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14. Wstrzymanie robót budowlanych. Artykuł 50 PrBud wprowadza 
instytucję wstrzymania prowadzenia robót budowla nych, gdy zaistnieją oko-
liczności w nim przewidziane. Wstrzymanie robót budowlanych następuje 
w  drodze zaskarżalnego postanowienia, które podlega egzekucji admini-
stracyjnej. Postanowienie o wstrzymaniu robót traci ważność po upływie 
2 miesięcy od dnia doręczenia. Przed upływem tego terminu organ nadzoru 
budowlanego powinien wydać decyzję, w której – w zależności od zaistnia-
łych okoliczności:
•	nakazuje zaniechanie dalszych robót bądź
•	nakazuje rozbiórkę obiektu lub jego części albo
•	określa czynności, jakich należy dokonać w określonym terminie.

W przypadku niewykonania czynności, o których mowa powyżej, organ 
nadzoru naka zuje zaniechanie dalszych czynności lub rozbiórkę obiektu. 
Może też nakazać dopro wadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 50a 
i 51 PrBud).

15. Obowiązki właściciela i zarządcy po zakończeniu budowy. 
Prawo budowlane nakłada określone obowiązki na właściciela lub zarządcę 
obiektu bu dowlanego po zakończeniu budowy. Chodzi przede wszystkim o:
•	użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
•	użytkowanie zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
•	utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym,
•	poddawanie obiektu okresowym kontrolom,
•	przechowywanie dokumentacji dotyczącej budowy itp.

16. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Zmiana 
określona w art. 71 PrBud wyma ga zgłoszenia organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.

17. Katastrofa budowlana. Odrębne postanowienia wprowadza ustawa, 
gdy chodzi o katastrofę budowlaną. Arty kuł 73 PrBud definiuje to pojęcie 
następująco: „Katastrofą budowlaną jest niezamie rzone, gwałtowne znisz-
czenie obiektu budowlanego lub jego części, a  także konstruk cyjnych ele-
mentów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych 
i obudowy wykopów”.

Prowadzi się wówczas postępowanie wyjaśniające, przede wszystkim 
jednak organizuje się doraźną pomoc, podejmuje czynności przeciwdziała-
jące rozszerzaniu się skutków katastrofy, zabezpiecza miejsce katastrofy oraz 
powiadamia właściwe organy (nadzoru budowlanego, Policję, prokuratora 
itp.). Ponadto zawiadamia się organy nadzoru wyż szego stopnia i Głównego 
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Inspektora Nadzoru Budowlanego, które mogą przejąć postę powanie wyja-
śniające (art. 74–79 PrBud).

Rozdział 2. Drogi publiczne

1. Pojęcie drogi publicznej. Droga publiczna jest drogą zaliczoną na pod-
stawie ustawy z  21.3.1985  r. o  drogach publicznych (t.j. Dz.U. z  2016  r. 
poz. 1440 ze zm.) do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, 
zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi 
w przepisach prawa.

2. Kategorie dróg publicznych. Ze względu na funkcje w sieci drogowej 
drogi publiczne dzielą się na cztery kategorie.

DROGI  
KRAJOWE

DROGI 
POWIATOWE

DROGI 
WOJEWÓDZKIE

DROGI  
GMINNE

DROGI PUBLICZNE

Ulice leżące w ciągu wymienionych powyżej dróg należą do tej samej ka-
tegorii co te drogi.

Ze względu na dostępność drogi publiczne dzielą się na dwie kategorie.

DROGI O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI,  
W TYM AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWEDROGI OGÓLNODOSTĘPNE

DROGI PUBLICZNE

 a. Drogi krajowe. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. 
Drogi należące do pozostałych kategorii stanowią własność właściwego sa-
morządu województwa, powiatu lub gminy.

Do dróg krajowych zalicza się:
•	 autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach,
•	drogi międzynarodowe,
•	drogi stanowiące połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych,
•	drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych,
•	drogi alternatywne dla płatnych autostrad,
•	 ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich oraz
•	drogi o znaczeniu obronnym.

Rozdział 2. Drogi publiczne  
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Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje w drodze rozporządze-
nia ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z organami 
wskazanymi w ustawie.

 b. Organ administracji właściwy w sprawach dróg krajowych. Central-
nym organem administracji rządowej właściwym w  sprawach dróg krajo-
wych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, powoływany 
i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właści-
wego do spraw transportu i działający pod jego nadzorem i przy pomocy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad wraz z  jej oddziałami 
wojewódzkimi.

 c. Drogi wewnętrzne. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu 
pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokali-
zowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

 d. Drogi wojewódzkie. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż 
określone w  art. 5 ust. 1 DrogPublU, stanowiące połączenia między mia-
stami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym 
niezaliczone do dróg krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódz-
kich następuje w  drodze uchwały sejmiku województwa w  porozumieniu 
z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze 
uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, 
na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu – 
opinii prezydentów miast.

 e. Drogi powiatowe. Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż okre-
ślone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 DrogPublU, stanowiące połączenia miast 
będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą.

Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w  drodze 
uchwały rady powiatu w  porozumieniu z  zarządem województwa, po 
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na 
obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, 
a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w  drodze 
uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, pre-
zydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga.
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 f. Drogi gminne i lokalne. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu 
lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrz-
nych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały 
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w  drodze 
uchwały rady gminy.

3. Zarządca drogi. Zarządcą drogi jest:
•	organ administracji rządowej lub
•	 jednostka samorządu terytorialnego,

właściwe w  sprawach planowania, budowy, modernizacji, utrzymania 
i ochrony dróg.

ZARZĄDCA DRÓG

KRAJOWYCH
Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych  
i Autostrad

WOJEWÓDZKICH
zarząd  

województwa

POWIATOWYCH
zarząd  

powiatu

GMINNYCH
wójt  

(burmistrz, prezydent 
miasta)

Rozdział 2. Drogi publiczne  



Część X. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

1. Pojęcie prawa geodezyjnego i kartograficznego. Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne stanowi zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące: 
•	krajowego systemu informacji o terenie,
•	organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 
•	wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
•	 ewidencji gruntów i budynków,
•	 zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 
•	 gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
•	 rozgraniczania nieruchomości, 
•	 geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynowania sytu-

owania tych sieci, 
•	państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
•	uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
•	 ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

2. Prace geodezyjne. Prace geodezyjne to: 
•	  projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycz-

nych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:
– realizacją zadań określonych w ustawie,
– opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości 

na  potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czyn-
ności cywilnoprawnych,

– wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynno-
ści geodezyjnych na potrzeby budownictwa,

•	projektowanie i  wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań 
satelitarnych w  związku z  realizacją zadań określonych w  ustawie lub 
na potrzeby pomiarów i opracowań, o których mowa powyżej,

•	obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i  zobrazo-
wań, o których mowa powyżej,
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•	 tworzenie określonych w  ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz 
dokumentacji geodezyjnej na  potrzeby postępowań administracyjnych, 
postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych 
z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-karto-
graficznych na potrzeby budownictwa.

3. Prace kartograficzne. Wykonywanie map topograficznych, ogólnogeo-
graficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.

4. Znaki geodezyjne. Są to znaki z trwałego materiału, określające położe-
nie punktów osnowy geodezyjnej.

5. Mapa topograficzna. Jest to opracowanie kartograficzne o treści przed-
stawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni ziemi i  ich 
przestrzenne związki.

6. Mapa zasadnicza. Jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, 
zawierające informacje o  przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy 
geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków grun-
towych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urzą-
dzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane 
informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

7. Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości). Jest 
to  system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udo-
stępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach 
i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub go-
spodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

8. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Są to zbiory danych 
prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Karto-
graficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kar-
tograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyni-
ki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone 
w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.

9. Sieć uzbrojenia terenu. To wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne 
i podziemne prze wody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urzą-
dzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozu-
mieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne  
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10. Powszechna taksacja nieruchomości. Jest to wycena nieruchomo-
ści, realizowana według od rębnych przepisów.

11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Jest to system in-
formacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i  udostępnianie infor-
macji o  sieciach w  celu uzbrojenia terenu, w  sposób jednolity dla obszaru 
całego kraju.

12. Harmonizacja zbiorów danych. Są to działania o charakterze praw-
nym, technicznym i orga nizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wza-
jemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącz-
nego wykorzystywania.

13. Główny Geodeta Kraju. Centralnym organem administracji rządowej 
właściwym w sprawach geodezji i karto grafii jest Główny Geodeta Kraju, 
nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do  spraw administracji 
publicznej.

Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania przy pomocy Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (art. 6 ust. 1–3 PrGeod).

14. Organy służby geodezyjnej. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną sta-
nowią:
•	organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

– Główny Geodeta Kraju,
– wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspek-

tora nad zoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspek-
cji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej admi-
nistracji rządowej w wo jewództwie;

•	organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
– marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety 

wojewódz twa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
– starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wcho-

dzącego w skład starostwa powiatowego.

15. Informacje podlegające ewidencji. Ewidencja gruntów i  budyn-
ków obejmuje informacje dotyczące:
•	 gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków grunto-

wych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbio-
rów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład któ-
rej wchodzą grunty,
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•	budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych 
danych technicznych,

•	 lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: 
•	właścicieli nieruchomości, a w przypadku: 

– nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial-
nego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub go-
spodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nierucho-
mościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, 

– gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru do-
kumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli 
– osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach 
samoistnego posiadania; 

•	miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o  których mowa 
powyżej; 

•	 informację o wpisaniu do rejestru zabytków; 
•	 informację, czy wyróżniony w  ewidencji gruntów i  budynków obszar 

gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wska-
zaną w  art.  6 ust.  1 pkt  1–9 ustawy z  16.4.2004  r. o  ochronie przyrody 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.); 

•	wartość katastralną nieruchomości; 
•	 informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich infor-

macji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wy-
nikających z  przepisów o  ubezpieczeniu społecznym rolników, a  także 
z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

18. Operat ewidencyjny. Informacje o gruntach, budynkach i  lokalach 
zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumen-
tów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewiden-
cyjnym są jaw ne i powszechnie dostępne.

Starosta udostępnia dane ewidencji oraz wydaje wypis z operatu ewiden-
cyjnego na żądanie:
•	właścicieli oraz osób i  jednostek organizacyjnych władających gruntami, 

budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub 
wypis,

•	organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami 
administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlece-
nia przez organ administracji publicznej, zadania publicznie związane 

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne  
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z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór 
danych lub wypis,

•	operatorów sieci w rozumieniu ustawy z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1537 ze zm.),

•	 innych podmiotów, niż wymienione powyżej, które mają interes prawny 
w tym zakresie.

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żą-
danie:
•	prokuratury,
•	 sądów, działających w sprawach publicznych,
•	organów kontroli państwa w  związku z  wykonywaniem przez te  organy 

ich ustawo wych zadań,
•	organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorial-

nego, w związ ku z  ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości 
Skarbu Państwa i jedno stek samorządu terytorialnego.

19. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Starosta może 
zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i  budynków 
na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych (art. 24a ust. 1 PrGeod).

20. Zestawienia zbiorcze danych. Na  podstawie danych z  ewidencji 
gruntów i budynków sporządza się terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze 
danych objętych tą ewidencją (art. 25 ust. 1 PrGeod).

Gminne i  powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją 
gruntów i budyn ków sporządzają starostowie.

Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków sporządzają marszałkowie województw.

Krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i bu-
dynków sporzą dza Główny Geodeta Kraju, na podstawie zestawień woje-
wódzkich.

Rozdział 2. Rozgraniczenie nieruchomości

1. Cel rozgraniczenia. W myśl art. 29 ust. 1 PrGeod rozgraniczenie nieru-
chomości ma na celu ustalenie prze biegu granic przez:
•	określenie położenia punktów i linii granicznych,
•	utrwalenie tych punktów znakami graficznymi na gruncie oraz
•	 sporządzenie odpowiednich dokumentów.
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Ustalenie granic służy określonemu celowi, jakim jest określenie teryto-
rialnego zasięgu uprawnień właściciela.

2. Nieruchomości podlegające rozgraniczeniu. Rozgraniczeniu pod-
legają, w  miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nie-
ruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami (art. 29 
ust.  2 PrGeod). Zgodnie z  orzecznictwem Sądu Najwyższego rozgranicze-
nie nieruchomości jest do puszczalne jedynie między sąsiadującymi grun-
tami stanowiącymi odrębny przedmiot własności. Rozgraniczenie zatem 
nie może być dokonane pomiędzy częściami nieru chomości wydzielonymi 
tylko do korzystania np. przez współwłaścicieli, a nie stanowiącymi odręb-
nych działek w sensie geodezyjnym (post. SN z 21.7.1966 r., III CR 146/66, 
OSPiKA 1967, Nr 7–8, poz. 185).

3. Podmiot dokonujący rozgraniczenia. Rozgraniczenia nieruchomości 
dokonują:
•	wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz
•	 sądy – w wypadkach określonych w ustawie (art. 29 ust. 3 PrGeod).

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgrani-
czenie nierucho mości:
•	 z urzędu (np. przy scalaniu gruntów) lub
•	na wniosek strony.

4. Czynności ustalenia przebiegu granic. Wykonuje je geodeta upo-
ważniony przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz mający od-
powiednie uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 
w dziedzinie geodezji i kartografii.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby to strona składająca wnio-
sek wskazała mającego odpowiednie uprawnienia geodetę, który będzie 
przeprowadzać postępowanie rozgraniczające.

Przy ustaleniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i  ślady gra-
niczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeśli brak 
jest wystarczających da nych lub jeśli są one niewystarczające albo sprzeczne, 
ustala się przebieg granicy na pod stawie zgodnego oświadczenia stron.

W razie powstania sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakła-
nia strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody 
sądowej (art. 31 PrGeod).

Rozdział 2. Rozgraniczenie nieruchomości  
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5. Charakter postępowania rozgraniczającego. Rozgraniczenie nie-
ruchomości jest w zasadzie sprawą cywilną, choć pierwszy, wstępny, a cza-
sami i ostateczny etap jest postępowaniem administracyjnym toczącym się 
przed organem gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Artykuł 152 KC 
zobowiązuje nawet właścicieli nieruchomości sąsiednich do współdziałania 
przy rozgraniczeniu, czyli do dokonania rozgraniczenia w postępowaniu ad-
ministracyjnym (polubownie).

Jeśli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody, a  ustalenie przebiegu 
granic mogło nastąpić na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego 
oświadczenia stron, wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje de-
cyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

Sąd staje się właściwy w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości sąsied-
nich dopiero wtedy, gdy:
•	 jedna ze  stron postępowania administracyjnego, niezadowolona z  roz-

strzygnięcia, zażąda skierowania sprawy na drogę sądową albo
•	prowadzący sprawę organ administracji samorządowej stwierdzi, że nie 

ma podstaw do wydania decyzji, umorzy postępowanie w sprawie roz-
graniczenia i  przekaże z  urzędu sprawę do  rozpatrzenia sądowi po-
wszechnemu.

W  niektórych wypadkach rozgraniczenia nieruchomości dokonuje od 
razu sąd po wszechny, bez przeprowadzania wstępnego postępowania ad-
ministracyjnego. Dzieje się tak wówczas, gdy ze  względu na  przedmiot 
sprawy rozpatrywanej przez sąd niezbęd ną przesłanką do wydania orzecze-
nia w  sprawie jest wcześniejsze dokonanie rozgrani czenia nieruchomości 
(np. w sprawach o własność). Wtedy sąd w orzeczeniu kończącym postępo-
wanie oprócz roz strzygnięcia głównego rozstrzyga również o rozgraniczeniu.

Zatem, aby postępowanie rozgraniczające zakończyło się na etapie admi-
nistracyjnym, musi być wydana decyzja administracyjna o rozgraniczeniu 
i decyzja ta nie może zo stać zaskarżona do sądu albo między stronami musi 
dojść do ugody przed geodetą.

Natomiast z chwilą skierowania sprawy na drogę sądową prowadzone po-
stępowanie ad ministracyjne nie wywołuje skutków prawnych, a  zgroma-
dzona dokumentacja stanowi jedynie materiał dowodowy w sprawie sądo-
wej.

W toku postępowania przed sądem zastosowanie mają przepisy KPC oraz 
art. 153 KC.
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6. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. Do zadań gminy należy:
•	umieszczanie i  utrzymywanie w  należytym stanie tabliczek z  nazwami 

ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy,
•	ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewiden-

cji miejscowości, ulic i adresów.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione 
w  ewidencji, które takimi nieruchomościami władają są  obo wiązani umie
ścić (w  terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o  ustaleniu tego 
numeru) na  nieruchomości, w  widocznym miejscu (na ścianie frontowej bu
dynku, a  w  niektórych przypadkach i  na ogrodzeniu), tabliczkę z  numerem 
porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Rozdział 2. Rozgraniczenie nieruchomości  



Część XI. Gospodarka 
nieruchomościami

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

1. Zakres regulacji. Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) określa zasady:
•	 gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Pań-

stwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,
•	podziału nieruchomości,
•	 scalania i podziału nieruchomości,
•	pierwokupu nieruchomości,
•	wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
•	udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
•	wyceny nieruchomości,
•	działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieru-

chomościami.

Przepisów GospNierU nie stosuje się do  nieruchomości służących wy-
konywaniu za dań placówek zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w rozu-
mieniu przepisów o służ bie zagranicznej.

2. Organ centralny i doradczy. Właściwym organem w  sprawach go-
spodarki nieruchomościami, regulowanych prze pisami ustawy, jest minister 
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa.

3. Cele publiczne. W rozumieniu ustawy są nimi:
•	wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, 

budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, 
obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej 
i sygnalizacji;

•	wydzielanie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
•	wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu 

lotnicze go, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lot-
nisk i urządzeń;
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•	budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń słu-
żących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także 
innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z  tych przewo-
dów i urządzeń;

•	budowa i utrzymanie sieci transportowej dwutlenku węgla;
•	 budowa i  utrzymywanie publicznych urządzeń służących do  zaopatrzenia 

ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania 
ścieków oraz od zysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;

•	budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie śro-
dowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu 
w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regu-
lacja i  utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących 
własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

•	opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu prze-
pisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

•	ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamięt-
niających ofiary ter roru komunistycznego;

•	 budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, admi-
nistracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicz-
nych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w  rozumieniu 
przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul turalnej, a także 
pu blicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo-
łecznej, pla cówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;

•	budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do re-
alizacji obowiąz ków w  zakresie świadczenia przez operatora wyznaczo-
nego w  rozumieniu ustawy 13.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), a także innych obiektów i pomieszczeń zwią-
zanych ze świadczeniem tych usług;

•	budowa i  utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na  po-
trzeby obron ności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do za-
pewnienia bezpieczeń stwa publicznego, w  tym budowa i  utrzymywanie 
aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;

•	poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych wła-
snością górniczą;

•	poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składania dwu-
tlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;

•	 zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
•	ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
•	ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk 

przyrody;

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne  
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•	wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, 
place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym bu-
dowa lub przebudowa;

•	 inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Rozdział 2. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie 
wieczyste

1. Forma umowy. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości grunto wej wymaga zawarcia umowy w  formie 
aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 GospNierU).

2. Wpis w księdze wieczystej. Oddanie nieruchomości gruntowej w użyt-
kowanie wieczyste i  przeniesienie tego prawa w  drodze umowy wymaga 
wpisu w księdze wieczystej. Wpis taki ma zatem charakter konstytutywny 
(art. 27 zd. 2 GospNierU).

3. Przetarg i tryb bezprzetargowy. Sprzedaż nieruchomości albo odda-
nie w użytkowanie wieczyste nieruchomości grunto wej następuje w drodze 
przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogło-
szeniu o prze targu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargo-
wej ustala się w rokowa niach przeprowadzanych z nabywcą.

Protokół z  przeprowadzonego przetargu oraz protokół z  rokowań przy 
zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy.

4. Obowiązki użytkownika wieczystego. W umowie o oddanie nieru-
chomości gruntowej w użytkowanie wieczyste:
•	ustala się okres użytkowania wieczystego zależnie od celu, na który nie-

ruchomość gruntowa zostaje oddana w użytkowanie wieczyste, oraz
•	określa się sposób korzystania z  nieruchomości, stosownie do  art.  236 

i 239 KC.

5. Ujawnienie w księdze wieczystej. Postanowienia umowy o oddanie 
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu ko-
rzystania z  tej nieruchomości podlegają ujawnieniu w  księdze wieczystej 
(art. 30 GospNierU).

6. Grunt zabudowany. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowej zabudowanej następuje z  równoczesną sprzedażą położonych 
na tej nieruchomości budynków i innych urzą dzeń (art. 31 GospNierU).
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7. Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu. Nieruchomość gruntowa od-
dana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącz nie użytkowni-
kowi wieczystemu.

Jednak nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa 
może być sprze dana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody.

Z  dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z  mocy 
prawa, uprzednio usta nowione prawo użytkowania wieczystego. W  tym 
przypadku nie stosuje się art. 241 KC.

W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wie-
czyste przenie sienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między 
Skarbem Państwa a  jed nostką samorządu terytorialnego oraz między jed-
nostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej 
użytkownika wieczystego.

8. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 33 ust. 1  
GospNierU użytkowanie wieczyste wygasa:
•	 z upływem okresu ustalonego w umowie albo
•	przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu.

W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu 
ustalonego w  umowie albo na  skutek rozwiązania umowy przed upły-
wem tego okresu użytkowni kowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie 
za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządze-
nia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i  urzą-
dzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za bu dynki 
i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodze-
nie nie przysługuje (art. 33 ust. 2 GospNierU).

Właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczy-
stego przed upły wem ustalonego okresu, stosownie do art. 240 KC, jeżeli 
użytkownik wieczysty korzysta z  tej nieruchomości w  sposób oczywiście 
sprzeczny z jego przeznaczeniem określo nym w umowie, a w szczególno-
ści jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie.

9. Pierwszeństwo nabycia. W przypadku zbywania nieruchomości oso-
bom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, 
która spełnia jeden z następujących warunków:
•	przysługuje jej roszczenie o  nabycie nieruchomości z  mocy GospNierU 

lub odręb nych przepisów, jeżeli złoży wniosek o  nabycie przed upły-
wem terminu określonego w  wykazie, o  którym mowa w  art.  35 ust.  1 
GospNierU; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu;

Rozdział 2. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste  


