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INFORMACJE WSTĘPNE, PLAN ORAZ CEL PREZENTACJI 

Plan prezentacji: 

1. Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

3. Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem. 

4. Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku. 
 

‒ Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, 

Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny; 2017 R. 89 nr 6. 

‒ Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, 

Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny; 2017 R. 89 nr 7. 

‒ Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem w katastrze / Paweł HANUS, 

Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny; 2017 R. 89 nr 8. 

‒ Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku w katastrze nieruchomości / Paweł HANUS, 

Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny; 2017 R. 89 nr 9. 

 

Główny cel: 

Syntetyczna analiza poszczególnych danych geometrycznych i opisowych 

dotyczących budynku oraz przedstawienie sposobu ich wykazywania                 

w bazie EGiB.  

http://www.agh.edu.pl/
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PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH DEFINICJE 
 

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to 

system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację 

oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji                  

o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych 

podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, 

budynkami lub lokalami. 

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

   (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 – tekst jednolity z późn. zm.) 

Budynek – obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 

r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) 

(Dz. U. poz. 1316 oraz z 2002 r. poz. 170). 
 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

Od 31.12.2013 r. 

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

http://www.agh.edu.pl/


4 

Budynek – obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu 

standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na 

podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce 

publicznej. 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

 

Do 31.12.2013 r. 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. 

(Rozporządzenie, 1999) w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB), 

o Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), a obecnie od 2016 r. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. 

w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). 

PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH DEFINICJE 
 

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

http://www.agh.edu.pl/
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Budynki: zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi 

instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla 

potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt 

lub ochrony przedmiotów. 

Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty 

budowlane przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub 

przedmiotów (np. podziemne: schrony, szpitale, centra handlowe 

oraz warsztaty i garaże).  

// Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z późniejszymi zmianami). 

Obiekty budowlane: konstrukcje połączone z gruntem w sposób 

trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów 

składowych, będące wynikiem prac budowlanych. 

// Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z późniejszymi zmianami). 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH DEFINICJE 
 

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

http://www.agh.edu.pl/
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Wiata (szczególny rodzaj budynku): stanowi pomieszczenie 

naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet 

w ogóle ścian pozbawione. 

// Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z późniejszymi zmianami). 

Wybrane rodzaje obiektów, które nie są wykazywane w ewidencji: 
o altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie       

z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,  

o wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na 

której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod 

budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce 

nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki, 

o wiaty przystankowe, peronowe oraz inne wiaty o podobnym 

przeznaczeniu. 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH DEFINICJE 
 

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

od 11 stycznia 2016 r. 

http://www.agh.edu.pl/
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PRZYKŁADY WIAT REJESTROWANYCH                       

W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI 

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

http://www.agh.edu.pl/
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SILOS – OBIEKT EGiB CZY BDOT500? 

Zbiorniki i silosy jako budowle techniczne 

rejestrowane są w bazie BDOT500 jako 

obiekty klasy BUZT w przypadku, gdy ich 

pojemność jest większa od 30 m3,                      

a wysokość przekracza 4,5 metra.  

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

http://www.agh.edu.pl/
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CZY GARAŻ BLASZANY TO BUDYNEK? 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie w wyroku z dnia 4 listopada 

2011 roku (IV SA/Wa 1398/11): 

TAK (w rozumieniu PKOB) 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku         

z dnia 29 lipca 2010 roku (II OSK 1233/09): 

NIE (w rozumieniu PKOB) 

„gospodarcze znaczenie istniejącego powiązania pomiędzy elementami 

stanowiącymi części składowe gruntu, jak również wielkość konkretnego 

urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa.” 

Dodatkowe przesłanki: 

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

http://www.agh.edu.pl/


10 

BUDYNEK CZY BUDOWLA? JAKIE TO MA ZNACZENIE? 

BUDOWLA - wartość początkowa budowli związanej 

z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalona na dzień 1 

stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania 

amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. 

BUDYNEK - pole powierzchni użytkowej budynku, 

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 

1. Budynek czy nie budynek czyli co ujawniamy w bazie EGiB? 

// Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1785  – tekst jednolity) 

http://www.agh.edu.pl/
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BUDYNEK NA MAPIE EWIDENCYJNEJ 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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BUDYNEK NA MAPIE EWIDENCYJNEJ 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

Treść mapy ewidencyjnej (w zakresie budynków) stanowią 

następujące elementy: 

o kontury budynków i bloki budynków; 

o numery porządkowe i ewidencyjne budynków; 

o numery najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo 

najniższych kondygnacji budynków podziemnych; 

o numery najwyższych kondygnacji bloków budynków 

nadziemnych lub numery najniższych kondygnacji bloków 

budynków podziemnych, jeżeli takie bloki zostały wyodrębnione; 

o literowe oznaczenia funkcji budynków odpowiadających ich 

klasom według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, 

zwanej dalej „PKOB”, wprowadzonej rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

http://www.agh.edu.pl/
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DOPUSZCZALNE OZNACZENIA LITEROWE FUNKCJI BUDYNKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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REPREZENTACJA KARTOGRAFICZNA BUDYNKU 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

 // Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

1a.  Przez kontur budynku, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez 

prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się 

zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się ściana 

fundamentowa budynku lub gdy budynek albo jego część 

posadowiona jest na filarach, konturem budynku lub częścią tego 

konturu jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na 

płaszczyznę poziomą najniższych zewnętrznych krawędzi ścian 

kondygnacji budynku, które są oparte na tych ścianach 

fundamentowych lub na filarach, a w przypadku gdy na filarach oparty 

jest dach budynku - zewnętrznych krawędzi dachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni 

figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym 

mowa w § 63 ust. 1a oraz 1b. 

 

 

 

od 11 stycznia 2016 r. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU I BLOKI BUDYNKU 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

1c. W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne 

konturem budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny 

rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku. 

Rodzaje bloków budynku: kondygnacja nadziemna (EGBC03), 

kondygnacja podziemna (EGBC04), łącznik nadziemny (EGBL05), 

łącznik podziemny (EGBL05_01), nawis (EGBN11), przejazd przez 

budynek (EGBP16), inny (np. okapy). 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

od 11 stycznia 2016 r. 

1d. W przypadku gdy w budynku wielokondygnacyjnym prostokątne 

rzuty na płaszczyznę poziomą niektórych jego kondygnacji nie 

pokrywają się z konturem budynku albo gdy sąsiadujące budynki 

połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, te części 

kondygnacji budynku, które wystają poza kontur budynku lub 

stanowią jego część albo są łącznikami, wyróżnia się w bazie danych 

ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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BLOKI BUDYNKU 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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NAWIS - PRZYKŁADY 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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NAWIS – BŁĘDNA INTERPRETACJA 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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KONTUR BUDYNKU A OBIEKT EGB_BUDYNEK 

2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

Kontur budynku nie może być utożsamiany bezpośrednio                   

z obiektem „budynek” (EGBB01), o którym mowa w załączniku 

numer 7 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej. 

http://www.agh.edu.pl/
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2. Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 

http://www.agh.edu.pl/
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3. Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem. 

§ 63a. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku 

oraz jego bloków mogą być ujawniane obiekty budowlane trwale 

związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, 

schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 

OBIEKTY BUDOWLANE TRWALE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

http://www.agh.edu.pl/
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3. Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem. 

PROPONOWANE DEFINICJE I INTERPRETACJA 

Obiekt Definicja leksykalna 

Reprezentacja 

kartograficzna 

na MZ i ME 

Przykład graficzny 

Taras Odkryta, płaska część 

budynku położona na 

parterze, piętrze lub na 

dachu, przeznaczona 

głównie do wypoczynku 

na świeżym powietrzu. 

EGBT07 

   

Weranda Przybudówka przykryta 

dachem, która znajduje 

się przy wejściu do 

budynku, przylegająca 

do zewnętrznej ściany 

domu, o częściowo 

otwartych lub 

przeszklonych 

ścianach, pełniąca 

głównie funkcję 

wypoczynkową. 

EGBG08     

http://www.agh.edu.pl/
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3. Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem. 

PROPONOWANE DEFINICJE I INTERPRETACJA 

Obiekt Definicja leksykalna 

Reprezentacja 

kartograficzna 

na MZ i ME 

Przykład graficzny 

Wiatrołap Niewielkie zamknięte 

pomieszczenie, 

położone przy wejściu 

do budynku lub 

mieszkania, służące do 

zatrzymywania napływu 

zimnego powietrza z 

zewnątrz.  

 

EGBW09 

 

Rampa 

związana z 

budynkiem 

Pomost lub nasyp 

ułatwiający przeładunek 

towarów na stacjach 

kolejowych, w 

kopalniach, portach. 

  

EGBR13 

http://www.agh.edu.pl/
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3. Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem. 

BLOK BUDYNKU CZY OBIEKT BUDOWLANY 

TRWALE ZWIĄZANY Z  BUDYNKIEM? 

Obiekty budowlane trwale związane z budynkiem nie będą 

zaliczane do konturu budynku, a tym samym nie zostaną 

włączone do obliczeń pola powierzchni zabudowy. 

EGB_BlokBudynku 

EGB_ObiektZwiazanyZBudynkiem 

http://www.agh.edu.pl/
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3. Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem. 

DOKŁADNOŚĆ POMIARU SYTUACYJNEGO ORAZ 

GENERALIZACJA 

Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w  sposób 

zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego 

względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy 

geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie 

mniejszą niż 0,10 m w przypadku szczegółów terenowych 

I grupy. 
 

Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym pomija się punkt 

sytuacyjny, jeżeli odchylenie tego punktu od linii wyznaczonej 

przez dwa sąsiednie pomierzone szczegóły terenowe nie 

przekracza 0,10 m w przypadku obiektów należących do I grupy 

szczegółów terenowych. 

 

 

 

 

 

// Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). 

http://www.agh.edu.pl/
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4. Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku. 

DANE OPISOWE BUDYNKU 

Lp. Dane ewidencyjne budynku 

1 identyfikator budynku  

2 status budynku 

3 numeryczny opis konturu budynku 

4 rodzaj budynku według KŚT 

5 klasa budynku według PKOB 

6 główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku 

7 wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona 

8 data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - również data 

tej przebudowy 

9 stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w punkcie 8 

10 informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku 

11 informacja o zakresie przebudowy budynku 

12 liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku 

13 pole powierzchni zabudowy budynku 

14 pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:  

a) obmiarów 

b) informacji zawartych w projekcie budowlanym 

15 łączne pole powierzchni użytkowej 

a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości 

b) lokali niewyodrębnionych 

c) pomieszczeń przynależnych do lokali 

http://www.agh.edu.pl/
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4. Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku. 

DANE OPISOWE BUDYNKU cd. 

Lp. Dane ewidencyjne budynku 

16 liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali 

17 numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru 

18 adres budynku 

19 identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek 

20 informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części 

21 oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania 

22 data oddania do użytkowania budynku lub części budynku 

23 liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym                 

(o określonej liczbie izb) 

24 łączna liczba izb w budynku mieszkalnym 

25 data rozbiórki 

a) całego budynku 

b) części budynku 

26 przyczyna rozbiórki budynku lub jego części 

27 informacja o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną 

przystosowaną do szybkich łączy (budynek gotowy na szybki Internet) 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 
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DODATKOWE DANE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU 1A 

Atrybuty wymienione dodatkowo w załączniku numer 1a: 

‒ dodatkowe informacje, dotyczące w szczególności: przeznaczenia budynku, 

materiału ścian zewnętrznych budynku jeżeli został określony jako inny, 

charakteru najwyższej kondygnacji lub kondygnacji podziemnej (np. poddasze 

użytkowe, pomieszczenia techniczno-magazynowe, garaż) oraz ogólnych 

danych technicznych (np. budynek w złym stanie technicznym), 

‒ wiek zakończenia budowy (liczba całkowita dwucyfrowa). Warto nadmienić, że 

w przypadku gdy znana jest wartość atrybutu rok zakończenia budowy nie ma 

potrzeby wypełniania atrybutu wiek zakończenia budowy (dotyczy to także 

przebudowy), 

‒ wiek zakończenia przebudowy (liczba całkowita dwucyfrowa określająca wiek, 

w którym zakończona została ostatnia przebudowa budynku), 

‒ zakres przebudowy (w stanie aktualnym jest prezentowana informacja                  

o ostatniej przebudowie), 

‒ data wyceny. 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

4. Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku. 
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DANE OPISOWE OBLIGATORYJNE 

W przypadku braku pełnego zbioru danych, do czasu ich uzupełnienia, 

budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru 

danych, zawierającego co najmniej: 

‒ identyfikator budynku, 

‒ status budynku, 

‒ geometryczny opis konturu budynku lub - w razie braku danych 

niezbędnych do sporządzenia tego opisu - dane określające w układzie 

2000 położenie środka geometrycznego budynku, 

‒ rodzaj budynku według KŚT, 

‒ klasę budynku według PKOB, 

‒ główną funkcję budynku. 

 

 

Powyższe dane można zatem uznać za bezwzględnie obligatoryjne. 

(informacja istotna dla wykonawcy mapy do celów projektowych) 

// Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity) 

4. Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku. 
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ZMIANA DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

4. Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku. 

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

następuje: 

‒ w drodze czynności materialno-technicznej, m.in. na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu, ostatecznej decyzji 

administracyjnej, aktu notarialnego, wniosku zainteresowanego 

podmiotu ewidencyjnego popartego dokumentacją geodezyjną 

przyjętą do pzgik, jak również zgłoszeń budowy budynku, 

zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń 

rozbiórki budynku, o których mowa w Prawie budowlanym, 

‒ w drodze decyzji administracyjnej, szczególnie w sytuacji, gdy 

aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień 

zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów. 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 – tekst jednolity z późn. zm.) 

http://www.agh.edu.pl/


ARKUSZ DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU CZY 
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PODSUMOWANIE 

Ze względu na wskazane niedoskonałości uregulowań prawnych 

w zakresie rejestrowania obiektów budowlanych w katastrze 

nieruchomości w przyszłości należy spodziewać się kolejnej 

nowelizacji Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów                       

i budynków. Częste zmiany obowiązujących przepisów nie 

wpływają w sposób korzystny na wyniki prac geodezyjnych. 

Zarówno wykonawcy jak i jednostki prowadzące kataster 

nieruchomości miewają problemy z poprawną interpretacją, a co 

ważniejsze z dostatecznie szybkim wdrożeniem nowych 

regulacji. Bez dobrego i stabilnego prawa nie może być mowy                   

o poprawie jakości danych przestrzennych gromadzonych                     

w katastrze nieruchomości. 
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