
z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (podkreślenie 
oznacza treść objętą zmianą) 

Projekt z dnia 24 listopada 2022 r. 

§ 11. Ewidencja obejmuje dane: 
1)  przedmiotowe dotyczące: 
a)  działek ewidencyjnych, 
b)  budynków, 
c)  lokali; 
2)  podmiotowe dotyczące: 
a)  właścicieli oraz przysługujących im wielkości udziałów albo samoistnych 
posiadaczy, 
b)  opisu prawa własności lub stanu posiadania osób, o których mowa w lit. a, 
c)  daty nabycia prawa własności, 
d)  informacji o dokumentach, które stanowiły podstawę opisu prawa własności albo 
stanu posiadania, o którym  
mowa w lit. b, 
e)  adresów zameldowania na pobyt stały albo siedziby podmiotów, o których mowa 
w lit. a. 

§ 11 otrzymuje brzmienie: 
„§ 11. Ewidencja obejmuje dane dotyczące: 
1) gruntów (działek ewidencyjnych wraz z informacją o rodzaju użytków gruntowych i ich klas 
bonitacyjnych); 
2) budynków; 
3) lokali; 
4) właścicieli albo samoistnych posiadaczy, opisu prawa własności lub stanu posiadania tych 
osób oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności lub stanie posiadania, 
daty nabycia tego prawa oraz informacji o dokumentach, które stanowiły podstawę opisu 
prawa własności albo stanu posiadania. 

§ 12. W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 11 pkt 2, wykazuje się także: 
1)  dane dotyczące: 
a)  użytkowników wieczystych gruntów, 
b)  jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd albo trwały zarząd 
nieruchomościami, 
c)  państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego 
nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, 
d)  organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami 
wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości, 
e)  użytkowników gruntów państwowych i samorządowych; 
2)  opis prawa podmiotów, o których mowa w pkt 1, do działek ewidencyjnych, 
budynków i lokali oraz datę uzyskania lub ustanowienia tego prawa; 
3)  wielkość udziałów podmiotów, o których mowa w pkt 1, w przysługujących im i 
ujawnianych w ewidencji uprawnieniach do nieruchomości; 
4)  informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę ujawnienia w ewidencji 
prawa podmiotów, o których mowa w pkt 1, do gruntów, budynków i lokali. 

§ 12 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pkt 2” zastępuje się wyrazami „pkt 4” 

§ 13. 1. Działki ewidencyjne położone w granicach jednego obrębu ewidencyjnego i 
będące przedmiotem identycznych praw i odpowiadających im udziałów, o których 
mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1 i 3, tworzą jednostkę rejestrową gruntów. 
 
§ 21. 4. Informacje o podmiotach, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, 
zawarte w ewidencji, są aktualizowane z urzędu w drodze czynności materialno-
technicznej na podstawie rejestrów PESEL lub REGON. 
 

użyte w § 13 ust. 1, w § 21 ust. 4, w § 32 ust. 1, 3 i 7, w § 33 ust. 1 oraz w § 35 ust. 1 pkt 3 we 
wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 11 pkt 2 lit. a” zastępuje się wyrazami „§ 11 pkt 4” 
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§ 32. 1.  O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia podmioty, o których mowa 
w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1. 
3. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych doręcza podmiotom, o których mowa 
w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo za 
pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. 
7. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, nie są 
znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na 
wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa 
powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje, o których mowa w ust. 2, z 
tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed 
wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych. 
 
§ 33. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi 
punktów granicznych dokonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w 
zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy, zwany dalej „geodetą 
uprawnionym”, na podstawie zgodnych wskazań podmiotów, o których mowa w § 11 
pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do 
protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, jeżeli wskazywany 
przebieg nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach 
dotyczących przebiegu ustalanych granic. 
 
§ 35. 1. 3)  właściwe podmioty ewidencyjne, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a oraz § 
12 pkt 1 – w przypadku, gdy zmiana została dokonana na podstawie wniosku, o 
którym mowa w art. 24 ust. 2a pkt 2 ustawy, lub w trybie czynności materialno-
technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dotyczyła: 
a)  pola powierzchni działki ewidencyjnej, 
b)  rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, 
c)  rodzaju budynku, 
d)  numeru działki ewidencyjnej. 

§ 13. 2. Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na 
działkach ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, 
tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale 
stanowiące odrębne nieruchomości. 

w § 13ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na działkach 
ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, będące 
przedmiotem tych samych praw oraz odpowiadających im udziałów, tworzą jednostkę 
rejestrową budynków.”; 

§ 14. 1. Ustala się następujące grupy rejestrowe dla jednostek rejestrowych, na 
podstawie statusu podmiotów i przysługujących im wielkości udziałów, o których 
mowa w § 11 pkt 2 lit. a: 
1) grupa 1… 

w § 14 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się następujące grupy rejestrowe, na podstawie statusu podmiotów i przysługujących 
im wielkości udziałów, o których mowa w § 11 pkt 4:”; 
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§ 21. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi podmiotów ewidencyjnych oraz osób, 
organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, 
są: 
1) dla osób fizycznych: 
a) nazwisko i imię/imiona, 
b) imiona rodziców, 
c) płeć, 
d) adres zameldowania na pobyt stały, 
e) numer PESEL, jeżeli jest znany, 
f) status osoby (żyjąca lub zmarła);… 
 

w § 21: 
a) w ust. 1: 
− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi podmiotów, o których mowa w § 11 pkt 4 i § 12 pkt 1, 
są:”, 
− w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) adres zameldowania na pobyt stały oraz adres do korespondencji jeżeli jest znany,”, 
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Adres do korespondencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d ujawnia się w ewidencji na 
wniosek podmiotów, o których mowa § 11 pkt 4 i § 12 pkt 1” 

 po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu: 
„§ 33a. Do czasu ustalenia linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych 
naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w art. 220 ust. 5 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855, 
1079, 1549 i 2185) przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i 
brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w 
ewidencji za pomocą danych określonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano 
zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.”; 

§ 36. 
3. Wypisom z rejestrów: gruntów, budynków, lokali, w treści których zawarte są tylko 
dane przedmiotowe, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, nadaje się odpowiednio 
tytuł: „Wypis z rejestru gruntów dotyczący danych przedmiotowych”,  
5. Wyrys z mapy ewidencyjnej sporządza się dla wybranych lub wszystkich działek 
wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej. 
6. Wypisy, o których mowa w ust. 2, sporządzone dla całej jednostki rejestrowej oraz 
wyrysy z mapy ewidencyjnej, o których mowa w ust. 4, organ opatruje klauzulą o 
treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze 
wieczystej”. 
7. Wypisowi z rejestru gruntów, budynków lub lokali, sporządzonemu dla wybranej 
działki ewidencyjnej, budynku lub lokalu nadaje się tytuł: „Uproszczony wypis z 
rejestru gruntów”.  
8. Uproszczony wypis z rejestru gruntów nie zawiera klauzuli, o której mowa w ust. 6. 

 
w § 36: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wypisom z rejestrów: gruntów, budynków, lokali, niezawierającym danych  
osobowych podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, nadaje się odpowiednio 
tytuł: „Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych”, „Wypis z rejestru budynków bez 
danych osobowych”, „Wypis z rejestru lokali bez danych osobowych”. ”, 
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Wyrys z mapy ewidencyjnej lub wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali sporządza 
się dla wybranych lub wszystkich działek wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej. 
6. Wypisy, o których mowa w ust. 2, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, o których mowa w ust. 
4, organ opatruje klauzulą o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania 
wpisu w księdze wieczystej.”, 
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Wypisowi z rejestru gruntów niezawierającemu klauzuli, o której mowa w ust. 6, nadaje się 
tytuł: „Uproszczony wypis z rejestru gruntów”.”, 
d) uchyla się ust. 8; 

§ 37. 1. Wykazy, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy, dotyczące działek 
ewidencyjnych lub podmiotów ewidencyjnych, udostępnia się w postaci dokumentów 
elektronicznych. 
2. Wykaz działek ewidencyjnych jest spisem działek dla obrębu ewidencyjnego, 
zawierającym ich numery oraz oznaczenia jednostek rejestrowych. 
3. Wykaz podmiotów ewidencyjnych jest alfabetycznym spisem podmiotów dla 
obrębu ewidencyjnego wykazanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 

§ 37 otrzymuje brzmienie: 
„§ 37. 1.Wykazy i wypisy z wykazów, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy, dotyczące 
działek ewidencyjnych lub podmiotów ewidencyjnych, udostępnia się w postaci dokumentów 
elektronicznych. 
2. Wykaz działek ewidencyjnych jest spisem działek dla całego obrębu ewidencyjnego i zawiera 
informacje dotyczące:  
1) identyfikatora działki ewidencyjnej; 
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Art. 220.1. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.2. Jeżeli krawędź brzegu jest wyraźna, linia brzegu biegnie tą krawędzią.3. Jeżeli krawędź brzegu nie jest wyraźna, linia brzegu biegnie granicą stałego porostu traw, a jeżeli granica stałego porostu traw leży powyżej stanu wody, o którym mowa w ust. 1 - linią przecięcia się zwierciadła wody przy tym stanie z gruntem przyległym.4. Jeżeli brzegi wód są uregulowane, linia brzegu biegnie linią łączącą zewnętrzne krawędzie budowli regulacyjnych, a przy plantacjach wikliny na gruntach uzyskanych w wyniku regulacji - granicą plantacji od strony lądu.
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2. Wypis z rejestrów: gruntów, budynków, lokali jest dokumentem, który oprócz informacji zawartych w ewidencji odpowiednio dla: gruntów, budynków, lokali, zawiera:1) nazwę organu wydającego wypis;2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;3) tytuł dokumentu odpowiednio: „Wypis z rejestru gruntów”, „Wypis z rejestru budynków”, „Wypis z rejestru lokali”;4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego;5) numer jednostki rejestrowej, odpowiednio: gruntów, budynków albo lokali;6) w przypadku wypisu z rejestru gruntów informacje o znajdujących się na poszczególnych działkach ewidencyjnych budynkach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności i znajdujących się w nich lokalach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności;7) w przypadku wypisu z rejestru budynków informacje o lokalach niestanowiących odrębnego od budynku przedmiotu własności znajdujących się w poszczególnych budynkach;8)  datę sporządzenia dokumentu;9) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, albo adnotacje o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;10) w przypadku wypisu sporządzonego w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ;11) w przypadku wypisu sporządzonego w postaci papierowej – podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu.
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zawierającym, oprócz danych określających te podmioty, oznaczenia jednostek 
rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków, jednostek rejestrowych 
lokali związanych z tymi podmiotami 

2) oznaczenia jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna; 
3) pola powierzchni ewidencyjnej działki; 
4) użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej wraz z ich 
powierzchnią. 
3. Wypis z wykazu działek ewidencyjnych sporządza się dla wybranych działek ewidencyjnych. 
4. Wykaz podmiotów ewidencyjnych jest alfabetycznym spisem podmiotów dla obrębu 
ewidencyjnego wykazanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków zawierającym 
następujące informacje: 
1) nazwisko i imię/imiona lub nazwę podmiotu; 
2) adresy osób fizycznych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. d lub adresy podmiotów, o 
których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b lub pkt 5 lit. b; 3) oznaczenie jednostek 
rejestrowych gruntów, budynków lub lokali związanych z tymi podmiotami. 
5. Wypis z wykazu podmiotów sporządza się dla wybranych działek ewidencyjnych w podziale 
na jednostki rejestrowe odpowiednio gruntów, budynków lub lokali.”; 

 w § 39: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dane ewidencji publikuje się 
codziennie, według stanu na dzień ich publikacji lub dzień poprzedzający publikację.”, 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących udostępniania 
danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 8a do 
rozporządzenia.”; 

§ 46. 1. Do czasu ustalenia linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych 
naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w art. 220 ust. 5 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) przebieg granic 
działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i 
zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą 
danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy 
wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano zgodnie z  
przepisami art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r 

uchyla się § 46; 

Grunty pod rowami – W  
Do gruntów leśnych pod rowami zalicza się grunty zajęte pod rowy, o których mowa w 
art. 16 pkt 47 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pełniące funkcje 
urządzeń melioracji wodnych. 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1 w tabeli uchyla się lp. 12; 

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
(EGIB) 

załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszego rozporządzenia;  
„Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)” 

SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH 
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
6. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla warstwy „Działki” 
określa tabela nr 4 
KW numer księgi wieczystej 

w załączniku nr 8 do rozporządzenia: 
a) w ust. 6 w tabeli nr 4 skreśla się wyrazy „KW” i „numer księgi wieczystej”, 
b) w ust. 10 skreśla się wyrazy „<xs:element name="KW" type="xs:string" minOccurs="0"/>” 
oraz wyraz „FUNKCJA” zastępuje się wyrazem „RODZAJ”; 
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 dodaje się załącznik nr 8a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 2. 1. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje: 
1) usługi sieciowe dotyczące udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków, 
2) obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków – do przepisów niniejszego rozporządzenia. 
2. Do czasu utworzenia usługi, o której mowa w § 1 pkt 10 lit. b niniejszego rozporządzenia, organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków prowadzi usługi sieciowe dotyczące 
udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów dotychczasowych. 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem § 1 pkt 7 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r 
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