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 Ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej   

(Dz. U. z 2012r., poz. 591 ze zm.)  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości  

 i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166 poz. 1612 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia  

2012r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części  

(Dz.U. z 2013r., poz. 200) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych       

z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031 ze zm.) 

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

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

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków                          

(Dz.U. Nr 38, poz. 454) 

 

Przepisy prawa:  
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1)   prawomocnych orzeczeń 
sądowych, aktów 

notarialnych, ostatecznych 
decyzji administracyjnych, 

aktów normatywnych, 

2)   opracowań geodezyjnych 
i kartograficznych, 

przyjętych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 
zawierających wykazy zmian 

danych ewidencyjnych, 

3)   dokumentacji 
architektoniczno-

budowlanej gromadzonej 
i przechowywanej przez 

organy administracji 
publicznej, 

4)   ewidencji 
publicznych 

prowadzonych na 
podstawie innych 

przepisów  - np.: TERYT. 

 46 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie egib – 
Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek 
osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w  10 i 11.     
Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z: 
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  Rejestr TERYT czyli Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału 

Terytorialnego Kraju jest dostępny na stronie www.stat.gov.pl 
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1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi 

krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego 

kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym". 

2b. Rejestr terytorialny, o którym mowa w ust.1, 

stanowi część składową zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 

24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne    

i kartograficzne. 

3. Urzędowe rejestry i systemy informacyjne 

administracji publicznej są obowiązane do 

stosowania oznaczeń kodowych przyjętych               

w rejestrze terytorialnym. 

Art. 47. ustawy o statystyce publicznej: 
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1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,              

w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami 

administracji państwowej, opracowuje podstawowe do 

określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych    

i społecznych standardowe klasyfikacje i nomenkla-

tury, wzajemne relacje między nimi oraz ich 

interpretacje. 

2. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, o których 

mowa w ust. 1, wprowadza Rada Ministrów w drodze 

rozporządzenia. 

3. Wprowadzone w trybie ust. 2 standardowe 

klasyfikacje i nomenklatury stosuje się w statystyce, 

ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także    

w urzędowych rejestrach i systemach 

informacyjnych administracji publicznej. 

Zgodnie z art. 40. ustawy o statystyce publicznej:  
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•   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 

obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego. 

TERC  - 
identyfikatorów i nazw 

jednostek podziału 
administracyjnego (wg 

stanu na 01.01.2013 r.),   

ULIC   - centralnego 
katalogu ulic 

(aktualizowany 
cotygodniowo w 

poniedziałki). 

NOBC - identyfikacji 
adresowej ulic, 
nieruchomości, 

budynków i mieszkań,  

BREC  - rejonów 
statystycznych i 

obwodów spisowych,  

SIMC   - 
identyfikatorów i nazw 
miejscowości (wg stanu 

na 06.03.2013 r.) 

Rejestr TERYT obejmuje systemy: 
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 System identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

terytorialnego TERC zawiera identyfikatory i nazwy jednostek 

zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju i jest 

zbudowany według hierarchicznej numeracji:  

• województw,  

• powiatów,  

• gmin.  

W systemie odrębnymi identyfikatorami wyróżniono:  

• miasta na prawach powiatu,  

• gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie,  

• miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich,  

• dzielnice i delegatury w gminach miejskich.  

 System identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC zawiera: 

• urzędowe nazwy miejscowości,  

• stałe, niepowtarzalne identyfikatory miejscowości,  

• określenia rodzajowe miejscowości,  

• przynależność miejscowości do gminy, powiatu i województwa.  
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W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, 

budynków i mieszkań NOBC prowadzony jest centralny katalog ulic 

obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał o ich nadaniu oraz 

ich identyfikatory, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic        

w ramach całego kraju. 

Nazwy podane w katalogu ULIC powinny być wykorzystywane     

w innych systemach łącznie z cechą, tj. określeniem typu: ul., al., 

pl.,  rynek, skwer itp.  

 System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków  

i mieszkań NOBC zawiera adresy budynków i mieszkań, w układzie 

rejonów statystycznych i obwodów spisowych. Na podstawie baz 

systemu: 

• przygotowywana jest dokumentacja wyjściowa do narodowych spisów 

powszechnych w postaci wykazów adresowo-mieszkaniowych,  

• ustalane są adresy mieszkań wylosowanych do badań 

reprezentacyjnych.  
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  Identyfikatory rejestru TERYT: 

 

 

 

Stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla 
organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne 

administracji publicznej 

Są stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach 
odnoszących się do jednostek terytorialnych umożliwiając integrację 

danych gromadzonych w tych systemach 

Mogą być stosowane w zakresie pełnym lub częściowym, w zależności 
od potrzeb danego rejestru lub systemu 

Umożliwiają opracowywanie i prezentowanie zjawisk społeczno-
ekonomicznych w przekrojach o różnym stopniu szczegółowości, tj.: 

województw, powiatów, gmin, dzielnic i delegatur w gminach 
miejskich, rejonów statystycznych i obwodów spisowych, obrębów 

stosowanych w ewidencji gruntów i budynków, miejscowości i ulic, a 
także w podziale na miasta i wieś 
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Zgodnie z  12. 1. rozporządzenia w sprawie TERYT organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na 

potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom 

statystycznym, stosownie do art.13 ustawy: 

 
1) sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i 

budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym 

kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków - w terminie 14 dni po 

każdym kwartale; zakres informacji, które powinny zawierać elektroniczne 

wykazy, jest określony w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, 

2)  kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału 

terytorialnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w 

przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz 

usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową, 

3)  powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu 

informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru 

terytorialnego. 

Obowiązki organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 
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 12 ust.1a. W powiatach, w których ewidencja gruntów                 

i budynków nie zawiera odpowiednich danych lub nie została 
zmodernizowana zgodnie z  80 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do czasu jej 

zmodernizowania, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego 

przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy, 

elektroniczne wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzone 

na podstawie prowadzonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych 

do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu 

na rozbiórkę i zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego. 

 
 12 ust.2. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej 

uwzględniają podział na rejony statystyczne i obwody spisowe,   
o którym mowa w  6, na etapie projektowania lub zmian 

przebiegu granic obrębów, o których mowa w  ust. 1 pkt 2. 
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Stosowanie rejestru terytorialnego 

Według  16 rozporządzenia w sprawie TERYT: 

 

1. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy 

informacyjne administracji publicznej stosują 

identyfikatory rejestru terytorialnego, jako 

obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej. 

 

2. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy 

informacyjne administracji publicznej są obowiązane 

do wprowadzania zmian w identyfikatorach po ich 

każdorazowej aktualizacji w rejestrze 

terytorialnym. 
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Raport porównania wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

terytorialnego stanu na 01.01.2013r. ze stanem 09.05.2013r. 

www.stat.gov.pl 
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www.stat.gov.pl 
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www.stat.gov.pl 
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www.stat.gov.pl 
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- PIŁSUDSKIEGO 

- MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

- Piłsudskiego Józefa 

- marszałka Józefa Piłsudskiego 

- Marsz. J. Piłsudskiego 

- marsz. J. Piłsudskiego 

- Józefa Piłsudskiego 

 

Brzmienie ustalone uchwałą Rady Miejskiej : 

- marsz. Józefa Piłsudskiego  

 

 

Przykłady nieprawidłowych wpisów 
nazw ulic 
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Wypis z rejestru gruntów 

TERYT 
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Wypis z rejestru gruntów 

TERYT 
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10-9-25 

Wypis z rejestru gruntów 

TERYT 
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Wypis z rejestru gruntów 

TERYT 
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Wypis z rejestru gruntów 

TERYT 
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych 

 

 Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane używać 

urzędowych nazw ustalonych zgodnie z niniejszą ustawą,    

z uwzględnieniem odpowiednich przypadków deklinacji (art.6.2) 

 

 Urzędowe nazwy, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 2, ustala, 

zmienia lub znosi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy 

do spraw administracji publicznej (art.7.1) 
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 
grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw 

miejscowości i ich części  

 Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych zarządza się, co następuje: 

 
 1. Ustala się wykaz urzędowych nazw miejscowości 

i ich części, który stanowi załącznik do 

rozporządzenia. 
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 Zatem identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju 

stanowią załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie TERYT 

natomiast nazwy miejscowości stanowią załącznik do rozporządzenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw 

miejscowości i ich części  

 
identyfikatory   

i nazwy 
jednostek 
podziału 

terytorialnego 

nazwy 
miejscowości 

załącznik do rozporządzenia 
MAiC w sprawie wykazu 

urzędowych nazw miejscowości i 
ich części 

załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 

TERYT  

baza danych egib 
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Wypis z rejestru gruntów 

Wykaz urzędowych 
nazw miejscowości 
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TERYT 

Wypis z rejestru gruntów 
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Wypis z rejestru gruntów 
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TERYT 
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Zgodnie z  73 rozporządzenia w sprawie egib danymi 

ewidencyjnymi dotyczącymi podmiotów ewidencyjnych oraz osób, 
jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w  11 ust. 

1 pkt 1 i 2, są: 

 

  3)   dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków: 

a)  nazwa jednostki lub związku, 

b)  siedziba ich organów, 
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• Dziękuję za uwagę  
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