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Nieprawidłowo 
uzupełniane spisy spraw 

 na spisach brak jest dat 
wszczęcia i ostatecznego 

załatwienia spraw 

 
 

uniemożliwia to organowi 
ustalenie terminu ich załatwienia 
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Niekompletne akta spraw 

 brak segregatorów, brak akt spraw 

 

 brak dowodów, na które organ powołuje się w uzasadnieniu 
rozstrzygnięcia (np. brak protokołu terenowej oceny uprawy leśnej  
w sprawie nr GK.EW 7430/44/11 prowadzonej przez Starostę 
Górowskiego – decyzja orzekająca „o zmianie sposobu użytkowania 
działki nr 122 położonej w obrębie Cieszkowice”)  

 

 brak aktualnego wypisu z ewidencji gruntów i budynków 

 

 brak aktualnego wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 

 

 brak wykazu zmian danych ewidencyjnych 
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 brak zwrotnego potwierdzenia odbioru 

 

 brak jest dowodów zawiadomienia stron o możliwości zapoznania się  
z aktami sprawy przed wydaniem decyzji (naruszenie m.in. art. 10 Kpa) 

 

 brak zawiadomień stron o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 36 §1 
Kpa) 

 

 

 

 

 

 

Niekompletne akta spraw 
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 strona postępowania nie została umieszczona w rozdzielniku decyzji, co 
spowodowało, że jej nie otrzymała (biorąc pod uwagę to, że strona ta nie 
była zawiadomiona o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed 
wydaniem decyzji (art. 10 Kpa), należy uznać że strona ta nie brała udziału 
w postępowaniu, co wskazywało by na konieczność wznowienia 
postępowania z urzędu (art. 145 pkt 4) 

 

 brak wniosku właścicieli nieruchomości przy decyzji orzekającej 
o wprowadzeniu do operatu ewidencji gruntów zmiany dotyczącej 
podziału działki rolnej nr 181 położonej w m. Wąsosz (zmiany tej 
dokonano zgodnie z projektem podziału nieruchomości rolnej i rejestrem 
pomiarowym. Ugruntowany pogląd w licznych wyjaśnieniach do ustawy 
o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że niedopuszczalne jest 
wprowadzanie do ewidencji gruntów zmiany wynikającej z podziału 
rolnego bez wniosku właścicieli nieruchomości, bowiem czynność ta 
przekracza zwykły zarząd nieruchomością) 
 

 

Niekompletne akta spraw 
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Prowadzenie postępowania 
administracyjnego bez wniosku 

Organ prowadził postępowanie administracyjnego „z wniosku” wobec braku 
formalnego wniosku o wprowadzenie zmian do operatu ewidencyjnego na 

podstawie dołączonej dokumentacji.  

 

 Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa art. 22 ust. 2 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie zastępuje formalnego wniosku, gdyż 
zgłoszenie dotyczy obowiązku co do zmian już zaistniałych i nie ujawnionych  

w ewidencji. Jeśli zdaniem organu, dołączone do wniosku dokumenty są kompletne 
to zasadne jest wprowadzenie zmiany poprzez czynność materialno – techniczną. 

Tylko w przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień 
zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, organ przeprowadza 

postępowanie administracyjne (§ 47 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków). 
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Decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa 

Użytkownik wieczysty nie jest uprawniony do 
składania wniosku  

użytkownikowi wieczystemu nie przysługuje 
uprawnienie przewidziane w art. 21 ustawy  

o księgach wieczystych i hipotece tj. połączenia 
działek ewidencyjnych w jednej księdze 

wieczystej.  
 

Decyzja GK.EW.6620.3/2012 w sprawie połączenia działek 
ewidencyjnych. Połączenia dokonano na podstawie 

zgłoszenia zmian w danych ewidencyjnych podpisanego 
przez Prezesa Zarządu Powszechnej Spółdzielni, która jest 
użytkownikiem wieczystym przedmiotowego gruntu. Do 

zgłoszenia dołączono wykaz zmian danych ewidencyjnych 
oraz mapę uzupełniającą sporządzoną przez geodetę 

uprawnionego.  

 

W tej kwestii wypowiedział się Sąd 
Najwyższy – uchwała z dnia 7 kwietnia 

2006r. Sygn. akt III CZP 24/06.  
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Niewłaściwe rozpatrzenie sprawy 

Organ prawidłowo przeprowadził postępowanie administracyjne (w tym także oględziny 
nieruchomości), po czym błędnie udzielił stronom odpowiedzi pismem. Zasadnym było wydanie 

rozstrzygnięcia o dokonaniu zmian, bądź odmowie dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów  
i budynków. 
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Na wnioskach stron 
brak pieczęci wpływu 

do starostwa 

 uniemożliwia to ustalenie 

prawidłowości przestrzegania 
ustawowych terminów 

załatwienia spraw  
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Zbędny projekt decyzji w aktach sprawy 
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Błędne pouczenie 

W pouczeniu decyzji brak pełnej nazwy organu 
odwoławczego „Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  
i Kartograficznego we Wrocławiu”. 
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Błędnie obliczony termin ostateczności decyzji 

W decyzji z dnia 9 stycznia 2013 r. numer 
GK.6620.1.1.2013 wskazano nieprawidłową 
datę z jaką decyzja ta stała się ostateczna, 

decyzję doręczono bowiem 11 stycznia 
2013r. (więc winna ona stać się ostateczną 
z dniem 26 stycznia 2013r.), podczas gdy 
na decyzji widnieje data 28 stycznia 2013r.  
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Niewłaściwa klauzula ostateczności 

na decyzjach ostatecznych nadal 

umieszcza się niewłaściwą 

klauzulę: „Decyzja jest ostateczna  

i podlega wykonaniu (data, 

podpis)”  

 

powinna być umieszczona 

klauzula o następującej treści: 

„Decyzja niniejsza stała się 

ostateczna z dniem…(data, 

podpis).”  
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Niewłaściwa podstawa prawna 

W osnowie decyzji brak konkretnej podstawy 

prawnej – wskazano jedynie ogólnie na ustawę  

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) 

oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. W sprawie 

ewidencji gruntów i budynków  

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

 

 

 

Organ winien doprecyzować przepisy 

będące podstawą przyjętego 

rozstrzygnięcia, wskazując na art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

lub powołać art. 7d pkt 1 tejże ustawy oraz 

 47 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów. 
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Niewłaściwa podstawa prawna 

W osnowie decyzji, bezpodstawnie powołane 

przepisy art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 

1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst 

jednolity z dnia 8 października 2010r.  

(Dz. U. Nr 193, poz. 1287),  46 ust.1,  67 i  68 

oraz załącznika  nr 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454).  

Winne być przepisy art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne i  47 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. 
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Niewłaściwa sentencja decyzji 

niewłaściwie sformułowana sentencja  

w decyzji Starosty Strzelińskiego z dnia  

16 grudnia 2010r.  

zasadnym było wydanie rozstrzygnięcia  

o dokonaniu zmian bądź odmowie 

dokonania zmian w ewidencji gruntów  

i budynków 
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Podpis organu bez upoważnienia starosty 
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Zbędne zawiadamianie stron o wszczęciu 
postępowania administracyjnego prowadzonego  

z wniosku 
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Błędne doręczenie decyzji 

błędnie doręczono jedną decyzję małżeństwu, 

co stanowi naruszenie zasady skutecznego 

doręczenia 

W sytuacji, gdy stroną postępowania jest 

małżeństwo organ winien kierować 

korespondencję w sprawie do każdego  

z małżonków osobno. W rozumieniu przepisów 

postępowania administracyjnego co do zasady 

stronami są poszczególni małżonkowie jako osoby 

fizyczne, a nie małżeństwo jako instytucja. 

Podobnie w rozdzielniku do decyzji prawidłowym 

jest umieszczanie każdego z małżonków osobno, 

pomimo zamieszkiwania pod jednym adresem.  
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Brak podstawowych informacji o mapie  

 
 

Jaka to mapa? (tytuł) 
 

Jaka jest skala mapy? (skala) 
 

Jaki to obszar? 
(województwo, powiat, 

gmina, obręb) 
 

Kiedy sporządzono mapę? 
(data) 
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   Dziękuję Państwu za uwagę 
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