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Dane dotyczące użytków gruntowych
●

●

●

●

Istota danych dotyczących sposobu użytkowania gruntów jest
wielokrotnie podkreślona w literaturze światowej
oraz w dokumentach Europejskiej Komisji Gospodarczej, które
nakreślają wspólny kierunek działań nad rozwojem systemów
katastralnych w Europie.
W opracowaniach takich jak m.in. : „Guidelines On Real Property Units
And Identifiers” [UNECE, 2004] oraz „Land administration in the ECE
Region, developments, trends and main principles” [UNECE, 2005]
można odnaleźć stwierdzenie, że systemy katastralne powinny
obejmować obok katastru prawnego, fiskalnego,
czy wielozadaniowego również kataster użytkowania gruntów.
Skuteczne systemy rejestracji praw rzeczowych, wartości
nieruchomości i użytkowania gruntów stanowią podstawę
efektywnego działania gospodarki rynkowej i stanowią podstawę
zrównoważonego i produktywnego gospodarowania zasobami
gruntów [UNECE, 2005].
Dane dotyczące użytkowania gruntów i / lub pokrycia terenu oraz ich
zmian są niezbędne do podejmowania decyzji jakościowych
dotyczących przestrzeni (tj. w planowaniu przestrzennym,
gospodarowaniu nieruchomościami, itd.) (Anka Lisec, Jernej Pišek,
Samo Drobne, 2013).

Dane ewidencyjne dotyczące gruntów w Polsce
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Dz. U. 2016 poz. 1034]
§ 59. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi gruntów (…) są:
1) nazwa obrębu i jego numer stanowiący część składową identyfikatora obrębu;
2) numeryczny opis granic obrębu, uwzględniający granice jednostek
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;
3) dane dotyczące działek ewidencyjnych wchodzących w skład obrębu;
4) dane dotyczące budynków stanowiących część składową gruntu;
5) dane o usytuowaniu budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot
własności;
6) dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych;
§ 66. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas
bonitacyjnych są:
1) numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych;
2) oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych
w granicach poszczególnych konturów oraz numery tych konturów.

Użytki gruntowe jako dane katastralne
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W Polsce obowiązuje podział użytków gruntowych na 7 grup,
w obrębie których wyszczególniono 24 podgrupy; ich definicje
zmieniały się na przestrzeni lat, a istnieją koncepcje kolejnych zmian.
w poszczególnych krajach istnieją różne rozwiązania dotyczące
rejestrowania użytków gruntowych, dostosowane do sytuacji w kraju,
przykładowo w Grecji istnieją cztery rodzaje klasyfikacji użytków
gruntowych; jedna z nich, dostarczona przez National Cadastre
and Mapping Agency SA, systematyzuje użytkowanie gruntów w 32
główne kategorie oraz 69 podkategorii (Chalkidou, Avanitis, 2015)
w Grecji, zgodnie z prawem, w ramach jednej działki może być
ujawniony tylko jeden użytek; jeżeli istnieje kilka rodzajów
użytkowania, rejestrowane jest tylko główny sposób zagospodarowania
terenu,
w Słowenii rodzaje ujawnianych użytków zmieniały się na przestrzeni lat,
w tym w 1979, kiedy to miały miejsce zmiany przepisów dotyczących
definicji użytków gruntowych. Obecnie według Drobne, S., Žaucer T.,
Foški M., Zavodnik Lamovšek A. (2014) grunty zurbanizowane, grunty
rolne, lasy, wody i inne są podstawowymi kategoriami użytków
gruntowych. Wśród istniejących rodzajów użytków oryginalne są: hop
fields (pola chmielu), vineyards (winnice) marshes (bagna), forest
plantations (plantacje drzew), itd.

Wpływ zapisów w ewidencji gruntów i budynków (w katastrze) dotyczących
użytków gruntowych
Zapisy w ewidencji gruntów i budynków (katastrze), w tym
dotyczące użytków gruntowych:
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są podstawą naliczania podatków i świadczeń,
stanowią podstawę planowania przestrzennego, statystyki
publicznej, ewidencji gospodarstw rolnych,
są podstawą oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych,
odgrywają istotną rolę w procesach gospodarki nieruchomościami
(w tym w procesie podziału nieruchomości, regulacji stanu
prawnego nieruchomości, szacowaniu nieruchomości),
wpływają na obrót nieruchomościami,

Użytki jako podstawa naliczania podatku
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki
rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone
w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej
działalności gospodarczej niż działalność leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych
Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; (…)
Art. 1a. 3. Przez użyte w ustawie określenia: 1) użytki rolne, 2) lasy,
3) nieużytki, 4) użytki ekologiczne, 5) grunty zadrzewione
i zakrzewione (…) rozumie się grunty sklasyfikowane w ten
sposób w ewidencji gruntów i budynków

Użytki jako podstawa naliczania podatku w Polsce i innych krajach europejskich
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych
Art. 2. 2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie
podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają
również, : (…)
2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem
gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
2a) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; (…)
4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w
rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane
w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych
lub eksploatacja autostrad płatnych
●

●

w Finlandii, Grecji, Irlandii, Holandii, Szwecji i Wielkiej
Brytanii opodatkowaniu nie podlegają grunty rolne,
w Niemczech właściciele gruntów muszą płacić podatek
od nieruchomości, którego stawka zależy od sposobu
użytkowania gruntów (budownictwo mieszkaniowe, grunty rolne
itp.) oraz lokalizacji nieruchomości (Wschodnie lub Zachodnie),

Użytki gruntowe w procesach gospodarki nieruchomościami
Podział nieruchomości rolnych i leśnych
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami [Dz.U.
1989 Nr 30 poz. 163]
-

-

przepisów Rozdziału 1 nie stosuje się
do nieruchomości położonych na obszarach
przeznaczonych w planach MPZP,
a w przypadku ich braku
wykorzystywanych na cele rolne i leśne,
chyba że dokonanie podziału
spowodowałoby konieczność wydzielenia
nowych dróg niebędących niezbędnymi
drogami dojazdowymi do nieruchomości
wchodzących w skład gospodarstw rolnych
albo spowodowałoby wydzielenie działek
gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000
ha,
podział nieruchomości jest wówczas
wynikiem czynności związanych
ze sporządzeniem dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej i ujawnieniem
zmian w EGiB.

Podział nieruchomości rolnych w innych krajach świata
- w Norwegii zabronione dokonywanie podziału
nieruchomości rolnych. Organ może wyrazić zgodę
na taki podział, jeżeli istnieją poważne powody, takie
jak interes społeczny lub ekonomiczny,
●

w wielu krajach istnieją ograniczenia dotyczące
wymaganej minimalnej powierzchni
nowowydzielanych działek, celem zapobiegania
nadmiernemu rozdrobnieniu gruntów rolnych;
przykładowo w Bułgarii minimalna powierzchnia
projektowanej do wydzielenia nieruchomości nie
może być mniejsza niż 0.3 ha (0.1 ha dla winnic oraz
0.2 ha dla pastwisk),
- w Turcji dozwolony jest podział nieruchomości
rolnych, jeżeli powierzchnia wydzielanych działek
jest nie mniejsza niż 0,1000 ha,

Użytki gruntowe a podział nieruchomości
Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych
lub linii kolejowych
●

●

warunkiem dopuszczalności podziału jest dostęp
projektowanych do wydzielenia działek gruntu
do drogi publicznej (wyjątkiem są podziały na potrzeby
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej). Dostęp taki można zapewnić poprzez
wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem
na tej drodze odpowiednich służebności, bądź
ustanowienie innych służebności gruntowych, jeżeli nie
ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej
z nieruchomości objętej podziałem.
Dostęp faktyczny musi polegać na rzeczywistym
zapewnieniu możliwości przejścia i przejazdu do drogi
publicznej. Przy tym powinien to być dostęp realny,
możliwy do wyegzekwowania przez inwestora
przy użyciu dostępnych środków prawnych (np. wyrok
WSA w Krakowie z 4 lutego 2013 r., II SA/Kr 1638/12).

Rozgraniczenia gruntów
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U. 1989
Nr 30 poz. 163 ze zm.]
Art. 31. 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 zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Art. 30. 1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają
rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony

Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2017 poz. 1722]
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.
5. 5. Linię brzegu ustala, w drodze decyzji (…) 1) właściwy terenowy organ
administracji morskiej (…) 2) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
(…)

Użytki gruntowe w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości
Wyniki przeprowadzonych w 2015 r. badań ankietowych (72 ankietowanych)
wskazały, iż najbardziej nieuregulowany stan prawny mają tereny komunikacyjne
(33,2%), użytki rolne (24,7%) oraz grunty pod wodami (18,6%), tymczasem
najmniejsza skala problemu dotyczy gruntów leśnych (11,2%) oraz gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych (12,2%).

Użytki gruntowe w regulacji stanu prawnego nieruchomości
●

W związku z ogromną złożonością rozwiązań
w procesie ustalania stanu prawnego oraz w interpretacji
przepisów, o czym świadczy, między innymi, liczba obecnie
obowiązujących i uchylonych aktów prawnych na podstawie
których następowało i współcześnie następuje nabycie praw
do nieruchomości, pomocne okazuje się systematyzowanie
możliwości uregulowania stanu prawnego nieruchomości
w zależności od sposobu użytkowania gruntów.

GRUNTY POD WODAMI
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – Wp
Ustawa z 30 maja 1962 r. Prawo wodne [Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158]
W granicach określonych liniami brzegów grunty, pokryte powierzchniowymi
wodami płynącymi, z wyjątkiem rowów, stanowią własność Państwa. (art.2)
W dniu wejścia w życie w/w ustawy – t.j.11 grudnia 1962 r. wody płynące oraz
grunty nimi pokryte stały się własnością Państwa.
Przepis art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 34,
poz. 158 ze zm.) stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej nabycia prawa
własności przez Skarb Państwa (…) (uchwała SN z dnia 7 października 2009 r., III CZP
69/09).

Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2017 poz. 1566]
Jeżeli śródlądowe wody płynące lub wody morza terytorialnego albo morskie
wody wewnętrzne zajmą trwale, w sposób naturalny, grunt niestanowiący
własności właściciela wód, grunt ten z chwilą zajęcia staje się z mocy prawa
własnością właściciela wód.
Procedura uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej przez wodę płynącą
wymaga sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej z rozgraniczenia gruntów
pokrytych wodami od gruntów przyległych, tak aby wyodrębnić tę część, która
znalazła się pod wodą, a więc w linii brzegu.

Użytkowanie gruntów a nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Użytkowanie gruntów a nabycie nieruchomości przez zasiedzenie
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art.172, 292)
Wyłączenie dopuszczalności zasiedzenia :
- śródlądowe wody płynące będące wodami publicznymi nie podlegają
obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych
w ustawie,
- nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone pod drogi publiczne
od chwili obwieszczenia o decyzji wojewody o wszczęciu postępowania o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej (ustawa
o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych),
- nieruchomości niezbędne dla celów obronności i bezpieczeństwa państwa,
- nieruchomości przeznaczone do publicznego korzystania (tj. drogi,
ulice, place publiczne, parki miejskie, kościoły, cmentarze),
- wyłączenie zasiedzenia dotyczyło też nieruchomości, stanowiących
przedmiot własności Skarbu Państwa; początkowo – od 21.07.1961 r.
nieruchomości w granicach administracyjnych miast i osiedli, później od
01.01.1965 r. do 01.10.1990 r. na podstawie art.177 k.c. obowiązywał
całkowity zakaz zasiadywania nieruchomości państwowych,

Zapis w ewidencji gruntów i budynków a obrót nieruchomościami

-

znajdują zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego

Obrót nieruchomościami rolnymi
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego [Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.]
●

●

●
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nabywcą nieruchomości rolnej może być, z nielicznymi
wyjątkami, wyłącznie rolnik indywidualny, posiadający
gospodarstwo rolne, kwalifikacje rolnicze i zamieszkały
w gminie od 5 lat,
powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz
z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać
powierzchni 300 ha użytków rolnych,
istnieją wyjątki od powyższej zasady, które dotyczą, między
innymi, sytuacji nabycia nieruchomości rolnej przez osobę
bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb
Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, osoby prawne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, itd.,
w innych przypadkach nabycie nieruchomości może
nastąpić jedynie za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną
w drodze decyzji, warunkiem jest wykazanie przez zbywcę,
iż nie było możliwości nabycia nieruchomości przez ww.
podmioty, a nabywca daje rękojmię należytego
prowadzenia działalności rolniczej i w wyniku nabycia nie
dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych,

Obrót nieruchomościami rolnymi w innych krajach
●

●

●

●

●

●

W Szwecji osoby fizyczne mogą kupować grunty rolne
bez żadnych ograniczeń, takich jak wykształcenie lub wcześniejsze
doświadczenia w sektorze rolnym (zezwolenie jest wymagane
w przypadku osób prawnych),
w słabo zaludnionych regionach nabywcy gruntów rolnych
potrzebują zezwolenia, które przyznawane jest na podstawie
wykształcenia lub wcześniejszego doświadczenia (lub obu),
a w niektórych przypadkach wymagane jest, aby właściciel gruntu
mieszkał na nieruchomości,
na Litwie osoba prawna może kupować grunty rolne tylko wtedy,
gdy jej dochód z działalności rolniczej w ciągu ostatnich dwóch lat
stanowi co najmniej 50% całkowitego dochodu
zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą posiadać grunty
o powierzchni maksymalnie 500 ha,
w Niemczech ustawa dotycząca sprzedaży gruntów rolnych reguluje
procedurę transakcji sprzedaży i każda sprzedaż gruntów
większych niż minimalna wielkość, która różni się
w zależności od kraju związkowego, wymaga zatwierdzenia
przez organ regulacyjny lub Genehmigungsbehörde,
w Belgii, we Włoszech i Francji najemcy mają prawo
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, którą wynajmują,
w Niemczech - również sąsiedni rolnik i poprzedni lokator,

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

●

●

●

użytki gruntowe stanowią istotne dane ewidencyjne (katastralne)
dotyczące gruntów w Polsce i na świecie,
zapisy w ewidencji gruntów i budynków dotyczące użytków
gruntowych są podstawą naliczania podatków i świadczeń,
stanowią podstawę planowania przestrzennego, oznaczenia
nieruchomości w księgach wieczystych, odgrywają istotną rolę
w procesach gospodarki nieruchomościami (w tym w procesie
podziału nieruchomości, regulacji stanu prawnego nieruchomości,
szacowaniu nieruchomości) oraz obrocie nieruchomościami,
skuteczne systemy rejestracji użytkowania gruntów stanowią
podstawę efektywnego działania gospodarki rynkowej
i zrównoważonego i produktywnego gospodarowania zasobami
gruntów,
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