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Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 

 
USTAWA 

z dnia 17 maja 1989 r. 
 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 

Ustawa reguluje sprawy dotyczące: 
1) geodezji i kartografii; 
2) krajowego systemu informacji o terenie; 
3) ewidencji gruntów i budynków; 
4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 
5) rozgraniczania nieruchomości; 
6) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
7) uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych; 
8) numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach. 

 
Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) pracach geodezyjnych – rozumie się przez to projektowanie i wykonywanie 

pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie ob-
liczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także za-
kładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametrycz-
ne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją za-
dań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie; 

2) pracach kartograficznych – rozumie się przez to opracowywanie, meryto-
ryczne i techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich re-
produkowanie; 

3) (uchylony); 
4) osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowany zbiór 

punktów geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne 
położenie i dokładność usytuowania; 

5) znakach geodezyjnych – rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, 
określające położenie punktów osnowy geodezyjnej; 

6) mapie topograficznej – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne o 
treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni 
Ziemi i ich przestrzenne związki; 

Opracowano na 
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7) mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie karto-
graficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu 
obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i bu-
dynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i pod-
ziemnych; 

8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) – rozumie się 
przez to 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 lokala-
mi; 

9) terenach zamkniętych – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżo-
nym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez 
właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych; 

10) państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez to 
zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, reje-
strów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geode-
zyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geode-
zyjnych i kartograficznych; 

11) sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziem-
ne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanaliza-
cyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z 
wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne bu-
dowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.; 

12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozumie się przez to podział gleb na 
klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na pod-
stawie cech genetycznych gleb; 

13) powszechnej taksacji nieruchomości – rozumie się przez to wycenę nieru-
chomości, realizowaną według odrębnych przepisów; 

14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to upo-
rządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tere-
nu, a także informacje o podmiotach władających siecią; 

14a) krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – ro-
zumie się przez to bazę danych o szczegółowości właściwej dla bazy da-
nych obiektów topograficznych; 

14b) powiatowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 
rozumie się przez to bazę danych o szczegółowości mapy zasadniczej w 
skalach od 1:500 do 1:5000; 

15) systemie informacji o terenie – rozumie się przez to bazę danych prze-
strzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki słu-
żące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych; 
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16) harmonizacji zbiorów danych – rozumie się przez to działania o charakterze 
prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do 
wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i 
łącznego wykorzystywania. 

 
Art. 3. 

1. Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią 
osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzen-
nych. 

2. Osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju. 
3. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez: 

1) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 
– w zakresie osnów podstawowych; 

2) starostów – w zakresie osnów szczegółowych. 
4. Przepisy ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osnów grawimetrycz-

nych i magnetycznych. 
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, państwowy system odniesień 

przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju, uwzględniając jego para-
metry techniczne oraz warunki stosowania. 

 
Art. 4. 

1. (uchylony). 
 1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym 

bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informa-
cji przestrzennej, dotyczące: 

1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycz-
nych i magnetycznych; 

2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); 
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 
4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorial-

nych kraju; 
5) państwowego rejestru nazw geograficznych; 
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 
7) rejestru cen i wartości nieruchomości; 
8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie stan-

dardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w 
tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu; 

9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniej-
szych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby te-
renu; 

10) szczegółowych osnów geodezyjnych; 
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 

modelu terenu. 
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1b. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabu-
dowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycz-
nym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, 
zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a. 

1c. Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, 
oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i 
usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej (Dz. U. Nr 76 , poz. 489). 

1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w spo-
sób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związa-
nych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie 
odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w 
ust. 1a i 1b, są: 

1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000; 
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000; 
3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000; 
4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 

2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne ma-
py zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. 
Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamknię-
tych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzę-
dów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice 
terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i 
powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające de-
cyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22. 

2b. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Główne-
go Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności 
informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie. 

2c. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany 
jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną 
oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego. 

2d. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych 
sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego. 

3. Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewi-
dencji gruntów i budynków oraz map topograficznych, a także systemu informa-
cji o terenie, pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospo-
darki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem reali-
zacji zadań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego 
lub inni inwestorzy. 
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Art. 5. 
1. Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 

1b, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego czę-
ścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 
2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, two-
rzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej 
do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 
ust. 1a i 1b, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej 
infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich bezpieczeństwa i 
jakości. 

3. Wymiana danych, zawartych w bazach, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, 
między organami właściwymi do prowadzenia tych baz odbywa się nieodpłatnie 
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań. 

 
Rozdział 2 

Służba Geodezyjna i Kartograficzna 
 

Art. 6. 
1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i 

kartografii jest Główny Geodeta Kraju. 
2. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw ad-

ministracji publicznej. 
3. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzę-

du Geodezji i Kartografii. 
4. Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut nadany 

przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. 
5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Geode-

zji i Kartografii określa Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym. 
6. (uchylony). 

 
Art. 6a. 

1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: 

a) Główny Geodeta Kraju, 
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspekto-

ra nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji 
geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej admini-
stracji rządowej w województwie; 

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: 
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety wo-

jewództwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego, 
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wcho-

dzącego w skład starostwa powiatowego. 
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2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w 
imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
określone w ustawie i przepisach odrębnych. 

2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i 
odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju. 

3. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z za-
kresu administracji rządowej. 

4. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do zakresu jego 
zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnie-
niu warunków, o których mowa w ust. 6. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie 
ust. 4 przy pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy. 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie po-
winny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie określonych w 
ustawie zadań i kompetencji, mając na uwadze konieczność zapewnienia przez 
gminę prawidłowego poziomu merytorycznego i technicznego wykonywania 
pełnego zakresu zadań. 

 
Art. 6b. 

1. Głównego Geodetę Kraju powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej. Prezes Rady Ministrów odwołuje 
Głównego Geodetę Kraju. 

 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego 
Geodety Kraju, powołuje jego zastępców, spośród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw administracji 
publicznej odwołuje, na wniosek Głównego Geodety Kraju, jego zastępców. 

 3. Stanowisko Głównego Geodety Kraju może zajmować osoba, która: 
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
2) jest obywatelem polskim; 
3) korzysta z pełni praw publicznych; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
5) posiada kompetencje kierownicze; 
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy 

na stanowisku kierowniczym; 
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Głównego Geodety Kraju. 
4. Informację o naborze na stanowisko ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia 

w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres urzędu; 
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2) określenie stanowiska; 
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 
5) wskazanie wymaganych dokumentów; 
6) termin i miejsce składania dokumentów; 
7) informację o metodach i technikach naboru. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. 

6. Nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju przeprowadza zespół, powołany 
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, liczący co naj-
mniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia naj-
lepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kan-
dydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być 
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która 
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowa-
nia w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, 
uzyskanych w trakcie naboru. 

9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 
ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. 

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 
1) nazwę i adres urzędu; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandyda-

tów; 
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszere-

gowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w 
ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 
6) skład zespołu. 

11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biule-
tynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 
kandydata. 

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
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13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo-
łuje Główny Geodeta Kraju. 

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, 
stosuje się odpowiednio ust. 3–12. 

 
Art. 6c. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządze-
nia, wymagania, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geo-
dezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci 
gminni, uwzględniając konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodo-
wych do zakresu wykonywanych zadań. 
 

Art. 7. 
1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 

1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 
2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym: 

a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster), 
b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych, 
c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotograme-

trycznych, 
d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski, 
e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie; 

3) administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i 
jego aktualizacja; 

4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii; 

5) opracowanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości 
i jej nadzorowanie; 

6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek po-
działu terytorialnego kraju; 

7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadni-
czej; 

8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie re-
jestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodo-
wymi; 

9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii orga-
nizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i 
urzędami innych krajów; 

10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standar-
dów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycz-
nych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii 
oraz w krajowym systemie informacji o terenie; 
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11) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działal-
ności geodezyjnej i kartograficznej; 

12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru. 
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z Mini-

strem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów 
geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami 
o ochronie informacji niejawnych, uwzględniając przy tym potrzeby ochrony in-
formacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej. 

 
Art. 7a. 

Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności: 
1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 
2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowa-

nia administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działa-
nia; 

3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środ-
kami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 

4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i 
prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 
państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych; 

5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego syste-
mu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy 
z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego 
systemu; 

6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji 
publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi 
na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek po-
działów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budyn-
ków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający groma-
dzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących: 

a) granic państwa, 
b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególno-

ści: 
− zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 
− podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 
− podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej, 
− podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów, 
− podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i 

jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w 
szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, 
izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
urzędów morskich, 
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c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej 
linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rze-
czypospolitej Polskiej, 

d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału te-
rytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju na po-
trzeby ewidencji gruntów i budynków, 

e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 
7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwo-

wym oraz współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu 
systemów informacji geograficznej; 

8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii or-
ganizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami 
innych krajów; 

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów orga-
nizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, foto-
grametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w 
krajowym systemie informacji o terenie; 

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi 
rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacja-
mi zawodowymi geodetów i kartografów; 

11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności 
geodezyjnej i kartograficznej; 

12) opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nad-
zoruje jej przebieg; 

13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmio-
tów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o 
których mowa w art. 4 ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych 
porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji; 

14) tworzy, prowadzi i udostępnia: 
a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9, 
b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, 
c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy 

i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11, 
d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 

1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 
e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne; 

15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa 
obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której 
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje 
dotyczące: 

a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
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miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 
oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), 

b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położo-
nych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

16) opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu; 

16a) zakłada i prowadzi krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu na podstawie powiatowych baz danych geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu; 

17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra wła-
ściwego do spraw administracji publicznej, projekty rządowych programów 
realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności 
w zakresie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieru-
chomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych 
i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, 
opracowań tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitar-
nych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu; 

18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organiza-
cjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń; 

19) utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umoż-
liwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi. 

 
Art. 7b. 

1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w 
imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów admini-
stracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności: 

1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności: 
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepi-

sami ustawy, 
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samo-

dzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii; 
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej; 
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej 

w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego; 
4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie 

zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewiden-
cji gruntów i budynków; 

5) (uchylony); 
6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia za-

dań w trybie art. 6a ust. 4. 
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem: 
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie; 
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2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i karto-
graficznej. 

 
Art. 7c. 

Do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 
1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
2) zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla 

obszarów właściwych województw; 
3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i 

udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz stan-
dardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa 
w art. 4 ust. 1e pkt 3; 

4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac 
urządzeniowo-rolnych; 

5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji; 
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego re-

jestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym 
prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części do-
tyczącej obszaru województwa. 

 
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 geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 
3) zakładanie osnów szczegółowych; 
4) (uchylony); 
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i 

prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 

4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kar-
tograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w 
art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2. 

 
Art. 7e. 

Służba Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum 
Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawo-
wych. 
 

Art. 8. 
1. Przy Głównym Geodecie Kraju działają: 
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1) Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jako organ doradczy i opi-
niodawczy; 

2) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

2. Główny Geodeta Kraju określa skład osobowy Rady i Komisji, o których mowa 
w ust. 1 i 3. 

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb i zakres działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficz-
nej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz zasady wynagradzania ich członków, mając na uwadze ko-
nieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przedstawianych Głównemu 
Geodecie Kraju opracowań i opinii. 

 
Art. 9. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i szczegółowy zakres 
przeprowadzania przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej kontroli urzę-
dów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących geodezji i kartografii, uwzględniając podział zadań kontrolnych pomię-
dzy poszczególne organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz ich obowiązki i 
uprawnienia podczas wykonywania kontroli, a także obowiązki i uprawnienia pod-
miotów kontrolowanych. 

 
Art. 9a. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kartograficznych opraco-
wań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do 
obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz organizację i tryb współdziałania z 
Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy realizacji 
tych zadań, mając na względzie potrzeby państwa i obywateli, a także odpowiednie 
wykorzystanie informacji zgromadzonych przez organy administracji publicznej. 

 
Art. 10. 

1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i 
kierownikami urzędów centralnych określi, w drodze rozporządzenia, tereny 
zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geo-
dezyjne i kartograficzne. 

1a. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb spra-
wowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach 
zamkniętych, a w szczególności określi rodzaje prac, nad którymi sprawowany 
jest nadzór, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 
ochrony informacji niejawnych. 

2. Prawo wykonywania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych na 
terytorium państwa przysługuje jednostkom organizacyjnym podległym Mini-
strowi Obrony Narodowej w zakresie obronności państwa, a w pozostałym za-
kresie geodezyjnym i kartograficznym jednostkom organizacyjnym. 
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3. Wykonawca fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych, w czasie 
nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem nalotu, zobowiązany jest 
poinformować właściwy organ Ministerstwa Obrony Narodowej o swoim za-
miarze wykonania zdjęć wskazanego w zawiadomieniu obszaru. 

4. Wykonawca zdjęć lotniczych ich negatywy obowiązany jest przekazać do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

5. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 
pozyskiwania i rejestrowania oraz warunki udostępniania fotogrametrycznych i 
teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych, a w szczególności 
tryb postępowania związanego z wykonywaniem zdjęć lotniczych, uwzględnia-
jąc potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji 
publicznej oraz przedsiębiorców. 

6. Do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, wy-
konujących prace geodezyjne i kartograficzne, oraz innych wykonawców działa-
jących na zlecenie tych jednostek nie stosuje się przepisów art. 6 i art. 7 ust. 1, 
art. 9, 12, 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2, art. 42–46, 49 i art. 50 ust. 2. 

 
Rozdział 3 

Prace geodezyjne i kartograficzne 
 

Art. 11. 
Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność go-
spodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami 
prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. 
 

Art. 12. 
Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do orga-
nów, o których mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem do ich wykonania, 
a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 

Art. 13. 
1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 

1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych 
czynności związanych z wykonywanymi pracami; 

2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac 
geodezyjnych; 

3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpie-
czających te znaki; 

4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyj-
nych. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają: 
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1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środo-
wiska, o lasach i o drogach publicznych; 

2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom 
dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także 
członkom ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i 
immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwy-
czajów międzynarodowych. 

3. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez 
wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o za-
mknięciu terenu, lub za ich zgodą. 

 
Art. 14. 

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić pod-
miotom i jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 11, wykonanie prac 
geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1. 
 

Art. 15. 
1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangula-

cyjne podlegają ochronie. 
2. W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar 

niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na ob-
szarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi 
geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej. 

3. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się zna-
ki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, 
są obowiązani: 

1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub 
przemieszczenie; 

2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodze-
niu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub 
mienia. 

4. Przepis ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych i magne-
tycznych. 

 
Art. 16. 

1. Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego. 

2. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości przy wykonywaniu czynności 
określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej osobie władającej 
nieruchomością przysługuje wynagrodzenie. 

 
Art. 17. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zagranicznych, ustala, w drodze rozporządzenia, sposób przed-
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stawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych, uwzględniając na 
mapach: 

1) sporne terytoria państwa lub ich części, terytoria okupowane, terytoria i gra-
nice pomiędzy państwami ościennymi; 

2) granice polityczne będące liniami demarkacyjnymi; 
3) nazewnictwo niektórych terytoriów spornych. 

 
Art. 18. 

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechnia-
nia i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, sta-
nowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia: 

1) Głównego Geodety Kraju – w zakresie zasobu centralnego; 
2) marszałka województwa – w zakresie zasobu wojewódzkiego; 
3) starosty – w zakresie zasobu powiatowego. 

 
Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozpo-
rządzeń: 

1) szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowania 
systemów informacji o terenie, a także szczegółowe zasady przechowywa-
nia kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, 
ogólne warunki umów o udostępnianie tych baz oraz rodzaje prac niepodle-
gających zgłaszaniu i materiałów niepodlegających przekazywaniu, 
uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości prac przeka-
zywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz danych przed zniszczeniem i 
utratą; 

2) sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-
tycznych oraz rodzaje znaków niepodlegających ochronie, z uwzględnie-
niem zadań, obowiązków i praw podmiotów biorących udział w czynno-
ściach związanych z ochroną tych znaków; 

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyj-
nych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeń-
stwa państwa oraz szczegółowe zasady współdziałania Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii, w zakresie wykona-
nia tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów, uwzględnia-
jąc potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby admini-
stracji publicznej; 

4) (uchylony); 
5) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje map, materiałów 

fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie i rozprowadzanie 
oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga 
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zezwolenia, oraz tryb udzielania tych zezwoleń, mając na względzie ko-
nieczność ochrony informacji niejawnych oraz prawa własności Skarbu 
Państwa do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

6) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podsta-
wowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz 
szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gro-
madzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych 
szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczą-
ce tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, mając na uwadze ich 
referencyjne znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz har-
monizację zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b; 

7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sie-
ci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, oraz w bazie da-
nych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b, organizację, 
tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostęp-
niania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e 
pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i mapy zasadniczej 
dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o któ-
rej mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także 
konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami da-
nych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b; 

8) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru 
nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworze-
nia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych, 
mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury in-
formacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w 
przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność 
harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1a i 1b; 

9) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych 
oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 
ust. 1a pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, 
ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia standardowych opraco-
wań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4, mając na 
uwadze podstawowe znaczenie tych baz i opracowań dla infrastruktury in-
formacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w 
przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność 
harmonizacji zbiorów danych tych baz ze zbiorami danych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1a i 1b; 

10) zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań 
lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, 
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostęp-
niania tych baz, mając na uwadze ich znaczenie dla infrastruktury informa-
cji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepi-
sach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także ich referencyjny cha-
rakter w stosunku do innych zbiorów, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b; 
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11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych po-
miarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na po-
trzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-
jenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i 
administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym 
geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie 
jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, 
usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz 
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i interope-
racyjność zawartych w nich zbiorów danych. 

1a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzo-
nych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek po-
działów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, 
aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, w tym tryb przekazywania 
Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informa-
cji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji rejestru, a także 
tryb udostępniania danych z rejestru, mając na uwadze podstawowe znaczenie 
tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interopera-
cyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbio-
rami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b. 

2. Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych i karto-
graficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów, określają właściwi mini-
strowie i kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym Geodetą 
Kraju. 

 
Rozdział 4 

Ewidencja gruntów i budynków 
 

Art. 20. 
1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

1) gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków grunto-
wych 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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3. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przepro-
wadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas 
gruntów. 

3a. Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z 
uwzględnieniem przepisów o lasach. 

4. Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, zakres informacji 
objętych ewidencją gruntów i budynków, uwzględniając zadania administracji 
publicznej. 

 
Art. 21. 

1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru po-
datków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, staty-
styki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rol-
nych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

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 ewiden-
cją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi 
przez te organy i jednostki organizacyjne. 

 
Art. 22. 

1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów pro-
wadzą starostowie. 

2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać 
właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i 
budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek 
ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynika-
jących z decyzji właściwych organów. 

3. Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zgła-
szające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficz-
ne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

 
Art. 23. 

Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawo-
mocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają 
zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia 
uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego. 

 
Art. 24. 

1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1, 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, 
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b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określo-
nych 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. 
2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. 
3. 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 ewiden-

cyjnego; 
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standar-

dem wymiany danych ewidencyjnych; 
5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej. 
4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w 

operacie ewidencyjnym. 
5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane oso-

bowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje 
wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie: 

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, 
budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub 
wypis; 

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami 
administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia 
przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z grunta-
mi, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych 
lub wypis; 

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w 
tym zakresie. 

 
Art. 24a. 

1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. 

2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geode-
zyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewi-
dencji gruntów i budynków. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego. 

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, 
wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowe-
go. 
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5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, po-
przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa po-
wiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wy-
łożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym. 

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgła-
szać uwagi do tych danych. 

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o 
których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kar-
tograficznych lub taksacyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu 
ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do te-
go projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia 
uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpa-
trzenia w protokole. 

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-
kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację 
o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa. 

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 któ-
rej 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 ujaw-
nione 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. 

 
Art. 24b. 

1. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami 
województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Staty-
stycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący 
systemem teleinformatycznym, umożliwiający w szczególności: 

1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji 
gruntów i budynków; 

2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spój-
ności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 

3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją 
gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga 
wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów te-
rytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, 
krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy sys-
tem ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
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wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów 
elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w po-
szczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych reje-
strów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach; 

4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których 
mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego; 

5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi za-
wartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie 
Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 
narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kra-
ju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby 
ewidencji gruntów i budynków; 

6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów 
danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te 
organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności 
badań statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia krajowego reje-
stru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania gospodar-
czego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nie-
ruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa 
wewnętrznego; 

7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji grun-
tów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, we współpracy z Głównym Geodetą Kraju za-
pewnią rozwiązania techniczne umożliwiające dostęp, za pośrednictwem zinte-
growanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w 
prowadzonych przez te organy rejestrach publicznych. 

3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegro-
wanego systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy tech-
niczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieru-
chomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu 
informacyjnego państwa dotyczącego nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań 
umożliwiających zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących nie-
ruchomości, zawartych w różnych rejestrach publicznych, automatyzację proce-
sów ich aktualizacji, a także jak najszersze wykorzystanie informacji zgroma-
dzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz uwzględniając stan in-
formatyzacji tych rejestrów. 
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Art. 25. 
1. Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków sporządza się terenowe i 

krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych tą ewidencją. 
2. Starostowie sporządzają gminne i powiatowe, a marszałkowie województw wo-

jewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budyn-
ków. 

3. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień wojewódzkich, kra-
jowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

 
Art. 26. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) urzędową tabelę klas gruntów, 
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

 – mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne ze 
względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych 
gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, spo-
sób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy 
zakres informacji objętych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania powia-
towych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych tą 
ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w 
ewidencji, oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomo-
ści, zapewniając informację o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach 
oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, władających tymi gruntami, 
budynkami i lokalami, a także szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyj-
nych. 

2a.(uchylony). 
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazywania w ewi-

dencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i 
lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności wskaże da-
ne przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, tryb przekazywania zmian 
oraz sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przy-
padku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamknię-
tego, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby 
administracji publicznej. 

 
Rozdział 5 

Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
 

Art. 27. 
1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. 
2. Inwestorzy są obowiązani: 
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1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właści-
wymi starostami; 

2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 
geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwo-
lenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy – dokonanie geodezyjnych 
pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. 

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukła-
danej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem. 

 
Art. 28. 

1. Starosta, koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest 
obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować aktualne informacje za-
warte w mapie zasadniczej. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb zakładania oraz tryb i warunki prowadzenia geodezyjnej sieci 
uzbrojenia terenu, koordynacji usytuowania projektowanych sieci, mając na celu 
bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami budowlanymi. 

 
Rozdział 6 

Rozgraniczanie nieruchomości 
 

Art. 29. 
1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez 

określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów zna-
kami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. 

2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice 
określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. 

3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 
miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. 

 
Art. 30. 

1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nie-
ruchomości z urzędu lub na wniosek strony. 

2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy 
scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki 
narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. 

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów zastępuje 
postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. 

4. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości 
nie służy zażalenie. 

 
Art. 31. 

1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
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2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, 
mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. 

3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające 
albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia 
stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie 
składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. 

4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do za-
warcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. 

 
Art. 32. 

1. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym po-
świadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa. 
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje 

czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie 
dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

5. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt 
ugody. 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady rozgraniczania nieruchomości, określając w szczególności 
rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic oraz 
sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i 
sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości, mając na 
względzie dążenie do ugodowego rozstrzygnięcia sporu oraz poszanowanie 
prawa własności nieruchomości uczestników postępowania. 

 
Art. 33. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nierucho-
mości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a 
ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub 
zgodnego oświadczenia stron. 

2. Wydanie decyzji poprzedza: 
1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości 

wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upo-
ważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepi-
sami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważ-
nionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia; 

2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 
dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. 
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Art. 34. 
1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia 

ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, 
upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego 
stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu 
granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przeka-
zuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. 

3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania 
nieprocesowego. 

4. Przepisów ust. 1–3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych przy wy-
znaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 
Art. 35. 

1. Na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym sprawy sporne związane z 
ustaleniem przebiegu granic nieruchomości rozstrzyga organ prowadzący to po-
stępowanie, stosując odpowiednio przepisy o rozgraniczaniu nieruchomości. 

2. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, toczące się przed organami administra-
cji państwowej po wszczęciu postępowania scaleniowego, są rozpatrywane w 
ramach tego postępowania. 

3. Decyzja o scaleniu gruntów, wydana w trybie określonym w ust. 1, zastępuje 
decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. 

4. W wypadku umorzenia postępowania scaleniowego sprawy, o których mowa w 
ust. 2, są prowadzone przy zastosowaniu przepisów o rozgraniczaniu nierucho-
mości. 

 
Art. 36. 

Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej 
części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie 
przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym 
wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu 
nieruchomości. 
 

Art. 37. 
1. Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa się z 

udziałem geodety. 
2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieru-

chomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do 
sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właści-
wych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewiden-
cji gruntów i budynków. 
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Art. 38. 
Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane 
do ochrony znaków granicznych. 
 

Art. 39. 
1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, 

mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, 
jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. 
Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do 
sądu o rozstrzygnięcie sprawy. 

2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa 
w art. 11. 

3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowa-
ne strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4. 

4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół. 
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicz-

nych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. 
 

Rozdział 7 
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

 
Art. 40. 

1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, 
obronności państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. 

2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z zasobu central-
nego, zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych, stanowi własność Skar-
bu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej. 

2a. Kopie baz danych z zasobów: centralnego, wojewódzkich i powiatowych są 
wzajemnie przekazywane między zasobami nieodpłatnie, dla celów bieżącej ak-
tualizacji oraz ich udostępniania zgodnie z przepisami ustawy. 

3. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego 
zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy 
do: 

1) Głównego Geodety Kraju – w zakresie zasobu centralnego; 
2) marszałków województw – w zakresie zasobów wojewódzkich; 
3) starostów – w zakresie zasobów powiatowych. 

3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie zasobów powiatowych i 
wojewódzkich także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kar-
tograficznego. 

3b. (uchylony). 
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3c. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udo-
stępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w pań-
stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z 
operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12 ust. 1 i 
2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza-
cji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3d. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie: 
1) prokuratury; 
2) sądów działających w sprawach publicznych; 
3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy 

ich ustawowych zadań; 
4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w 

związku z ich działaniami mającymi na celu: 
a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki sa-

morządu terytorialnego w księdze wieczystej, 
b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednost-

ki samorządu terytorialnego, 
c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialne-

go na rzecz Skarbu Państwa. 
3e. Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi za-

dania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do da-
nych przestrzennych, będący systemem teleinformatycznym pozwalającym w 
szczególności na: 

1) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę telein-
formatyczną centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z syste-
mami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za 
pomocą zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego; 

2) łączenie zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego oraz związanych z tymi zbiorami usług sieciowych ze 
zbiorami i usługami danych przestrzennych utrzymywanymi za pomocą sys-
temów teleinformatycznych przez podmioty, o których mowa w pkt 1, a 
także przetwarzanie połączonych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich 
analiz przestrzennych. 

3f. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 3e, są 
finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister wła-
ściwy do spraw administracji publicznej. 

4. Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraci-
ły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta 
część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych ar-
chiwów państwowych. 
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5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozpo-
rządzeń: 

1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi: 
a) (uchylona), 
b) wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem 
krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a tak-
że za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, 
uwzględniając potrzeby różnych podmiotów oraz konieczność zapew-
nienia środków na aktualizację i utrzymywanie państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego; 

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury1), szczegółowy 
sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wy-
łączania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także 
sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przy-
datność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość 
historyczną; 

3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegółowe zasady i tryb 
założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres da-
nych zawartych w systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i 
przetwarzania danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemów 
informacji o terenie, uwzględniając konieczność systematycznego groma-
dzenia, aktualizowania i udostępniania danych systemu oraz zasady współ-
pracy organów administracji publicznej i innych podmiotów współtworzą-
cych system. 

6. (uchylony). 
7. (uchylony). 
8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporzą-

dzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, w tym: 

1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w cen-
tralnej, wojewódzkiej i powiatowej części zasobu, 

2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabez-
pieczania materiałów i zbiorów danych, 

3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych, 
4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i 

udostępnianych z zasobu, 
5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz mię-

dzy bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych, 

6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich 
przekazywania do właściwych archiwów państwowych 

                                                 
1) Obecnie: ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Lit. b w pkt 1 w ust. 
5 w ar t. 40 utraci 
moc z dn. 12.07.2014 
r . na podstawie wy-
roku TK z dn. 
25.06.2013 r ., sygn. 
akt K 30/12 (Dz. U. 
poz. 805). 
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– mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w 
państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury infor-
macji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i sprawnego udostępniania groma-
dzonych materiałów i zbiorów danych. 

 
Art. 40a. 

Przepisy ustawy dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
nie naruszają przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 
2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)). 
 

Art. 41. 
1. Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

zwany dalej „Funduszem”, będący państwowym funduszem celowym w rozu-
mieniu ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 
późn. zm.3)). 

2. Przychodami Funduszu są wpływy z opłat: 
1) za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu central-

nego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu; 
2) za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających 

się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej; 

3) za przeprowadzenie testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania 
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geode-
zji i kartografii. 

3.  Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktua-
lizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
w szczególności na: 

1) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o te-
renie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy za-
sadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów 
i budynków; 

2) zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu; 
3) informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogra-

mowania; 
4) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficz-

nej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 

2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, 
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 
231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 
215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.  
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kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, 
utrzymywania i rozwoju tego zasobu; 

5) opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicz-
nych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upo-
wszechnianie informacji o zasobie; 

6) działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 
3a. Środki Funduszu poza dofinansowaniem zadań, o których mowa w ust. 3, prze-

znacza się również na: 
1) finansowanie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla 

osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geo-
dezji i kartografii oraz kosztów druku i dystrybucji dziennika praktyki za-
wodowej; 

2) finansowanie kosztów przeprowadzania testu umiejętności w postępowaniu 
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w 
dziedzinie geodezji i kartografii. 

4. Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju. 
 

Art. 41a.(uchylony). 
 

Art. 41b. 
1. Wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wo-

jewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zaso-
bów są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa. 

2. Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz in-
nych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czyn-
ności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania pro-
jektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. 

3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu finansowane są za-
dania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i 
zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem 
materiałów z zasobu, w tym w szczególności: 

1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; 
2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przezna-

czonych do prowadzenia zasobu; 
3) informatyzacja zasobu; 
4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map 

topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budyn-
ków; 

5) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gro-
madzenia i udostępnienia zasobu; 

6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego 
potrzeb rozwojowych; 
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7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowa-
nia oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wy-
mienionych w pkt 1–6; 

8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficz-
nej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie 
kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, 
utrzymywania i rozwoju tego zasobu. 

 
Rozdział 8 

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii 

 
Art. 42. 

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest 
niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych. 

2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 
rozumie się: 

1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgło-
szeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz 
sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru; 

2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kar-
tograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego; 

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii; 
4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z 

rozgraniczaniem nieruchomości; 
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do doko-

nywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mo-
głoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są 
obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasa-
dami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Art. 43. 

Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach: 
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryza-

cyjne; 
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie do-

kumentacji do celów prawnych; 
3) geodezyjne pomiary podstawowe; 
4) geodezyjna obsługa inwestycji; 
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; 
6) redakcja map; 
7) fotogrametria i teledetekcja; 
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8) (uchylony). 

 
Art. 44. 

1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o któ-
rych mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać osoby, które: 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwo-

wych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi 
sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi go-
spodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 

3) posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne; 
4) posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyż-

szych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata prakty-
ki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stop-
nia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego wy-
kształcenia geodezyjnego; 

5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. 
2. (uchylony). 

2a. (uchylony). 
3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora 

albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepi-
sów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 4 i 
5. 

4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby 
ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego 
pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej prak-
tyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w 
ust. 1. 

 
Art. 44a. 

1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o któ-
rych mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, mogą uzyskać osoby, które: 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwo-

wych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi 
sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi go-
spodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 

3) posiadają odpowiednio:  
a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów 

wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich: 
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– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego 
program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących 
geodezyjnych pomiarów podstawowych – dla zakresu geodezyjne 
pomiary podstawowe, 

– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze 
nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie 
umiejętności dotyczących redakcji map – dla zakresu redakcja 
map, 

– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze 
nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie 
umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji – dla 
zakresu fotogrametria i teledetekcja,  

b) rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych 
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata 
praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierw-
szego stopnia. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać również osoby, które: 
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwo-

wych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi 
sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi go-
spodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 

3) posiadają średnie wykształcenie geodezyjne; 
4) posiadają 6 lat praktyki zawodowej; 
5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. 

3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora 
albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepi-
sów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 
lit. b. 

4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby 
ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego 
pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej prak-
tyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w 
ust. 1 lub 2. 

 
Art. 44b.  

1. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficz-
nych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia 
zawodowe w odpowiednim zakresie w podmiotach i jednostkach, o których 
mowa w art. 11. 

2. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej „osobą za-
interesowaną”, może rozpocząć praktykę zawodową: 

1) jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 44a ust. 
1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a ust. 2 pkt 3, albo 
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2) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 
44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, na podstawie umowy o pra-
cę, umowy cywilnoprawnej lub umowy o praktykę absolwencką w podmio-
tach i jednostkach, o których mowa w art. 11, lub na podstawie umowy do-
tyczącej praktyki zawartej między uczelnią a takim podmiotem lub jednost-
ką. 

3. Praktykę zawodową odbywaną przez osobę zainteresowaną, w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 2, wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio 
w art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b, w wymiarze nieprzekra-
czającym 6 miesięcy. 

4. Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki zawodowej. Prace geodezyjne 
i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane 
przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod 
kierunkiem której prace te były wykonywane. 

5. Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, wła-
ściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficzne-
go. 

6. Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej 
w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie dziennika 
praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 
późn. zm.7)). 

7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego prowadzi rejestr 
wydanych dzienników praktyki zawodowej. 

8. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera: 
1) datę wydania dziennika praktyki zawodowej; 
2) imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik prak-

tyki zawodowej; 
3) określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się 

osoba zainteresowana; 
4) oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zaintereso-

wanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej; 
5) potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zaintere-

sowaną. 
 

Art. 45. 
1. Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek osoby zainte-

resowanej. 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, 
poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 
664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240 i 786. 
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2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z za-
kresów, o których mowa w art. 43. Złożenie przez osobę zainteresowaną wnio-
sku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o 
nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpa-
trywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

3. Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych dołącza się dokumenty potwier-
dzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub art. 44a, oraz po-
twierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyj-
nego. 

4. Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych 
pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainte-
resowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwa-
nia. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

 
Art. 45a. 

1. Stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań określonych w 
art. 44 lub art. 44a następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
1) część wstępną, polegającą na weryfikacji dokumentów, o których mowa w 

art. 45 ust. 3; 
2) część sprawdzającą, polegającą na przeprowadzeniu egzaminu ze znajomo-

ści przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. 
3. Postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 2 pkt 2 nie prowadzi się wo-

bec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3. 
 

Art. 45b.  
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw upraw-

nień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej „komisją 
kwalifikacyjną”. 

2. Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju. 
3. Komisję kwalifikacyjną powołuje się z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń 

społeczno-zawodowych działających w dziedzinie geodezji i kartografii. 
4. Główny Geodeta Kraju wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. 
5. Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, 

może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej komisji. 
6. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje wynagro-

dzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 
 

Art. 45c.  
1. Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień zawodowych 

komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 45 
ust. 4. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku komisji 
kwalifikacyjnej. 
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Art. 45d.  

1. Przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego osoby zainteresowane 
ponoszą opłatę za przeprowadzenie tego postępowania. 

2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nie może 
być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie po-
stępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część wstępną, o 
której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1, wysokość opłaty nie może być większa niż 
20% opłaty, o której mowa w ust. 2. 

4. Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega 
zwrotowi: 

1) w całości, w przypadku gdy osoba zainteresowana nie później niż w termi-
nie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa 
wniosek o nadanie uprawnień zawodowych; 

2) za część sprawdzającą, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2, w przypadku 
gdy osoba zainteresowana: 

a) nie została dopuszczona do egzaminu, 
b) nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn lo-

sowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 
7 dni od wyznaczonej daty egzaminu. 

5. Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, na wnio-
sek osoby zainteresowanej, zwraca się na podany przez tę osobę numer rachun-
ku bankowego albo przekazem pocztowym. 

 
Art. 45e.  

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie 
dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmu-
jącego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące. 

 
Art. 45f.  

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnienie wy-
magań określonych w art. 44 lub art. 44a Główny Geodeta Kraju wydaje osobie 
zainteresowanej świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i 
wpisuje ją do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. 
Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji. 

2. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje osobę zainteresowaną o dokona-
niu wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. 

 
Art. 45g.  
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1. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartogra-
fii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających upraw-
nienia zawodowe. 

2. Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr, o którym mowa w ust. 1. 
3. W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano upraw-

nienia zawodowe: 
1) numer kolejny wpisu; 
2) nazwisko i imię (imiona); 
3) imię ojca; 
4) datę i miejsce urodzenia; 
5) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku oso-

by nieposiadającej numeru PESEL; 
6) adres zamieszkania; 
7) wykształcenie; 
8) numer świadectwa; 
9) zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania; 

10) informacje o rodzajach orzeczonych kar, o których mowa w art. 46 ust. l, w 
tym datę wydania i numer decyzji o ukaraniu oraz odpowiednio okres, na 
który kara została orzeczona; 

11) informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń. 
4. W rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano kwalifika-

cje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

5. Wyciągi z rejestru zawierające dane wymienione w ust. 3 pkt 1–3, 8 i 9 podlega-
ją publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głów-
nego Urzędu Geodezji i Kartografii. Publikacji podlegają także zmiany w reje-
strze. 

 
Art. 45h.  

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządze-
nia: 

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz 
działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności: 

a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3, 
b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia 

dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór i wysokość opłaty za 
jego wydanie osobie zainteresowanej, 

c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 
d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania je-

go kosztów, 
e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w 

dziedzinie geodezji i kartografii, 
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f) warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegają-
cych się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których 
mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać 
umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełnia-
jące wymagania do nadania uprawnień zawodowych 

– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadza-
nia czynności związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych, a także 
uznawaniem praktyki zawodowej, i zapewnienie adekwatności opłaty za 
wydanie dziennika praktyki zawodowej w stosunku do kosztów jego wyda-
nia;  

2) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością 
kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjo-
nowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, uwzględ-
niając części postępowania kwalifikacyjnego; 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifika-
cyjnej, uwzględniając liczbę osób przystępujących do postępowania kwali-
fikacyjnego oraz sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

 
Art. 46. 

1. Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia za-
wodowe, które ze swojej winy naruszyły przepis art. 42 ust. 3, można: 

1) udzielić upomnienia; 
2) udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia zawodowe; 
3) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 

roku; 
4) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego prze-

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym; 
5) odebrać uprawnienia zawodowe, dopuszczając możliwość ubiegania się o 

ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania. 
2. W sprawach wymienionych w ust. 1 orzeka, w drodze decyzji, Główny Geodeta 

Kraju, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartogra-
ficznego.  

3. W przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby wpisane do 
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, albo skazania 
ich za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samo-
rządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciw-
ko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestęp-
stwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za prze-
stępstwo skarbowe – o pozbawieniu uprawnień zawodowych orzeka Główny 
Geodeta Kraju, w drodze decyzji. 

 
Art. 46a. 

1. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe 
następuje w przypadku: 
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1) wydania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 3; 
2) sądowego zakazu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geode-

zji i kartografii; 
3) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prac 

geodezyjnych i kartograficznych; 
4) zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 

46 ust. l pkt 4; 
5) odebrania uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5; 
6) śmierci. 

2. Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe 
dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub osta-
tecznych decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo udokumentowanej in-
formacji z rejestru PESEL. 

 
Art. 47. 

Jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych, asystentów mierniczych 
górniczych lub biegłych sądowych jest niezbędne prowadzenie prac geodezyjnych i 
kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, osoby wykonujące te prace powinny posiadać 
uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy. 

 
 

Rozdział 8a 
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

 
Art. 47a. 

1. Do zadań gminy należy: 
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów; 
2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i 

placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy. 
2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinforma-

tycznym. 
3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie: 

1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości; 
2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fi-
zjograficznych; 

3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych; 
4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju; 
5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów; 
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku 

braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu te-
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renu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy; 

7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kar-
tograficznych. 

4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera: 
1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości; 
2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów; 
3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju; 
4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniej-

szości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy z 
dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. 
Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241); 

5) dane adresowe określające: 
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków 

przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym 
w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzy-
stywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyj-
nym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności 
gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do 
wybudowania, 

b) kody pocztowe, 
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie 

odniesień przestrzennych. 
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa 

w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o 
tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w 
ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres; 
2) określenie przedmiotu wniosku; 
3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków. 
7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych 

na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przy-
ległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wój-
towie (burmistrzowie, prezydenci miast). 

8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe 
ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda. 

9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewiden-
cji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania. 

 
Art. 47b. 
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 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku 
tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza 
się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów al-
bo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. 

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowa-
dzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miej-
scowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego. 

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, ta-
bliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewiden-
cji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji 
i udostępniania tych baz, a także wzór wniosku, o którym mowa w art. 47a ust. 
6, mając na uwadze zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych 
danych adresowych, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o 
infrastrukturze informacji przestrzennej, potrzebę harmonizacji zbiorów danych 
tej ewidencji ze zbiorami innych rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 
ust. 1a i 1b, a także usprawnienie obsługi obywateli. 

 
Rozdział 9 

Przepisy karne 
 

Art. 48. 
1. Kto: 

1) wbrew przepisom art. 12 nie zgłasza prac geodezyjnych i kartograficznych 
lub nie przekazuje materiałów, powstałych w wyniku prac geodezyjnych i 
kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 

2) wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wy-
konującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu 
budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywa-
ną pracą, 

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, 
grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz 
budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, gra-
wimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki 
oraz budowli triangulacyjnych, 

4) wbrew przepisom art. 18 bez wymaganego zezwolenia bądź wbrew jego wa-
runkom wykonuje prace reprodukcyjne lub rozpowszechnia mapy, materia-
ły fotogrametryczne i teledetekcyjne, 
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5) wbrew przepisom art. 22 ust. 2 i 3, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian 
danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właści-
wego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian albo będąc obowią-
zany dostarczyć dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji 
gruntów i budynków nie dostarczy ich, 

6) wbrew przepisom art. 27 ust. 2 nie uzgadnia usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu bądź nie zapewnia przeprowadzenia wyznaczenia 
usytuowania obiektów budowlanych, geodezyjnych pomiarów powykonaw-
czych i sporządzenia dokumentacji z tym związanej, 

7) wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych uprawnień zawodowych wyko-
nuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

– podlega karze grzywny. 
2. W wypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje na podstawie przepisów 

o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
 

Rozdział 10 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
Art. 49. 

1. (pominięty).4) 

2. W stosunku do osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne nie mają 
zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 
2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 
33). 

 
Art. 50. 

1. Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uzyskane w 
trybie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, są jed-
noznaczne z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 42. 

2. Osoby nieposiadające uprawnień zawodowych, zatrudnione w istniejących jed-
nostkach gospodarki uspołecznionej na stanowiskach, do których zajmowania 
jest wymagane posiadanie tych uprawnień, są obowiązane do ich uzyskania w 
ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy. 

 
Art. 51. 

W ewidencji gruntów i budynków, założonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 
1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32), oprócz właściciela, 
do czasu uregulowania tytułu własności, wykazuje się także osobę władającego. 
 

                                                 
4) Zamieszczony w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 

2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 
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Art. 52. 
Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości, wszczęte przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych. 
 

Art. 53. 
Nieruchomości państwowe, wydzielone w związku z usytuowaniem na nich znaków 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te 
znaki i budowli triangulacyjnych, przechodzą w zarząd właściwych starostów. 
 

Art. 53a. 
Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości 
przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie „kataster” rozumie się tę ewidencję. 
 

Art. 53b. 
Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do cza-
su jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 
2013 r. 

 
Art. 54. 

Ustawa nie narusza przepisów: 
1) art. 1 i 4 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych 

dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341 oraz z 2001 r. Nr 69, poz. 725); 
2) dekretu z dnia 6 maja 1953 r. – Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 

12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 
324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 14, poz. 89 oraz z 1991 r. Nr 31, 
poz. 128);5) 

3) art. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 4 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic 
państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168, z 1969 r. Nr 
13, poz. 95, z 1977 r. Nr 37, poz. 162 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198);6) 

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.7)); 

5) ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, 
poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. 
Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198);8) 

6) ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 
230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 
139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. 

                                                 
5) Utracił moc. 
6) Utracił moc. 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 

2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, 
poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871. 

8) Utraciła moc. 
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Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 
47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, 
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 
1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 
125, poz. 1368);9) 

7) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.10)). 

 
Art. 55– 57. (pominięte).4) 

 
Art. 58. 

Tracą moc: 
1) dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz. U. 

Nr 53, poz. 298 i Nr 70, poz. 382); 
2) dekret z dnia 25 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofotogra-

metrycznych (Dz. U. Nr 24, poz. 160); 
3) dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, 

poz. 32); 
4) dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i karto-

graficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115, z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1987 r. Nr 
33, poz. 180 oraz z 1988 r. Nr 24, poz. 170). 

 
Art. 59. 

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w 
mocy dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne. 
 

Art. 60. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.    

                                                 
9) Utraciła moc. 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 

1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, 
poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 
2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 165, poz. 118 i Nr 182, poz. 1228. 


	1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
	1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
	2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
	3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
	4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
	5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
	6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
	7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
	8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
	9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
	10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
	11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

	1b. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowa...
	1c. Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (...
	1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przes...
	1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są:
	1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
	2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
	3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
	4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

	1. Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia ...
	2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, mając na w...
	3. Wymiana danych, zawartych w bazach, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, między organami właściwymi do prowadzenia tych baz odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań.
	2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacj...
	4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
	5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu;
	6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraj...
	13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e,...
	14) tworzy, prowadzi i udostępnia:
	15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5, zaw...
	17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty rządowych programów realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji ewidencj...
	18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń;
	19) utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi.
	3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;
	6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.
	7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.
	6) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejest...
	7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, oraz w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b, organizację, tryb i standardy techniczn...
	8) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych, mając na uwadze podstawowe zna...
	9) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udost...
	10) zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, mając na uw...
	11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyj...

	1a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i o...
	1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1, 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:
	2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.

	2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
	3. 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.

	4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
	5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:
	1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
	2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, kt...
	3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

	1. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do s...
	1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
	2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
	3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr u...
	4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
	5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędo...
	6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów powszech...
	7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

	2. Organy, o których mowa w ust. 1, we współpracy z Głównym Geodetą Kraju zapewnią rozwiązania techniczne umożliwiające dostęp, za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w prowadzonych przez te organy r...
	3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lu...
	4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, m...
	2a.(uchylony).
	3c. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz...
	3d. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
	1) prokuratury;
	2) sądów działających w sprawach publicznych;
	3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
	4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:

	3e. Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do danych przestrzennych, będący systemem teleinformatycznym pozwalającym w szczególności na:
	1) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą zbiorów danych przestrzennych...
	2) łączenie zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz związanych z tymi zbiorami usług sieciowych ze zbiorami i usługami danych przestrzennych utrzymywanymi za pomocą systemów teleinformatycznych przez podmi...

	3f. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 3e, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
	6. (uchylony).
	7. (uchylony).
	8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
	1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części zasobu,
	2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,
	3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,
	4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu,
	5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych,
	6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych
	– mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartografi...

	2. Przychodami Funduszu są wpływy z opłat:
	1) za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu centralnego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu;
	2) za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej;
	3) za przeprowadzenie testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.

	3a. Środki Funduszu poza dofinansowaniem zadań, o których mowa w ust. 3, przeznacza się również na:
	1) finansowanie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz kosztów druku i dystrybucji dziennika praktyki zawodowej;
	2) finansowanie kosztów przeprowadzania testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.

	1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać osoby, które:
	1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
	2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, ...
	3) posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne;
	4) posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w pr...
	5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

	3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 4 i 5.
	4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnien...
	1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, mogą uzyskać osoby, które:
	1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
	2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, ...
	3) posiadają odpowiednio:
	a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
	b) rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.


	2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać również osoby, które:
	1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
	2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, ...
	3) posiadają średnie wykształcenie geodezyjne;
	4) posiadają 6 lat praktyki zawodowej;
	5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

	3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 lit. b.
	4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnien...
	Art. 44b.
	1. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 11.
	2. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej „osobą zainteresowaną”, może rozpocząć praktykę zawodową:
	1) jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a ust. 2 pkt 3, albo
	2) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub umowy o praktykę absolwencką w podmiotach i jednostkach, o których mow...

	3. Praktykę zawodową odbywaną przez osobę zainteresowaną, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b, w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy.
	4. Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki zawodowej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te ...
	5. Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
	6. Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, ogłaszaneg...
	7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.
	8. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera:
	1) datę wydania dziennika praktyki zawodowej;
	2) imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej;
	3) określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana;
	4) oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej;
	5) potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.

	1. Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek osoby zainteresowanej.
	2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych ...
	3. Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub art. 44a, oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
	4. Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w ter...
	1. Stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań określonych w art. 44 lub art. 44a następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
	2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
	1) część wstępną, polegającą na weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3;
	2) część sprawdzającą, polegającą na przeprowadzeniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

	3. Postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 2 pkt 2 nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3.

	Art. 45b.
	1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej „komisją kwalifikacyjną”.
	2. Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju.
	3. Komisję kwalifikacyjną powołuje się z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń społeczno-zawodowych działających w dziedzinie geodezji i kartografii.
	4. Główny Geodeta Kraju wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
	5. Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej komisji.
	6. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
	1. Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień zawodowych komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 45 ust. 4.
	2. Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku komisji kwalifikacyjnej.

	Art. 45d.
	1. Przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego osoby zainteresowane ponoszą opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.
	2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nie może być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, ogł...
	3. W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1, wysokość opłaty nie może być większa niż 20% opłaty, o której mowa w ust. 2.
	4. Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega zwrotowi:
	1) w całości, w przypadku gdy osoba zainteresowana nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych;
	2) za część sprawdzającą, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2, w przypadku gdy osoba zainteresowana:
	a) nie została dopuszczona do egzaminu,
	b) nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.


	5. Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, na wniosek osoby zainteresowanej, zwraca się na podany przez tę osobę numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.

	Art. 45e.
	Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące.

	Art. 45f.
	1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 44 lub art. 44a Główny Geodeta Kraju wydaje osobie zainteresowanej świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i wpisuje ją do centralnego ...
	2. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje osobę zainteresowaną o dokonaniu wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

	Art. 45g.
	1. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.
	2. Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr, o którym mowa w ust. 1.
	3. W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia zawodowe:
	1) numer kolejny wpisu;
	2) nazwisko i imię (imiona);
	3) imię ojca;
	4) datę i miejsce urodzenia;
	5) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
	6) adres zamieszkania;
	7) wykształcenie;
	8) numer świadectwa;
	9) zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania;
	10) informacje o rodzajach orzeczonych kar, o których mowa w art. 46 ust. l, w tym datę wydania i numer decyzji o ukaraniu oraz odpowiednio okres, na który kara została orzeczona;
	11) informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.

	4. W rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r...
	5. Wyciągi z rejestru zawierające dane wymienione w ust. 3 pkt 1–3, 8 i 9 podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Publikacji podlegają także zmiany w rejestrze.

	Art. 45h.
	Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
	1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:
	a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3,
	b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie osobie zainteresowanej,
	c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej,
	d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów,
	e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
	f) warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt ...

	– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych, a także uznawaniem praktyki zawodowej, i zapewnienie adekwatności opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w stosu...
	2) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, uwzględniając części postępowania kwalifi...
	3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, uwzględniając liczbę osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

	1. Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, które ze swojej winy naruszyły przepis art. 42 ust. 3, można:
	1) udzielić upomnienia;
	2) udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe;
	3) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do roku;
	4) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym;
	5) odebrać uprawnienia zawodowe, dopuszczając możliwość ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.

	2. W sprawach wymienionych w ust. 1 orzeka, w drodze decyzji, Główny Geodeta Kraju, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
	3. W przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, albo skazania ich za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, z...
	1. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:
	1) wydania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 3;
	2) sądowego zakazu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;
	3) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych;
	4) zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 46 ust. l pkt 4;
	5) odebrania uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5;
	6) śmierci.

	2. Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL.
	1. Do zadań gminy należy:
	1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
	2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.

	2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
	3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie:
	1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
	2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
	3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
	4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
	5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
	6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
	7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

	4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
	1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
	2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
	3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
	4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, p...
	5) dane adresowe określające:

	5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów...
	6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
	1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
	2) określenie przedmiotu wniosku;
	3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

	7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prez...
	8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.
	9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.

	Art. 47b.
	1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkow...
	2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
	3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
	4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
	5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych...
	Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.


