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  USTAWA z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267), 

 art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 

    1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości 

tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych; 

art. 104.  1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie 

decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 

      2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części 

albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. 
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     USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.) 

 

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; 

LUB 

    art. 22 ust. 1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą 

klasyfikację gruntów prowadzą starostowie 
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 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. z 2001 Nr 38 poz. 454)  

 

     47 ust. 3. W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego 

wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych 

dowodów, starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie 

administracyjne lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy. 
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Brzmienie podstawy  prawnej wydawania decyzji administracyjnych przez 

starostów z zakresu ewidencji gruntów i budynków: 

 

   
Na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),  47 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454) 

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu 

wniosku… (po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z urzędu w 

sprawie …)” 
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Postępowanie administracyjne w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów 

i budynków może być również prowadzone na podstawie art. 24a ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Art. 24a. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów 

ewidencyjnych. 

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji 

gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może 

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa 

informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych. 

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze 

decyzji. 

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 

10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, 

dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. 

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak 

wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 
 

W tym przypadku jako podstawę prawą należy podać art. 24a 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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Zatem , zgodnie z  47 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków prowadzenie postępowania administracyjnego 

w przypadku dokonywania zmiany w operacie ewidencyjnym możliwe jest 

w przypadku gdy wystąpi o to strona lub organ sam uzna o konieczności 

prowadzenia takiego postępowania z urzędu, ale tylko w sprawach 

wątpliwych, wymagających wyjaśnień i uzyskania dodatkowych dowodów. 

Pamiętać przy tym należy, że prowadzenie postępowania administracyjnego  

w sprawach podlegających załatwieniu w innym trybie jest niezasadne (np. 

gdy zmiana taka może być dokonana czynnością materialno-

techniczną).Postępowanie takie wówczas jest bezprzedmiotowe. 
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Art. 20. 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

1) 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; 

2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych 
danych technicznych; 

3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. 

2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: 

1) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne 
osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki 
lub ich części; 

2) miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1; 

3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków; 

4) wartość nieruchomości. 
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 Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie dają podstaw prawnych do 

kształtowania stosunków własnościowych i związanych z tymi stosunkami uprawnień  

i obowiązków. Organ prowadzący operat ewidencyjny nie jest uprawniony do 

rozstrzygania spraw w zakresie własności nieruchomości. Ewidencja gruntów jest 

tylko specjalnie prowadzonym i wywierającym określone skutki prawne zbiorem 

informacji o gruntach, który to zbiór, pełniąc funkcje informacyjno-techniczne, nie 

rozstrzyga sporów o prawa do gruntów, ani nie nadaje tych praw. Rejestruje jedynie stany 

prawne (wynikające z dokumentów wyszczególnionych w  12 rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków) ustalone w innym trybie lub przez inne organy 

orzekające. Rejestr ewidencji gruntów jest wyłącznie odzwierciedleniem aktualnego stanu 

prawnego dotyczącego danej nieruchomości, zawiera jedynie dane wynikające z tytułu 

własności, ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, co oznacza, że nie kształtuje 

nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie potwierdza stan prawny nieruchomości 

zaistniały wcześniej.  
 

WAŻNE 

PATRZ: wyroki NSA z dnia 19 listopada 1999r., sygn. II 

SA1384/99, z dnia 20 sierpnia 1998r., sygn. II SA 766/98 
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Podkreślić należy, że brak dokumentacji (dowodów) 

jednoznacznie określającej istniejący podmiotowy wpis  

w operacie ewidencji gruntów nie stanowi podstawy do 

wykreślenia tego podmiotu poprzez interpretację, że jest to 

wpis błędny. Dopiero jednoznaczne dowody – materiały 

źródłowe - mogą stanowić podstawę do dokonania takiej 

zmiany. 
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W toku prowadzonego postępowania administracyjnego z zakresu 

zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków organ prowadzący 

operat ewidencyjny winien zbadać cały materiał dowodowy mający 

znaczenie w sprawie, a w szczególności, jeśli zakres sprawy tego 

wymaga dokonać szczegółowej analizy dokumentacji znajdującej się  

w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, analizy dokumentacji 

znajdującej się w aktach osiedleńczych, księgach wieczystych, a także 

przeprowadzić wizję terenową. 

POSTĘPOWANIE Z ZAKRESU ZMIAN W OPERACIE 

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
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Art. 61.  1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z 

urzędu. 

 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes 

strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa 

wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku 

postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. 

 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania 

organowi administracji publicznej. 

 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną 

jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu 

administracji publicznej. 

 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy 

zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 

 Art. 61a.  1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez 

osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie 

może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o 

odmowie wszczęcia postępowania. 

  2. Na postanowienie, o którym mowa w  1, służy zażalenie. 
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Organ prowadzący postępowanie administracyjne jest związany 

wnioskiem strony i nie może samodzielnie go rozszerzać.  

W przypadku, gdy organ uzna, że konieczne jest rozszerzenie 

prowadzonego postępowania administracyjnego winien  

w pozostałej części wszcząć postępowanie administracyjne  

z urzędu! 

Gdy wniosek strony nie jest jednoznaczny, organ winien wystąpić 

do wnioskodawcy o jego sprecyzowanie! 

Nie każdy wniosek o zmianę w operacie ewidencyjnym jest 

wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego 
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Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 
lub obowiązek. 

Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe  
i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej. 

Art. 30.  1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według 
przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

 2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych 
ustawowych przedstawicieli. 

 3. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub 
statutowych przedstawicieli. 

 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa 
lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej 
następcy prawni. 

 5. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące 
zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na 
wniosek organu administracji publicznej. 
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W  postępowaniach administracyjnych dotyczących zmian w operacie ewidencji 

gruntów i budynków  z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego  

w mogą wystąpić podmioty wykazane w  10 oraz  11 rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, a mianowicie: 

• właściciele, 

• użytkownicy wieczyści 

• jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, 

• państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego 

nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, 

• organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi 

w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych  

i wojewódzkich zasobów nieruchomości, 

• użytkownicy gruntów państwowych i samorządowych, 

• osoby i jednostki organizacyjne, które władają gruntami na podstawie umów 

dzierżawy, zwanych dalej "dzierżawcami", zgłoszonych do ewidencji stosownie do 

art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników  
PATRZ- wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 

marca 2011r. Syg. Akt II SA/Wr644/10 
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W postępowaniach prowadzonych w 

sprawie zmian w operacie ewidencyjnym 

stroną jest tylko właściciel lub inne 

podmioty władające konkretną działką – 

stroną nie jest właściciel nieruchomości 

sąsiedniej. 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest 

osoba prawna, np. spółka z.o.o. organ 

winien sprawdzić w Krajowym Rejestrze 

Sądowym kto został wymieniony do 

reprezentacji.  

W przypadku, gdy wnioskodawca działa 

przez pełnomocnika, do wniosku 

pełnomocnik winien być dołączyć 

oryginał lub urzędowo poświadczony 

odpis pełnomocnictwa. 

Pełnomocnikiem strony może być tylko 

osoba fizyczna posiadająca zdolność do 

czynności prawnych. Korespondencję 

organ dostarcza tylko pełnomocnikowi. 
 

Jeżeli stronami prowadzonego 

postępowania administracyjnego jest 

małżeństwo, zamieszkałe pod tym samym 

adresem, korespondencje organ winien 

doręczać każdemu z małżonków osobno – 

patrz art. 40 ust. 3 Kpa). 

Strona zamieszkała za granicą lub 

mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie 

ustanowiła pełnomocnika do 

prowadzenia sprawy zamieszkałego  

w kraju, jest obowiązana wskazać  

w kraju pełnomocnika do doręczeń 
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Czy rozpatrzyliście już moje podanie?  

Urzędnik przez godzinę szuka podania petenta i 

wreszcie wzruszając ramionami stwierdza:  

- Pańskiego podania nie ma. A kiedy pan je składał?  

- No, może jakieś pięć lat temu.  

- No, to mów pan tak od razu. Pani Stasiu! Niech mi 

pani poda teczkę "bardzo pilne"... 
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Art. 35.  1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

       2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu  

o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w 

oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy 

się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten 

organ. 

        3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż  

w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym 

- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

        4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w  3. 

        5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  

z przyczyn niezależnych od organu. 

        Art. 36.  1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub 

w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, 

podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

        2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki 

w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. 
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Art. 57.  1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy 

obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ 

ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 

który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, 

który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 

 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 

terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 

 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 

1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a 

nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe; 

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym; 

4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej; 

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; 

6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego. 
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Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt 

I OPS 1/11, podjętej w składzie siedmiu sędziów opowiedział się za 

stanowiskiem, że sobotę należy traktować jako dzień równorzędny z dniem 

ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57  4 Kpa. Uchwała NSA 

dotyczy tylko postępowań administracyjnych, a więc np. składania odwołań od 

decyzji wydanych przez organy administracji.  

 

Dzień wolny występujący w środku terminu wlicza się.  
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PRZYKŁADY: 

data wpłynięcia do 
urzędu wniosku 

Ostateczny termin 
wydania decyzji przez 
organ I instancji (sprawa 
skomplikowana) 

WYDANIE DECYZJI PRZEZ ORGAN  

I INSTANCJI – sprawa skomplikowana 
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PRZYKŁADY 
TERMIN WNIESIENIA ODWOŁANIA   I 
PRZEKAZANIA ORGANOWI II INSTANCJI 

Data otrzymania decyzji przez 

stronę (podpis na zwrotce) 

Ostatni dzień, w którym 

strona może złożyć 

odwołanie-liczy się również 

data nadania przesyłki w 

placówce pocztowej 

Data wpłynięcia do organu I 

instancji odwołania strony 

Data przekazania odwołania do 

organu II instancji 

Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 16.10.2013r. 



OSTATECZNOŚĆ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ 

Termin otrzymania decyzji 

przez stronę 

Decyzja stała się ostateczna  

z dniem … 

Art. 16. § 1. Decyzje, od których nie służy 

odwołanie w administracyjnym toku instancji lub 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są 

ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, 

stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie 

postępowania może nastąpić tylko w przypadkach 

przewidzianych w kodeksie lub ustawach 

szczególnych. 
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 Zgodnie z art. 10  1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy 

administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział  

w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. Ponadto, w myśl art. 73  1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, 

sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po 

zakończeniu postępowania. 

 Jednocześnie -  zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 

administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 

tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 

prawny. 
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W przypadku, gdy strona skorzysta z praw przysługujących jej 

w zakresie możliwości zapoznania się z aktami sprawy, organ 

winien czynność taką udokumentować. Adnotacja urzędowa 

winna znaleźć się w aktach sprawy. 

Zawiadomienie o zapoznaniu stron z aktami sprawy organ 

wysyła za zwrotnym poświadczeniem odbioru 

Niedopuszczalne jest gromadzenie dowodów w przypadku, gdy 

strony miały już możliwość zapoznania się z aktami sprawy.  

W takim przypadku organ prowadzący postępowanie 

administracyjne winien ponownie zawiadomić strony  

o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy 

Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 16.10.2013r. 



postępowanie na wniosek postępowanie z urzędu 

decyzja 

odmawiająca 

wprowadzenia 

wnioskowanej 

zmiany 

decyzja 

wprowadzająca 

wnioskowaną  

zmianę 

decyzja 

wprowadzająca 

zmianę  

decyzja umarzająca 

postępowanie (jeśli z 

jakiś przyczyn 

postępowanie stało się 

bezprzedmiotowe) 
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Decyzja powinna zawierać (art. 107.  1 Kpa): 

• oznaczenie organu administracji publicznej, 

•  datę wydania, 

•  oznaczenie strony lub stron, 

•  powołanie podstawy prawnej, 

•  rozstrzygnięcie, 

•  uzasadnienie faktyczne i prawne, 

•  pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 

•  podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu 
elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

• decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub 
skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności 
wniesienia powództwa lub skargi. 

 

 Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które 
organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu 
których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie 
prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. 

 

Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 16.10.2013r. 



Art. 66a.  1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły  
w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się 
wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem 
do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających 
te czynności. 

 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową 
część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. 

 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze 
rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść  
i formę metryki określoną w  1 i 2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki,  
a także, aby w oparciu o treść metryki było możliwe ustalenie treści czynności  
w postępowaniu administracyjnym podejmowanych w sprawie przez poszczególne 
osoby.  

 Jest to rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 
2012r. W sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U.  
z 2012r. poz. 250) 
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Art. 132.  1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ 

administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie 

zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję,  

w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. 

 2. Przepis  1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie 

wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na 

uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. 

 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie. 

Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, 

obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi 

odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał 

odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl 

art. 132. 

Art. 134. Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia 

niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do 

wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. 
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ZATEM - w przypadku, jeśli organ pierwszej instancji nie wydał nowej decyzji – na 
podstawie art. 132 Kpa, przekazuje to odwołanie organowi wyższego stopnia.  

W piśmie przekazującym organ winien wypowiedzieć się co do treści art. 132 Kpa, 
np. 

 

Na podstawie art. 133  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267), w załączeniu przekazuję… 

Organ pierwszej instancji nie znalazł przesłanek do zastosowania art. 132 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
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Przekazane akta sprawy winny być: 

1)  oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

2) poukładane chronologicznie i ponumerowane, 

3) zawierający cały materiał dowodowy, przy czym: 

 dokumentacja z powiatowego zasobu geodezyjnego powinna być 
uwierzytelniona,  

 kopie map winny zawierać opis pozaramkowy,  

 kopie rejestru gruntów  winny być przesyłane wraz ze stroną tytułową, 

 Oględziny terenowe odpowiednio udokumentowane (protokół+szkic). 
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REASUMUJĄC - SCHEMAT POWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 16.10.2013r. 



                          

 

 

      

 odwołanie wniesione za pośrednictwem organu I instancji do organu II instancji, którym są 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej- w przypadku 

zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

decyzja administracyjna wydana przez organ  II 

instancji 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

wniesiona za pośrednictwem organu II instancji 

 

 

 

 

 

 

 

      Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego 

14 dni od dnia otrzymania decyzji 

1-2 miesiące  

decyzja administracyjna wydana przez organ I instancji 

wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek lub z urzędu 

uznanie przez organ pierwszej instancji 

odwołania za uzasadnione – wydanie 

nowej decyzji uchylającej lub zmieniającej 

zaskarżoną decyzję, od której służy 

stronom odwołanie – patrz jw. 

7 dni 

przekazanie odwołania wraz z aktami sprawy 

do organu II instancji 

1 miesiąc 

30 dni 

Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej - 16.10.2013r. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
Aleksandra Mucharska 
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Prezentacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego: www.dwingik.duw.pl 


