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Przepisy prawa regulujące wznawianie znaków granicznych 

oraz wyznaczanie punktów granicznych są niejednoznaczne 

i niespójne oraz nie odpowiadają obecnym potrzebom, a ich 

stosowanie przyczynia się w znacznym stopniu do systemowej 

utraty wiarygodności danych wykazywanych w bazach ewidencji 

gruntów i budynków. 



Wprowadzenie 

3 Wiarygodność EGiB. Użytkownicy „widzą” EGiB poprzez dane otrzymane z bazy danych EGiB.  

Baza EGiB 

Zbiór dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych EGiB 

Użytkownicy EGiB 

Operat EGiB 



Ustalanie przebiegu granic nieruchomości 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 

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 znakami 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. 



Ustalanie przebiegu granic nieruchomości 

5 Ustalanie przebiegu granic na gruncie /Źródło: własne zdjęcia fotograficzne/ 



Ustalanie przebiegu granic w remizie 

6 /Źródło: http://www.beskidzka24.pl/artykul,zawoja_kipi_oburzeniem,33115.html/ 



Ustalanie przebiegu granic w remizie 

7 /Źródło: https://sucha24.pl/wydarzenia/zawoja/item/1950-zawoja-bezlitosny-gps-nie-uznaje-granic-z-dziada-pradziada/ 



Utrwalenie punktów znakami granicznymi 

8 



Utrwalenie punktów znakami granicznymi 

9 



Utrwalenie punktów znakami granicznymi 

10 Znaki graniczne na jednej z działek ewidencyjnych w Krakowie /Źródło: własne zdjęcia fotograficzne/ 



Rozgraniczanie nieruchomości - kryteria 
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Skarżący twierdził, że odmawiając oceny działań geodety, Samorządowemu 
Kolegium Odwoławczemu uszło uwadze, że geodeta w pierwszej kolejności przy 
rozgraniczaniu nieruchomości powinien brać pod uwagę stan prawny 
nieruchomości, istniejące znaki, ślady graniczne, dokumenty czy też punkty osnowy 
geodezyjnej, a nie zgodne oświadczenia woli.  Z żadnej decyzji organu administracji 
publicznej nie wynika, na jakich dowodach oparł się geodeta ustalając przebieg 
granic. Artykuł 31 ust. 2 u.p.g.k. rodzi obowiązek przeprowadzenia wszelkich 
dowodów przez geodetę, a nie zastąpienia obowiązku gromadzenia dowodów 
źródłowych, zgodnymi oświadczeniami woli. … Natomiast w niniejszym stanie 
faktycznym, geodeta oparł się na oświadczeniach woli, spychając na boczny plan 
dowody źródłowe. 
Wskutek niedochowania należytej staranności przez geodetę i dokonania 
rozgraniczenia nieruchomości niezgodnie z zasadami, poprzez udzielenie prymatu 
oświadczeniom woli nad dowodami źródłowymi, naraził on stronę na druzgocące 
konsekwencje prawne. 

/Źródło: Wyrok WSA w Gdańsku z 6 kwietnia 2017 r. III SA/Gd 93/17/ 

 



Rozgraniczanie nieruchomości - kryteria 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje (fragmenty): 
… 
Przyjąć zatem należy, że art. 31 ust. 3 u.p.g.k. stanowi ustawową gradację dowodów 
i nie zezwala geodecie na oparcie się na oświadczeniach stron nawet jeśli są 
zgodne, w sytuacji gdy istnieją dowody źródłowe (por. cyt. wyrok WSA w Szczecinie 
z dnia 27 maja 2010 r.). Oznacza to, że w pierwszej kolejności geodeta powinien 
ustalić, czy faktycznie istnieją jakiekolwiek „dowody źródłowe”, a jeżeli tak, to 
dokonać następnie ich oceny dla możliwości dokonania na ich podstawie 
rozgraniczenia. 
W orzecznictwie wskazuje się bowiem na to, że szczególnie istotne wady pracy 
geodezyjnej, np. rozgraniczenie działek dokonane z pominięciem istniejących 
dokumentów, wyłącznie na podstawie oświadczenia stron, może stanowić 
podstawę dla stwierdzenia nieważności decyzji rozgraniczeniowej (por. wyrok NSA z 
dnia 10 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 2063/16 – publ.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

 

/Źródło: Wyrok WSA w Gdańsku z 6 kwietnia 2017 r. III SA/Gd 93/17/ 

 



Rozgraniczanie nieruchomości - kryteria 

13 

Dziś organy administracji, którym powierzono orzekanie o rozgraniczeniu nie 
rozstrzygają sporu o zakres prawa własności lecz pozostającą w ich właściwości 
osobną sprawę administracyjną. Przepisy dają administracji jedynie kompetencję do 
odtworzenia, udokumentowania i stabilizacji na gruncie znaków granicznych(1) tj. 
de facto do ich wznowienia - w oparciu o określone kryteria dowodowe. Natomiast 
termin „rozgraniczenie nieruchomości”, moim zdaniem, powinien być zarezerwowany 
dla sprawy, w której w istocie rzeczy następuje rozstrzygnięcie o spornym zasięgu 
prawa własności do nieruchomości.  
… 
Na konferencji w Elblągu pośród wielu projektów zmian przepisów w zakresie 
geodezji i kartografii wskazano m.in., iż rozgraniczenie nieruchomości będzie należało 
wyłącznie do kompetencji sądów, a w miejsce administracyjnego postępowania 
rozgraniczeniowego zostanie wprowadzona instytucja ustalenia przebiegu granic dla 
potrzeb katastru. 
 
Magdalena Durzyńska. 2010 r. Propozycje zmian przepisów w zakresie procedury rozgraniczenia 
nieruchomości. http://www.geodezja-szczecin.org.pl/stara_strona/Konferencje/Konf2010/k04.html 

 



Ustalanie przebiegu granic działek EGiB 
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Sporządzony w trybie § 38 ust. 2 i 4 [stan prawny przed 31.12.2013 r. – dop. JM] 
protokół „graniczny” ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów 
i budynków, nie ma charakteru protokołu granicznego sporządzonego 
w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości. Wskazać należy, że 
w przedmiotowej sprawie granica między określonymi działkami została ustalona w 
obecności właścicieli nieruchomości, którzy złożyli zgodne oświadczenie co do jej 
przebiegu, nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń, a następnie przebieg granicy został 
zaznaczony na szkicu stanowiącym załącznik do protokołu. Protokół ten nie ma 
charakteru aktu ugody zawartej przed uprawnionych geodetą w rozumieniu art. 31 
ust. 4 ustawy w postępowaniu rozgraniczeniowym. Oświadczenie złożone w trybie 
art. 38 ust. 2 rozporządzenia stanowi tylko element postępowania ustalenie 
przebiegu granic działek dla celów ewidencyjnych, poprzedzający terenowy pomiar 
geodezyjny lub fotogrametryczny i mieści w sobie także elementy oświadczenia 
wiedzy co do przebiegu tej granicy. 

 

/Źródło: Wyrok WSA w Krakowie z 30 stycznia 2015 r. III SA/Kr 1766/14/ 

 



Rozgraniczanie nieruchomości - kryteria 

15 Fragment strony 5. protokołu granicznego rozgraniczenia nieruchomości. 



Wznawianie znaków granicznych 
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Wznawianie znaków granicznych 
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Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Rozdział 6 Rozgraniczanie nieruchomości 

 
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, o których mowa w art. 11. 
3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane 

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 granicznych 

ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.* 
  
* - dodany 1.01.1999 r. Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw  określających kompetencje 

organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). 



Wyznaczenie punktów granicznych 
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Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. 

w sprawie rozgraniczania nieruchomości  
(Monitor Polski z 1996 r. Nr 50, poz. 469) 

UWAGA: Obowiązywało od 17.11.1996 r. do 3.06.1999 r. 

 
§ 18. 1. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki 
naziemne wykonuje się z betonu, kamienia naturalnego lub innego trwałego 
materiału. Jako znaki podziemne mogą być użyte rurki drenarskie, butelki, płytki 
betonowe lub inne podobne przedmioty. 
… 
§ 19. 2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza się 
w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z podaniem danych 
pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych.  



Wyznaczenie punktów granicznych 
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Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. 

w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453) 

 

§ 17. 1. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki 
naziemne wykonuje się z betonu, kamienia naturalnego lub innego trwałego 
materiału. Jako znaki podziemne mogą być użyte rurki drenarskie, butelki, płytki 
betonowe lub inne podobne przedmioty. 
… 
§18. 2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza się 
w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z podaniem danych 
pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych.  



Punkty graniczne niestabilizowane 
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A 

B 

4 

1 

2 

3 

Znaki graniczne osadzono jedynie w głównych punktach załamania granicy oznaczonych jako A i B. 



Punkty graniczne niestabilizowane 
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Zarys pomiarowy z byłego katastru pruskiego.

  



Punkty graniczne niestabilizowane 
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Punkty graniczne niestabilizowane 
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Punkty graniczne niestabilizowane 
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Wznawianie znaków granicznych 
osadzonych w innych postępowaniach 

25 

 

Utrwalanie punktów granicznych (stabilizacja) występuje też m.in. przy: 

 podziale nieruchomości, 

 scalaniu i podziale nieruchomości, 

 scalaniu i wymianie gruntów, 

 ustalaniu przebiegu granic działek w trybie przepisów o EGiB (§39 ust. 1). 

 



Wznawianie znaków granicznych 
osadzonych w innych postępowaniach 

26 Sytuacja bez (dobrego) wyjścia. 



Wznawianie znaków granicznych 
osadzonych w innych postępowaniach 
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Rozporządzenie  z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 
§ 36. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji 
geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 
1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, 
2) w celu podziału nieruchomości, 
3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów, 
4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości, 
5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania 

prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej, 
6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości 

i ewidencji gruntów i budynków, 
7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością 

odpowiednią dla ewidencji, 
8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych 

albo wyznaczonych punktów granicznych. 



Źródło danych o położeniu punktu granicznego 
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ZRD Opis 

1 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, 
wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub 
ustaleniem ich położenia w innym trybie, w tym w trybie określonym w §39 ust. 1 
i 2 rozporządzenia [w sprawie EGiB]. 

2 Geodezyjne pomiary terenowe niepoprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, 
wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub 
ustaleniem ich położenia w innym trybie. 

… 

5 Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału 
nieruchomości. 

… 

9 Inne niż ZDR1 - ZRD8 źródła danych, w tym wyniki ustaleń i analiz, 
o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia [w sprawie EGiB]. 



Propozycje zmian 
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Postulat ogólny 

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, jako 
czynność materialno-techniczna, nie może powodować takiej zmiany informacji 
o źródle danych o położeniu punktu granicznego, która prowadzi do utraty 
wiarygodności bazy danych EGiB. 

 

Przykład „z praktyki geodezyjnej”: 

Punkty graniczne „ustalono” w trybie §39 ust. 3 Rozporządzenia z 29 marca 2001 r. 
w sprawie EGiB (tzw. analiza materiałów, ZRD=9), a następnie, kilka minut później, 
punkty te „wyznaczono” w terenie i zastabilizowano znakami granicznymi. 
W sporządzonym wykazie zmian danych ewidencyjnych przypisano tym punktom 
ZRD=1. Taka wartość atrybutu ZRD widnieje obecnie dla tych punktów w bazie EGiB 
prowadzonej przez starostę obok innych punktów o wartości ZRD=1, które 
„rzeczywiście” zostały ustalone w wyniku rozgraniczenia nieruchomości. 



Propozycje zmian w ustawie Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (PGiK) 

30 

Art. 2 [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

5a) punkcie granicznym - punkt załamania granicy działki ewidencyjnej; 

5b) znaku granicznym - rozumie się przez to znak z trwałego materiału umieszczony 
w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący 
się w tym punkcie, a także znak, o którym mowa w art. 31 ust. 2b; 

… 

8c) działce ewidencyjnej – rozumie się przez to ciągły obszar gruntu, położony 
w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodny pod względem 
prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą granic; 

8d)  granicy działki ewidencyjnej — rozumie się przez to część obwodu działki 
ewidencyjnej, w postaci odcinka lub  odcinków, opartych na punktach granicznych 
wspólnych dla co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych 
lub na punktach pokrywającą się z punktami granicy państwa — w przypadku 
działek ewidencyjnych przylegających do tej granicy; 



Propozycje zmian w PGiK 
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Art. 31 [Ustalenie przebiegu granic]  

2a. Znaki graniczne umieszcza się w punktach załamania granic, w odległości dobrej 
widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m.  

2b. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych lub niedostępnych, znaki 
graniczne osadza się w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, 
z podaniem danych pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów 
granicznych. 

  



Propozycje zmian w PGiK 
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Art. 24c [dodać do PGiK w rozdziale dotyczącym EGiB, zamiast w §36 Rozp. EGiB] 
1. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie 
dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, sporządzonej: 

1)  w postępowaniu rozgraniczeniowym; 
2)  w celu podziału nieruchomości; 
3)  w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; 
4)  w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; 
5)  na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie 

wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej; 

6)  przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru 
nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; 

7) w wyniku wznowienia znaków granicznych albo wyznaczonych punktów 
granicznych; 

8) w wyniku ustalenia przebiegu granic przeprowadzonego w trybie art. 24 d. 
  



Propozycje zmian w PGiK 
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Art. 24c [w rozdziale PGiK dotyczącym EGiB] 
2. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, których położenie 

określono w dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-8, mogą zostać 
wznowione jeżeli istnieją wiarygodne dane pozwalające na określenie ich 
pierwotnego położenia z wymaganą dokładnością. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do wyznaczenia punktów granicznych, 
których położenie określono w dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w ust. 1 
pkt 1-8. 

4. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia wznawianych znaków granicznych lub 
wyznaczanych punktów granicznych, strony mogą wystąpić o rozstrzygnięcie 
sporu do odpowiednich organów. 

5. Wznowienie położenia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych 
dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11. 

6. O czynnościach wznowienia położenia znaków granicznych lub wyznaczenia 
punktów granicznych zawiadamia się podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 
pkt 1. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4. 

  … 



Propozycje zmian w Rozp. EGiB w zakresie ZRD 
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ZRD ZRDP Opis 

1 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, 
wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub 
ustaleniem ich położenia w innym trybie, w tym w trybie określonym w §39 
ust. 1 i 2 rozporządzenia [w sprawie EGiB]. 

101 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości 
przeprowadzonym w trybie sądowym. 

102 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości 
przeprowadzonym w trybie sądowym, ale bez objęcia postępowaniem 
wszystkich działek opartych na tym punkcie (komentarz: atrybut przejściowy, 

dotyczący zasadniczo tylko danych pochodzących z dotychczasowych, „archiwalnych” 
opracowań geodezyjnych). 

103 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ugodą, o której mowa w art. 31 
ust. 4 Ustawy PGiK. 

Źródło danych o położeniu punktu granicznego 



Propozycje zmian w Rozp. EGiB w zakresie ZRD 
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ZRD ZRDP Opis 

104 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ugodą, o której mowa w art. 31 
ust. 4 Ustawy PGiK, ale bez objęcia ugodą wszystkich działek opartych na 
tym punkcie (komentarz: atrybut przejściowy, dotyczący zasadniczo tylko danych 

pochodzących z dotychczasowych, „archiwalnych” opracowań geodezyjnych). 

105 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości 
przeprowadzonym w trybie administracyjnym, zakończone ostateczną 
decyzją administracyjną. 

106 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości 
w trybie administracyjnym, ale bez objęcia postępowaniem wszystkich 
działek opartych na tym punkcie (komentarz: atrybut przejściowy, dotyczący 

zasadniczo tylko danych pochodzących z dotychczasowych, „archiwalnych” operatów 
geodezyjnych). 

107 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone wznowieniem znaków 
granicznych. [Tylko z rozgraniczenia] 

108 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone wyznaczeniem punktów 
granicznych. [Tylko z rozgraniczenia] 
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109 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic 
działek w trybie §39 ust. 1  Rozp. EGiB. 

110  Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic 
działek w trybie §39 ust. 2 Rozp. EGiB. 

111 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic 
działek w trybie §39 ust. 1 lub 2 Rozp. EGiB, ale bez objęcia ustalaniem 
wszystkich działek opartych na tym punkcie (komentarz: atrybut przejściowy, 

dotyczący zasadniczo tylko danych pochodzących z dotychczasowych, „archiwalnych” 
operatów). 

112 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic 
działek w innym niż powyżej trybie. 



Propozycje zmian w Rozp. EGiB w zakresie ZRD 

37 

ZRD ZRDP Opis 

5 Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału 
nieruchomości. 

501 Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału 
nieruchomości. 

502 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone wznowieniem znaków 
granicznych lub wyznaczeniem punktów granicznych przeprowadzonym na 
podstawie zatwierdzonych projektów podziału nieruchomości lub scalenia 
i podziału nieruchomości. 
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