach wsi, 

…………….. 

Właściwość Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



  

Art. 26. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi,  w 

drodze rozporządzenia: 

1) urzędową tabelę klas gruntów, 

2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji 

     gruntów, 

3) rodzaje gruntów wyłączonych z klasyfikacji, 

4) szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty                           

wykonujące tę klasyfikację, 

5) niezbędne kwalifikacje zawodowe osób wykonujących 

     klasyfikację 

Upoważnienie ministra do wydania rozporządzenia w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów 



  

- Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w 
ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy,  

     jeżeli nie są  z nią sprzeczne (Art. 59 Pg i k ) 

 

-    Obowiązywał tryb postępowania administracyjnego na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów z dnia 
4 czerwca 1956 r. 

Zakres obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów  z 1956 r. 



Art. 6.   W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

  

w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:  

1)  urzędową tabelę klas gruntów,  

2)  sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów  

 

• Podstawa zmiany:    ustawa z dnia 7 maja 2009 r.  o uchyleniu lub 

zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych  

(Dz.U.  Nr 98, poz. 817) 

Upoważnienie Rady Ministrów do wydania rozporządzenia 

  w sprawie klasyfikacji 



 Zmiana upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 1 przenosząca z ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi na Radę Ministrów obowiązek wydania 

rozporządzenia uzasadniona jest tym, iż sprawy z zakresu gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów leżą po części w  zakresie działania Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, ale również Ministra Środowiska w zakresie zagadnień 

ochrony środowiska, Ministra Infrastruktury w zakresie zagadnień 

związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w zakresie wykonywania 

zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,  w szczególności prowadzenia 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów jako elementu składowego ewidencji 

gruntów i budynków oraz Ministra Finansów – w zakresie opodatkowania 

nieruchomości oraz Ministra Sprawiedliwości – w zakresie prowadzenia 

ksiąg wieczystych oraz obrotu cywilno-prawnego. 

Uzasadnienie zmiany 



Współczynniki przeliczeniowe zgodnie z ustawą o podatku rolnym  

0,1 0,05

0,2 0,15 0,15

VI 0,2 0,15 0,1 0,05 0,15 0,15

V 0,35 0,3 0,25 0,2 0,2

IVb 0,8 0,75 0,65 0,6     

IV     0,75 0,7 0,6 0,55

   

IVa 1,1 1 0,9 0,8   

IIIb 1,35 1,25 1,15 1  

  

III     1,25 1,15 1,05 0,95

IIIa 1,65 1,5 1,4 1,25     

1,6 1,45 1,35

II 1,8 1,65 1,5 1,35 1,45 1,35

I 1,95 1,8 1,65 1,45 1,75

1,25 1,1

Klasy 

użytków  

rolnych

 
Przeliczniki

Okręgi 

podatkow e
 I  II  III  IV  I  II  III  IV



Współczynniki przeliczeniowe wartości bonitacyjnej (klasy) i przydatności 

rolniczej (kompleksy) dla gruntów ornych terenów równinnych  

(wg St. Wrzochola)  

Klasa 

bonitacyjna 
Kompleksy przydatności rolniczej gleb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 

I 100 

II 90 

IIIa 80 75 

IIIb 72 65 70 65 

IVa 50 60 50 55 50 

IVb 40 40 35 45 35 

V 30* 30 25 30 25 20 

VI 15 20 15 

R VIz 

* dotyczy wyłącznie rędzin; Materiały źródłowe: Tadeusz Witek: Mapy glebowo rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania  



 Współczynniki przeliczeniowe wartości bonitacyjnej (klasy) i przydatności 

rolniczej (kompleksy) dla gruntów ornych terenów równinnych  

(wg technologii lubelskiej) 

Klasa 

bonitacyjna 
Kompleksy przydatności rolniczej gleb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 RN N 

I 100 

II 
95 
90 

90 
85 

IIIa 
85 
80 

80 
75 

75 

IIIb 70 
65 
60 

70 
65 

65 
60 

IVa 
55 
50 

60 
55 

50 
55 
50 

50 
45 

IVb 40 40 35 
45 
40 

40 
35 

V 30* 30 
30 
25 

30 
30 
25 

25 
20 

VI 
20 
15 

20 
15 

20 
15 

10 

R- VIz 5 

Materiały źródłowe: WBGiTR Lublin – Modyfikacja wskaźnikowej metody szacunku gruntów oraz opracowanie rejestrów 

pomiarowo-szacunkowych wg technologii lubelskiej 



 Kwestie takie, jak:  

 

 -określenie gruntów, które nie podlegają  klasyfikacji gleboznawczej;  

 -określenie warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące tę 

klasyfikację gruntów  

  oraz 

 -określenie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o uprawnienie do 

wykonywania tej klasyfikacji 

 powinny być regulowane przepisami rangi ustawowej (?).  

 

 W związku z czym nie było możliwe ich uregulowanie w drodze aktu 

podustawowego.  

Uzasadnienie zmiany cd. 



 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – z ustawy o działach administracji 
rządowej,  

 
 
   -  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – przepis wykonawczy do 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
 
 
      Pismem z dnia 19 listopada 2010 r. Rządowe Centrum Legislacji wskazało  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ właściwy do przygotowania 
projektu rozporządzenia Rady Ministrów zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 
Prawo geodezyjne i Kartograficzne 

Ustalenie właściwego organu do wydania rozporządzenia R.M. 



Podstawy prawne: 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 

sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 02.100.908)  

 Uchwała nr 49 Rady Ministrów Regulamin pracy Rady Ministrów  

z dnia 19 marca 2002r. (M.P. Nr 13, poz. 221). 

 

• Opracowanie projektu rozporządzenia – Departament Gospodarki Ziemią 

(organ wnioskujący), 

• Opracowanie urzędowej tabeli klas gruntów DGZ we współpracy z IUNG PIB 

w Puławach. 

Prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 



Opracowanie projektu rozporządzenia  

wraz z uzasadnieniem i oceną skutków 

 regulacji (OSR) – organ wnioskujący 

Skierowanie projektu  

do uzgodnień międzyresortowych 
Udostępnienie projektu  

na stronie BIP MRiRW  

oraz BIP RCL 

2. Akceptacja projektu  

przez kierownictwo Ministerstwa 

1. Uzgodnienia 

wewnątrzresortowe 
4. Opinia projektu  

pod względem OSR 

3. Konsultacje społeczne 

O opinię do KWRiST  

oraz Rady Działalności PP 

Rozpatrzenie projektu  

przez Stały Komitet Rady Ministrów 

Konferencja uzgodnieniowa 

(w przypadku licznych uwag) Opinia o zgodności  

z prawem UE 

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów  

oraz podpisanie przez Prezesa RM 

Ewentualne rozpatrzenie 

przez Komisję Prawniczą 

21.02.2011r. 

05.04.2011r. 

03.08 – 02.09.2011 

12.08.2011 r. 

22.07.2011r. 

Wysłane 12.04.2011r., 

termin do 24.05.2011r. 
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Wejście w życie rozporządzenia w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. 

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

 

ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 1246 

 

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

(29 listopada 2012 r.) 

 

Z tym dniem utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów 

 

 



Zakres regulacji oraz właściwość organu 

 § 1. Rozporządzenie określa: 

1) urzędową tabelę klas gruntów; 

2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

zwanej dalej „klasyfikacją”. 

  

§ 2. Urzędową tabelę klas gruntów określa załącznik do 

rozporządzenia. 

  

§ 3. Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek 

właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego 

władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów 

 i budynków, zwanych dalej „właścicielem”. 

  

 



Nie ma starosty !!! 



Mapa klasyfikacji – zarządzenie Nr 47 Ministra Rolnictwa z 10.03.1962 r. UR.GE.380-24/62 



Mapa glebowo-rolnicza – zarządzenie Nr 115 

Ministra Rolnictwa z 28.07.1964 r w sprawie 

organizacji prac gleboznawczych i rolniczo-

kartograficznych  - UR.GR.Nr 19 poz.121  



Postępowanie z urzędu  
  

§ 4. Z urzędu klasyfikację przeprowadza się: 

1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; 

2) na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania 

urządzeń melioracji wodnych; 

3)  na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; 

4)  na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji 

danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na 

gruntach podlegających klasyfikacji; 

5) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska 

glebowego; 

6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na 

podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

1.ppt


Czynności w sprawie przeprowadzenia 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów  

 § 5. 1. Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje: 

1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 

 i kartograficzny; 

2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie; 

3) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji; 

4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji; 

5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.  

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, przeprowadza osoba upoważniona 

przez starostę, zwana dalej „klasyfikatorem”. 
  



Wszczęcie postępowania z urzędu  

  

§ 6. 1. Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, oprócz 

wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zawiera 

 w szczególności informacje o: 

1) podstawie prawnej przeprowadzenia klasyfikacji; 

2) obszarze objętym klasyfikacją; 

3) miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie; 

4) harmonogramie przeprowadzenia klasyfikacji; 

5) imieniu i nazwisku klasyfikatora. 

2. Termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie może być krótszy 

niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.  

3. Zawiadomienie doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów  

i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia w urzędzie 

starostwa powiatowego, urzędzie gminy, a także w miejscowości, na terenie której 

znajdują się grunty objęte klasyfikacją. Doręczenie zawiadomienia na adres 

wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne. 



Czynności klasyfikacyjne w terenie  

§ 7. 1. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie 

obejmuje: 

1) sporządzenie opisu fizjograficznego; 

2) ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji; 

3) badanie profili glebowych, w tym określenie uziarnienia w ich 

poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe 

określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzania tych 

badań; 

4) ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych na łąkach trwałych 

i pastwiskach trwałych; 

5) ustalenie typu siedliskowego lasu, jego drzewostanu, podszycia  

i runa na gruntach leśnych; 

6) ustalenie rodzaju i gęstości zadrzewień i zakrzewień gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych; 

7) zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku 

gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej; 

8) ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych.  



Udział właścicieli w czynnościach klasyfikacyjnych  

§ 7 2. Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie 

wykorzystuje się kopię mapy ewidencyjnej.   

 

3. Czynności klasyfikacyjne w terenie klasyfikator przeprowadza  

w obecności właścicieli.  

 

4. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje 

przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie. 



Projekt ustalenia klasyfikacji – mapa klasyfikacji  

§ 8. 1. Po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie klasyfikator 

opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji.  

2. Projekt ustalenia klasyfikacji obejmuje:  

1) mapę klasyfikacji, sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej, zawierającą 

 w szczególności: 

a) granice obszaru objętego klasyfikacją, 

b) ustalone granice zasięgów typów gleb, 

c) ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych, 

d) położenie odkrywek glebowych,  

e) dane opisowo-informacyjne: 

- oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu, 

- oznaczenie skali, 

- oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użytków 

gruntowych oraz  klas bonitacyjnych, 

-numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych; 
 



Projekt ustalenia klasyfikacji – protokół 

klasyfikacji  

 

2) protokół zawierający w szczególności: 

a) ogólną charakterystykę gruntów objętych tą klasyfikacją, w tym ukształtowanie 

terenu, jego wzniesienie nad poziom morza, ilość opadów atmosferycznych, 

stosunki wodne, istniejące budowle wodno-melioracyjne, dominujące rodzaje 

użytków gruntowych, typy gleb oraz dominujące klasy bonitacyjne, 

b) zestawienie opisów odkrywek glebowych charakteryzujących typy, rodzaje  

i gatunki gleb, rodzaje użytków gruntowych oraz klasy bonitacyjne, 

c) informację o mapie ewidencyjnej, 

d) podpisy klasyfikatora oraz właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu  

czynności klasyfikacyjnych w terenie, 

e) datę jego sporządzenia.  
 



Wyłożenie do wglądu projektu klasyfikacji 

przeprowadzonej z urzędu  

 § 9. 1. W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu 

starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na 

okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, 

na co najmniej 14 dni przed tym terminem.  

2. W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej na wniosek 

właściciela starosta zawiadamia właściciela o możliwości 

zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. 

3. Do zawiadomienia przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

  

§ 10. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być 

zgłaszane: 

1) w okresie jego wyłożenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 albo 

2) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa w § 9 ust. 2. 

  



Elementy decyzji o ustaleniu klasyfikacji 

Wejście w życie rozporządzenia  

  

§ 11. 1. Mapa klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, stanowi 

integralną część decyzji o ustaleniu klasyfikacji.  

2. Uzasadnienie do decyzji o ustaleniu klasyfikacji zawiera 

dodatkowo informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń,  

o których mowa w § 10. 

  

§ 12. Klasyfikacja przeprowadzona na podstawie dotychczasowych 

przepisów zachowuje ważność. 

  

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia1). 



 Osiągnięte cele  

-Dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego systemu 

  prawa, w tym właściwości  organu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji  

  gruntów, 

-dostosowanie trybu postępowania administracyjnego do przepisów KPA 

-dostosowanie struktury tabeli klas gruntów oraz komentarza do tabeli 

  klas gruntów, jako załącznika do rozporządzenia do systemu,  

    obowiązującego prawa, 

-doprecyzowanie sposobu klasyfikacji gruntów zadrzewionych  

  i zakrzewionych oraz gruntów pod stawami rybnymi, 

- Wypełnienie delegacji ustawowej (art. 26 ust. 1 Pgik). 

 



 Najczęściej podnoszone problemy 

- wymogi jakie powinien spełniać klasyfikator, 

- opłaty i koszty postępowania, 

- możliwość upoważnienia przez starostę osoby wskazanej we 

wniosku  do wykonywania czynności klasyfikacyjnych 

- określenie jakie informacje zawiera zawiadomienie o wszczęciu z 

urzędu postępowania w przedmiocie przeprowadzenia 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów 



Struktura urzędowej tabeli klas gruntów 

CZĘŚĆ I 

GRUNTY ORNE 

Dział I 
Oddział 1 

CZĘŚĆ III 

ŁĄKI TRWAŁE 

 I PASTWISKA TRWAŁE 

CZĘŚĆ IV 

LASY 

CZĘŚĆ V 

GRUNTY ZADRZEWIONE  

I ZAKRZEWIONE 

CZĘŚĆ VI 

GRUNTY POD 

STAWAMI RYBNYMI 

CZĘŚĆ II 

GRUNTY  

ZREKULTYWOWANE 

CZĘŚĆ VII 

NIEUŻYTKI ROLNE 

CZĘŚĆ VIII 

POZOSTAŁE KATEGORIE  

GRUNTÓW ROLNYCH 

Rozdział 1 

Dział II 

Rozdział 2 

Rozdział 4 
Rozdział 3 

Rozdział 3 

Rozdział 1 
Rozdział 2 

Rozdział 4 
Rozdział 5 

Oddział 2 
Oddział 3 

Oddział 4 
Oddział 5 

Oddział 6 
Oddział 7 

Oddział 8 
Oddział 9 

Oddział 11 
Oddział 10 

Oddział 1 
Oddział 2 

Oddział 3 
Oddział 4 

Oddział 5 
Oddział 6 

Dział I 

Dział II 

Dział I 

Dział II 

Dział III 

Dział IV 

Dział V 

Dział I 

Dział II 

Dział III 

Dział IV 

Dział V 

Dział VI 

Rozdziały 1 - 6 

Rozdziały 1 - 5 

Rozdziały 1 - 6 

Rozdziały 1 - 6 

Oddziały 

Oddziały 

Oddziały 

Oddziały 



Struktura urzędowej tabeli klas gruntów  

CZĘŚĆ I GRUNTY ORNE 

CZĘŚĆ I 

GRUNTY ORNE 

Dział I 

Gleby terenów nizinnych i wyżynnych 

Oddziały 1 – 11 

Opisy gatunków gleb  

w poszczególnych typach  

i rodzajach gleb 

Rozdział 1 

 Ogólna charakterystyka  

klas bonitacyjnych 

Rozdział 2 

Typy gleb  

Rozdział 4 

Zaliczanie gleb 

 do poszczególnych  

klas bonitacyjnych Rozdział 3 

Rodzaje gleb 

Dział II 

Gleby terenów górskich 

Rozdział 1 

 Ogólna charakterystyka  

klas bonitacyjnych 

Rozdział 2 

Typy gleb  

Rozdział 3 

Granice stref  

wysokościowych 
Rozdział 5 

Zaliczanie gleb 

 do poszczególnych  

klas bonitacyjnych 

Oddziały 1 – 6 

Opisy gatunków gleb  

w poszczególnych typach  

i rodzajach gleb 

Rozdział 4 

Tabela redukcji klas  

bonitacyjnych gleb ornych  

w zależności od wysokości  

n.p.m. oraz nachylenia  

i wystawy stoku 



Lp Wskażnik 

Typy siedliskowe lasów zgodnie 

z ustawą o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych 

Równowartoś

ć ceny 1 m3 
Klasa bonitacyjna zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2012r.  

          I II III IV V VI 

1 40 Lasy: 

świeży 

2000 

x x x       

wilgotny x x         

łęgowy x x x       

ols jesionowy x   x       

ols górski   x         

2 30 Lasy mieszane: 

świeży 

1500 

  x x x     

wilgotny   x x x     

bagienny     x x     

wyżynny     x x     

górski x x x x     

ols   x x x x   

3 23 Bory mieszane: 

świeży 

1150 

    x x x   

wilgotny         x   

bagienny         x   

wyżynny  brak 

górski x x x       

4 12 Bory: 
świeży 

600 

      x x   

wilgotny         x   

górski   x x x x   

5 5 Bory: 
suchy 

250 
          x 

bagienny         x x 

6 brak Bory wysokogórski brak         x x 

Problematyka klasyfikacji gruntów leśnych 



POZOSTAŁE KATEGORIE GRUNTÓW ROLNYCH 

CZĘŚĆ VIII 

POZOSTAŁE KATEGORIE GRUNTÓW ROLNYCH 

Grunty rolne zabudowane, wchodzące w skład gospodarstw rolnych, 

budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi 

wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, 

klasyfikuje się zaliczając je do klasy gruntów przyległych. 

Klasyfikacja gruntów pod rowami, jako urządzeniami melioracji wodnych 

szczegółowych, polega jedynie na zaliczeniu ich do klasy gruntów 

przyległych, ale podlegających gleboznawczej klasyfikacji. 

Grunty rolne zajęte pod uprawy wieloletnie, w szczególności sady owocowe, 

krzewy owocowe i inne klasyfikuje się jak grunty orne, trwałe łąki lub 

pastwiska trwałe. 

Grunty objęte formami ochrony w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody 

ustanowione na gruntach rolnych lub leśnych, klasyfikuje się jak grunty orne, 

łąki trwałe lub pastwiska trwałe, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

albo grunty pod stawami. 



  

Wyroki WSA w sprawie listy klasyfikatorów 

prowadzonej przez wojewodów 

Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 21/08  

  

„ W myśl art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są 

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji zarządzenia ministrów mają charakter 

wewnętrzny i obowiązują jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu 

te akty”.  

Wyrok WSA w Warszawie IV SA/Wa 612/09 

„Na podstawie upoważnienia wynikającego z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. wydane zostało zarządzenie Ministra 

Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 r., Nr 127, które regulowało zagadnienia 

związane z kwalifikacjami jakie powinny posiadać osoby dokonujące klasyfikacji 

gruntów. Zarządzenie to nie może być obecnie źródłem prawa”. 

 

  



Listy klasyfikatorów prowadzonej przez 

wojewodów 

W związku z nowym brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawodawca zrezygnował  

z upoważnienia dotyczącego szczegółowych warunków, jakim powinny 

odpowiadać podmioty wykonujące klasyfikację, niezbędnych kwalifikacji 

zawodowych osób wykonujących klasyfikację. 

Oznacza to również, iż to starosta w oparciu o przepis art. 22 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, decyduje komu powierzyć wykonanie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów (pismo MR z dnia 18 sierpnia 2010r. 

GZge-641-4/10, skierowane do wojewodów). 



Kwiecień 2005 

 

-  Na podstawie przepisów  tego rozporządzenia oraz przepisów 

   wykonawczych wydanych przez Ministra Rolnictwa została 

   przeprowadzona w latach 1956 – 1970 gleboznawcza klasyfikacja 

   gruntów według jednolitych zasad na terenie całego kraju. Wyniki tak 

   przeprowadzonej klasyfikacji były zatwierdzane orzeczeniami, 

   wydawanymi przez Prezydia Powiatowych Rad Narodowych. Obowiązują 

   one nadal,  gdyż klasy bonitacyjne zostały wyodrębnione ze względu na 

   jakość produkcyjną gleb  ustalaną na podstawie ich  cech genetycznych, 

   a czynniki te są względnie stałe. 

 

          Operaty klasyfikacyjne  są więc dowodami w rozumieniu przepisów  

   art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego i jako takie 

   wykorzystywane są w ewidencji gruntów i budynków. 

Zakres obowiązywania 



Kwiecień 2005 

 

-  Do 28.11.2012 r. gleboznawcza klasyfikacja gruntów, bądź jej kontrola, 

wykonywane była sporadycznie na podstawie, w dalszym ciągu 

obowiązującego rozporządzenia z 1956 roku, na podstawie urzędowej 

tabeli klas gruntów (zasada jednolitości katastru nieruchomości).  

 

W dniu 29.11.2012 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie glboznawczej klasyfikacji 

gruntow ( Dz.U. z dnia 14 listopada 2012 r. – Dz.U.2012.1246) 

 

 

Zakres obowiązywania 



Kwiecień 2005  

Utrata charakteru rolnego lub leśnego  
 

gruntów – sposób ujawniania w operacie  
 

ewidencji gruntów i budynków 
 

a) pierwotny – przy zakładaniu katastru 
b) wtórny – przy bieżącym jego 

prowadzeniu – nadawanie gruntom 
charakteru budowlanego (głównie) 

 
 



Kwiecień 2005 

WYŁĄCZENIE-  to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów  

  

• Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, 

zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb,  

oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także 

innych gruntów określonych w ustawie,  

oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne –  

może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. 

• Wydanie decyzji, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

  

(Art. 11. ust. 1) 

  

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji,  

jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne,  

a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania 

przedwczesnego wyrębu drzewostanu.  

Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji!  

  

(Art. 12. ust. 1) 

 

Wyłączanie gruntów  

z produkcji rolnej i leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3.02.1995 r. 
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-  Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie zmiana kierunku produkcji rolniczej 

    w obiektach budowlanych wchodzących w skład  gospodarstw rolnych  

    i to pod warunkiem , że zmiana ta nie trwa dłużej niż 5 lat.  

 

Wyłączanie gruntów  

z produkcji rolnej i leśnej 
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W pozostałych przypadkach właściwe udokumentowanie czynności 

faktycznej potwierdzającej rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne 

użytkowanie gruntów pozbawia te grunty w sensie prawnym,  ich 

dotychczasowego rolnego/leśnego charakteru wykazanego w ewidencji 

gruntów i budynków. 

Utrata charakteru rolnego lub leśnego 
wykazanego w ewidencji gruntów 
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-  Właściciel  lub władający  gruntem  jest zobowiązany z godnie z art. 22 

   ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

   i kartograficzne  (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późn. zm.) do dostarczenia 

   stosownych dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę.  

   Podstawą rozstrzygnięcia starosty o wprowadzeniu  zmiany w operacie 

   ewidencji gruntów i budynków, jest wykaz zmian ewidencyjnych 

   oraz np. geodezyjny szkic polowy. 

 

Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i 

budynków, wynikających z decyzji właściwych organów np. decyzji o 

ustaleniu klasyfikacji. 
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Zmiana funkcji !!! 

Zmiana jedynie funkcji - przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

dokonywana  w ramach planu zagospodarowania przestrzennego 

nie stanowi automatycznie o pozbawieniu ich dotychczasowego 

charakteru (rolnego lub leśnego) w sensie prawnym. 
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Zapis wynikający z § 68 ust. 3 pkt. 4 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. Nr 38 poz. 454) w odniesieniu do terenów 

zurbanizowanych niezabudowanych (w grupie 3 - gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych) a oznaczanych Bp 

należy interpretować w ten sposób, że grunty takie utraciły 

charakter rolny/leśny  jedynie w przypadku, gdy grunty takie 

przeznaczone zostały w m.p.z.p., w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego na cele nierolnicze lub 

nieleśne i potwierdzone zostało rozpoczęcie projektowanej 

inwestycji w rozumieniu Prawa budowlanego  
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Oznaczane w obowiązującej od 1969 r. ewidencji gruntów – 

grunty jako Bp/RIIIa należy traktować nadal jako grunty 

rolne.  

Natomiast w trakcie prac związanych z prowadzeniem 

ewidencji gruntów i budynków należy każdorazowo 

rozstrzygać czy grunty te utraciły już swój charakter gruntu 

rolnego, a więc oznaczać je odpowiednio jako Bp,B lub 

przywracać im oznaczenie gruntów rolnych np. RIIIa. 
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Wyłączenia z klasyfikacji gruntu zabudowanego 

oznaczonego jako np. B/R-V i oznaczenie go jako 

B (bez klasy) należy dokonywać bez potrzeby wydawania 

odrębnej decyzji o ustaleniu klasyfikacji. Rozstrzygnięcie w 

przedmiotowej sprawie należy jednak dołączyć do 

pierwotnego operatu klasyfikacyjnego. 
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Orzecznictwo sądowo administracyjne w zakresie gleboznawczej 

klasyfikacji  - skąpe 

 

 

1. Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia …………. – brak 

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 

października 2012 r. sygn. akt III SA/Lu 664/12 

1. Wskazany w art. 190 p.p.s.a. zwrot "związany wykładnią prawa" 

pozwala wysnuć wniosek, że sąd, któremu sprawa została przekazana 

do ponownego rozpoznania jest związany wykładnią prawa obejmującą 

zarówno przepisy prawa materialnego, jak i procesowego. 

2. Postępowanie w sprawie ustalenia (zmiany) klasyfikacji gruntów jest 

odrębną sprawą administracyjną od postępowania dotyczącego zmian 

w ewidencji gruntów. 
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Dziękuję za uwagę! 
 


