
i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, do spraw
z zakresu prawa pracy, obejmujàcy ob-
szar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla
Warszawy-˚oliborza w Warszawie, oraz
do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Grodzisku Mazo-
wieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Wo-
li w Warszawie i dla Warszawy-˚oliborza
w Warszawie, 

d) w Sàdzie Rejonowym w Pruszkowie —
Wydzia∏ Pracy, do spraw z zakresu pra-
wa pracy, obejmujàcy obszar w∏aÊciwo-
Êci Sàdów Rejonowych w Grodzisku
Mazowieckim i Pruszkowie;

36a) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go Warszawa-Praga w Warszawie:

a) w Sàdzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Po∏udnie w Warszawie — Wy-

dzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
do spraw z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych, obejmujàcy ob-
szar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w: Otwocku, dla Warszawy Pragi-Po∏u-
dnie w Warszawie i Wo∏ominie,

b) w Sàdzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Pó∏noc w Warszawie — Wydzia∏
Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, do
spraw z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, obejmujàcy obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Le-
gionowie, Nowym Dworze Mazowiec-
kim i dla Warszawy Pragi-Pó∏noc
w Warszawie;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 lipca 1989 r. o sprostowaniu b∏´du w ustawie
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. Nr 43, poz. 241),

2) ustawà z dnia 4 paêdziernika 1991 r. o zmianie nie-
których warunków przygotowania inwestycji bu-
downictwa mieszkaniowego w latach 1991—1995
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103,
poz. 446),

3) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

4) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania
gospodarki i administracji publicznej oraz o zmia-
nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775),

5) ustawà z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy
o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079),

6) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

7) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoÊciami (Dz. U. Nr 115, poz. 741),

8) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

9) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
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10) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 24 paêdziernika 2000 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086),

11) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

12) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

13) ustawà z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz
z 2003 r. Nr 228, poz. 2259),

14) ustawà z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym syste-
mie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzàt go-
spodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 1363),

15) ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),

16) ustawà z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz´dowych na-
zwach miejscowoÊci i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612),

17) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r.
Nr 141, poz. 1492),

18) ustawà z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym sys-
temie ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p∏atnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76),

19) ustawà z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 130, poz. 1087),

20) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników centralnych
urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒstwo-
wych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362),

21) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 24 listopada 2005 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 

1) art. 49 ust. 1 i art. 55—57 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163), które stanowià:

Art. 49. „1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prac geodezyjnych i kartograficznych,
prowadzona w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy na podstawie zezwoleƒ przez
podmioty nieb´dàce osobami prawny-
mi, podlega w terminie trzech miesi´-
cy wpisowi z urz´du do ewidencji pro-
wadzonej na podstawie przepisów
o dzia∏alnoÊci gospodarczej.”

„Art. 55. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o sca-
laniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 11,
poz. 80 i z 1989 r. Nr 10, poz. 55) w art. 24
w ust. 4 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) przebieg granic nieruchomoÊci w wy-
padkach, o których mowa w ustawie
— Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne.”

Art. 56. W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r.
o zmianach w organizacji oraz zakresie
dzia∏ania niektórych naczelnych i central-
nych organów administracji paƒstwowej
(Dz. U. Nr 50, poz. 262 i z 1987 r. Nr 33,
poz. 180) w art. 2 w ust. 2 pkt 10 otrzymu-
je brzmienie:

„10) ewidencji gruntów i budynków
w odniesieniu do obszarów gmin,
a tak˝e podzia∏ów i rozgraniczenia
nieruchomoÊci — w odniesieniu do
obszarów nieobj´tych dzia∏aniem
ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wyw∏asz-
czaniu nieruchomoÊci (Dz. U.
z 1989 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 29,
poz. 154)”.

Art. 57. W ustawie z dnia 23 paêdziernika 1987 r.
o utworzeniu urz´du Ministra Gospodar-
ki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U.
Nr 33, poz. 173) w art. 3 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Minister Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa wykonuje zadania
w dziedzinie geodezji i kartografii,
z wy∏àczeniem zadaƒ przewidzianych
w ustawie — Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne dla Ministrów Obrony Na-
rodowej oraz Rolnictwa, LeÊnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej.” ”;

2) art. 19 ustawy z dnia 4 paêdziernika 1991 r. o zmianie
niektórych warunków przygotowania inwestycji bu-
downictwa mieszkaniowego w latach 1991—1995
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103,
poz. 446), który stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia i obowiàzuje
do dnia 31 grudnia 1995 r., z wyjàtkiem
art. 7 i 15—18.”;

3) art. 83 ust. 3 i art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych
funkcjonowanie gospodarki i administracji pu-
blicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), które stanowià:
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Art. 83. „3. Minister Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji og∏osi w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity
tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne,
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajà-
cych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.”

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta-
wy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzà-
dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”;

4) art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjono-
wania gospodarki i administracji publicznej oraz
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 775), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 stycznia 1997 r., z wy-
jàtkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 pkt 2—13, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 8 kwietnia
1997 r.”;

5) art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie
ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079), który
stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 1 pkt 43, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

6) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

7) art. 231 i 242 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. Nr 115,
poz. 741 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70), które stano-
wià:

„Art. 231. 1. Uprawnienia zawodowe w zakresie
szacowania nieruchomoÊci, nadane
po dniu 29 listopada 1991 r. na pod-
stawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

— Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r.
Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), uznaje si´
za uprawnienia zawodowe, o których
mowa w art. 174 i art. 191.

2. Osoby, które uzyska∏y uprawnienia wy-
mienione w ust. 1 przed dniem 29 listo-
pada 1991 r., zachowujà prawo do sza-
cowania nieruchomoÊci w zakresie
okreÊlonym w Êwiadectwach nadania.”

„Art. 242. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.”;

8) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

9) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem refor-
my ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
który stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

10) art. 59, 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966), które stanowià:

„Art. 59. Dotychczasowe tereny zamkni´te, które
nie spe∏niajà warunków zastrze˝enia ze
wzgl´du na obronnoÊç i bezpieczeƒstwo
paƒstwa, przestajà byç z dniem 1 stycz-
nia 2001 r. terenami zamkni´tymi.”

„Art. 74. Przepisy wykonawcze, wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych
w ustawach nowelizowanych tà ustawà,
zachowujà moc do dnia 30 czerwca 2000 r.

Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,
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2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) (uchylony).”;

11) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie
niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania
aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowià:

„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

12) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

13) art. 220 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803
oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2259), który stanowi:

„Art. 220. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 2 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.;

2) art. 89, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.”;

14) art. 21 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym
systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwie-

rzàt gospodarskich oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1363), który stanowi:

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

15) art. 151 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568), który stanowi:

„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
60 dni od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz´do-
wych nazwach miejscowoÊci i obiektów fizjogra-
ficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612), który stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r.
Nr 141, poz. 1492), który stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

18) art. 24 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10,
poz. 76), który stanowi:

„Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

19) art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowa-
dzaniu konkursów na stanowiska kierowników
centralnych urz´dów administracji rzàdowej, pre-
zesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzà-
dów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r.”;

21) art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), który sta-
nowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu
art. 1 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek

Dziennik Ustaw Nr 240 — 15847 — Poz. 2027



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) Ustawa reguluje sprawy dotyczàce: 

1) geodezji i kartografii;

2) krajowego systemu informacji o terenie;

3) ewidencji gruntów i budynków;

4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

5) rozgraniczania nieruchomoÊci;

6) paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego;

7) uprawnieƒ do wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych;

8) numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci w miejsco-
woÊciach.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) pracach geodezyjnych — rozumie si´ przez to pro-
jektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyj-
nych, wykonywanie zdj´ç lotniczych, dokonywa-
nie obliczeƒ, sporzàdzanie i przetwarzanie doku-
mentacji geodezyjnej, a tak˝e zak∏adanie i aktuali-
zacj´ baz danych, pomiary i opracowania fotogra-
metryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astro-
nomiczne zwiàzane z realizacjà zadaƒ w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz krajowego systemu in-
formacji o terenie;

2) pracach kartograficznych — rozumie si´ przez to
opracowywanie, merytoryczne i techniczne reda-
gowanie map i opracowaƒ pochodnych oraz ich
reprodukowanie;

3) (uchylony);2)

4) osnowach geodezyjnych — rozumie si´ przez to
usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych,
dla których okreÊlono matematycznie ich wzajem-
ne po∏o˝enie i dok∏adnoÊç usytuowania;

5) znakach geodezyjnych — rozumie si´ przez to zna-
ki z trwa∏ego materia∏u, okreÊlajàce po∏o˝enie
punktów osnowy geodezyjnej;

6) mapie topograficznej — rozumie si´ przez to opra-
cowanie kartograficzne o treÊci przedstawiajàcej
elementy Êrodowiska geograficznego powierzchni
Ziemi i ich przestrzenne zwiàzki;

7) mapie zasadniczej — rozumie si´ przez to wielko-
skalowe opracowanie kartograficzne, zawierajàce
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszcze-
niu obiektów ogólnogeograficznych oraz elemen-
tach ewidencji gruntów i budynków, a tak˝e sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych
i podziemnych;

8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieru-
chomoÊci) — rozumie si´ przez to jednolity dla
kraju, systematycznie aktualizowany zbiór infor-
macji o gruntach, budynkach i lokalach, ich w∏a-
Êcicielach oraz o innych osobach fizycznych lub
prawnych w∏adajàcych tymi gruntami, budynkami
i lokalami;

9) terenach zamkni´tych — rozumie si´ przez to tere-
ny o charakterze zastrze˝onym ze wzgl´du na
obronnoÊç i bezpieczeƒstwo paƒstwa, okreÊlone
przez w∏aÊciwych ministrów i kierowników urz´-
dów centralnych;

10) paƒstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficz-
nym — rozumie si´ przez to zbiór map oraz mate-
ria∏ów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, re-
jestrów, wykazów, informatycznych baz danych,
katalogów danych geodezyjnych i innych opraco-
waƒ powsta∏ych w wyniku wykonania prac geode-
zyjnych i kartograficznych;

11) sieci uzbrojenia terenu — rozumie si´ przez to
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i pod-
ziemne przewody i urzàdzenia: wodociàgowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wy∏àczeniem urzà-
dzeƒ melioracji szczegó∏owych, a tak˝e podziemne
budowle, jak: tunele, przejÊcia, parkingi, zbiorniki
itp.;

12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów — rozumie si´
przez to podzia∏ gleb na klasy bonitacyjne ze
wzgl´du na ich jakoÊç produkcyjnà, ustalonà na
podstawie cech genetycznych gleb;

13) powszechnej taksacji nieruchomoÊci — rozumie
si´ przez to wycen´ nieruchomoÊci, realizowanà
wed∏ug odr´bnych przepisów;
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada
2005 r. (poz. 2027)

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia

29 sierpnia 2003 r. o urz´dowych nazwach miejscowoÊci
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 7 paêdziernika 2003 r. 

2) Przez art. 60 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje
organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.



14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu —
rozumie si´ przez to uporzàdkowany zbiór danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tere-
nu, a tak˝e informacje o podmiotach w∏adajàcych
siecià;

15) systemie informacji o terenie — rozumie si´ przez
to baz´ danych przestrzennych dotyczàcych okre-
Êlonego obszaru oraz procedury i techniki s∏u˝àce
systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udo-
st´pnianiu danych.

Art. 3. 1. Podstaw´ do wykonywania prac geode-
zyjnych i kartograficznych stanowià osnowy geodezyj-
ne opracowane w paƒstwowym systemie odniesieƒ
przestrzennych.

2. Osnowy geodezyjne zak∏ada si´ i aktualizuje dla
obszaru ca∏ego kraju.

3. Projekty osnów geodezyjnych sà zatwierdzane
przez:

1) G∏ównego Geodet´ Kraju w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej — w zakresie osnów
podstawowych;

2) starostów — w zakresie osnów szczegó∏owych.

4. Przepisy ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje si´ odpo-
wiednio do osnów grawimetrycznych i magnetycz-
nych.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, paƒstwowy system odniesieƒ przestrzennych
obowiàzujàcy na terenie ca∏ego kraju, uwzgl´dniajàc
jego parametry techniczne oraz warunki stosowania. 

Art. 4. 1. Dla obszaru ca∏ego kraju sporzàdza si´
i aktualizuje ewidencj´ gruntów i budynków, map´ za-
sadniczà oraz mapy topograficzne, stanowiàce pod-
staw´ do wykonywania innych rodzajów map.

2. Dla terenów zamkni´tych, zamiast mapy zasad-
niczej, sporzàdza si´ odr´bne mapy zawierajàce
w swojej treÊci równie˝ sieç podziemnego uzbrojenia
terenu. Sporzàdzanie i aktualizowanie tych map oraz
ustalanie granic terenów zamkni´tych nale˝y do w∏a-
Êciwych ministrów i kierowników urz´dów central-
nych.

2a. Tereny zamkni´te sà ustalane przez w∏aÊci-
wych ministrów i kierowników urz´dów centralnych
w drodze decyzji. W decyzji tej okreÊlane sà równie˝
granice terenu zamkni´tego. Dokumentacja geodezyj-
na okreÊlajàca przebieg granic i powierzchni´ terenu
zamkni´tego przekazywana jest przez organy wydajà-
ce decyzje o zamkni´ciu terenu w∏aÊciwym terytorial-
nie starostom w trybie art. 22.

2b. W∏aÊciwi ministrowie i kierownicy urz´dów
centralnych zawiadamiajà G∏ównego Geodet´ Kraju
o ustaleniu terenu zamkni´tego oraz podajà klauzul´
tajnoÊci informacji dotyczàcych obiektów znajdujà-
cych si´ na tym terenie.

2c. Je˝eli teren utraci∏ charakter terenu zamkni´te-
go, zarzàdzajàcy nim obowiàzany jest przekazaç w∏a-
Êciwemu staroÊcie dokumentacj´ geodezyjnà i karto-
graficznà oraz sporzàdzone mapy w celu w∏àczenia ich
do paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego.

2d.3) Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartogra-
ficznymi na terenach zamkni´tych sprawuje w∏aÊciwy
minister lub kierownik urz´du centralnego. 

3. Koszty zak∏adania osnów geodezyjnych, sporzà-
dzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz map topograficznych, a tak˝e systemu infor-
macji o terenie, pokrywa si´ z bud˝etu paƒstwa oraz
ze Êrodków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyj-
nym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem reali-
zacji zadaƒ w∏asnych, mogà uczestniczyç jednostki sa-
morzàdu terytorialnego lub inni inwestorzy.

Art. 5. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budyn-
ków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne dane
zawarte w paƒstwowym zasobie geodezyjnym i karto-
graficznym stanowià podstaw´ do za∏o˝enia krajowe-
go systemu informacji o terenie.

Rozdzia∏ 2

S∏u˝ba Geodezyjna i Kartograficzna

Art. 6. 1. Centralnym organem administracji rzàdo-
wej w∏aÊciwym w sprawach geodezji i kartografii jest
G∏ówny Geodeta Kraju.

2. Nadzór nad G∏ównym Geodetà Kraju sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw architektury i budownic-
twa4).

3. G∏ówny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania
przy pomocy G∏ównego Urz´du Geodezji i Kartografii.

4. Organizacj´ G∏ównego Urz´du Geodezji i Karto-
grafii okreÊla statut nadany przez Prezesa Rady Mini-
strów, w drodze rozporzàdzenia.

5. Organizacj´ wewn´trznà i szczegó∏owy zakres
zadaƒ G∏ównego Urz´du Geodezji i Kartografii okreÊla
G∏ówny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyj-
nym.

6. (uchylony).5)
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3) Dodany przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r.

o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 30 marca 2001 r. 

4) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zgodnie z art. 44
ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o orga-
nizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia-
∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. 

5) Przez art. 60 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2. 



Art. 6a. 1. S∏u˝b´ Geodezyjnà i Kartograficznà sta-
nowià:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) G∏ówny Geodeta Kraju,

b) wojewoda wykonujàcy zadania przy pomocy
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyj-
nego i kartograficznego jako kierownika inspek-
cji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzàcej
w sk∏ad zespolonej administracji rzàdowej
w województwie;

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

a) marsza∏ek województwa wykonujàcy zadania
przy pomocy geodety województwa wchodzà-
cego w sk∏ad urz´du marsza∏kowskiego,

b) starosta wykonujàcy zadania przy pomocy geo-
dety powiatowego wchodzàcego w sk∏ad staro-
stwa powiatowego.

2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody za-
dania i kompetencje S∏u˝by Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej okreÊlone w ustawie i przepisach odr´bnych.

3. Zadania organów okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 wy-
konywane sà jako zadania z zakresu administracji rzà-
dowej.

4. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze poro-
zumienia, prowadzenie spraw nale˝àcych do zakresu
jego zadaƒ i kompetencji, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych, po spe∏nieniu warunków, o któ-
rych mowa w ust. 6.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi
sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy pomocy
geodety gminnego wchodzàcego w sk∏ad urz´du gmi-
ny.

6.6) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne,
jakie powinny zostaç spe∏nione przez gminy wniosku-
jàce o przej´cie okreÊlonych w ustawie zadaƒ i kompe-
tencji, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia
przez gmin´ prawid∏owego poziomu merytorycznego
i technicznego wykonywania pe∏nego zakresu zadaƒ. 

Art. 6b.7) G∏ównego Geodet´ Kraju wy∏onionego
w drodze konkursu powo∏uje Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes

Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Geodet´ Kraju.
Kadencja G∏ównego Geodety Kraju trwa 5 lat, liczàc
od dnia powo∏ania. G∏ówny Geodeta Kraju pe∏ni obo-
wiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.

Art. 6c.8) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury
i budownictwa4) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
magania, jakim powinni odpowiadaç wojewódzcy in-
spektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci
gminni, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç posiadania odpo-
wiednich kwalifikacji zawodowych do zakresu wyko-
nywanych zadaƒ.

Art. 7. 1. Do zadaƒ S∏u˝by Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej nale˝y w szczególnoÊci:

1) realizacja polityki paƒstwa w zakresie geodezji
i kartografii;

2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych
i kartograficznych, w tym:

a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nie-
ruchomoÊci (kataster),

b) pomiarów geodezyjnych i opracowaƒ kartogra-
ficznych,

c) fotogrametrycznych zdj´ç powierzchni kraju
i opracowaƒ fotogrametrycznych,

d) wydawania urz´dowych map i atlasów teryto-
rium Polski,

e) prowadzenia krajowego systemu informacji
o terenie;

3) administrowanie paƒstwowym zasobem geode-
zyjnym i kartograficznym i jego aktualizacja;

4) kontrolowanie urz´dów, instytucji publicznych
i przedsi´biorców w zakresie przestrzegania prze-
pisów dotyczàcych geodezji i kartografii;

5) opracowanie wytycznych dotyczàcych powszech-
nej taksacji nieruchomoÊci i jej nadzorowanie;

6) prowadzenie paƒstwowego rejestru granic oraz po-
wierzchni jednostek podzia∏u terytorialnego kraju;

7) sporzàdzanie map topograficznych i tematycznych
kraju oraz mapy zasadniczej;

8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich
samorzàdów zawodowych, uprawnieƒ zawodo-
wych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowa-
dzenie rejestru osób uprawnionych oraz wspó∏-
praca z tymi samorzàdami zawodowymi;

9) wspó∏praca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie
geodezji i kartografii organizacjami krajowymi,
mi´dzynarodowymi i regionalnymi oraz organami
i urz´dami innych krajów;

10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojo-
wych w zakresie standardów organizacyjno-tech-
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———————
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 27 lip-

ca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska
kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej,
prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.

———————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.



nicznych oraz zastosowania metod informatycz-
nych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dzie-
dzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym sys-
temie informacji o terenie;

11) prowadzenie spraw zwiàzanych z ochronà informa-
cji niejawnych w dzia∏alnoÊci geodezyjnej i karto-
graficznej;

12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdro-
˝enie katastru.

2.9) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4), w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
materia∏ów geodezyjnych i kartograficznych, które ze
wzgl´du na ochron´ interesów paƒstwa lub interesu
spo∏ecznego oznacza si´ klauzulà „poufne”, uwzgl´d-
niajàc przy tym potrzeby ochrony informacji niejaw-
nych w dzia∏alnoÊci geodezyjnej i kartograficznej.

Art. 7a. G∏ówny Geodeta Kraju wykonuje zadania
okreÊlone w ustawie, a w szczególnoÊci:

1) nadzoruje realizacj´ polityki paƒstwa w zakresie
geodezji i kartografii;

2) pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego stopnia w rozumie-
niu Kodeksu post´powania administracyjnego
w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzo-
ru geodezyjnego i kartograficznego, a tak˝e nadzo-
ruje i kontroluje ich dzia∏ania;

3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartogra-
ficzny oraz dysponuje Êrodkami Centralnego Fun-
duszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-
graficznym;

4) zak∏ada podstawowe osnowy geodezyjne, grawi-
metryczne i magnetyczne;

5) opracowuje zasady dotyczàce techniczno-organi-
zacyjnego przygotowania katastru oraz wspó∏dzia-
∏a w jego tworzeniu;

6) prowadzi paƒstwowy rejestr granic i powierzchni
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszczególnych wo-
jewództw;

7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o zna-
czeniu ogólnopaƒstwowym oraz wspó∏pracuje
z innymi resortami w zak∏adaniu i prowadzeniu
systemów informacji geograficznej;

8) wspó∏pracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie
geodezji i kartografii organizacjami mi´dzynaro-
dowymi, regionalnymi oraz organami i urz´dami
innych krajów;

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe
w zakresie standardów organizacyjno-technicz-
nych oraz zastosowania metod informatycznych,
fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie
informacji o terenie;

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geo-
dezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnio-
nych oraz wspó∏pracuje z samorzàdami i organiza-
cjami zawodowymi geodetów i kartografów;

11) prowadzi sprawy zwiàzane z ochronà informacji
niejawnych w dzia∏alnoÊci geodezyjnej i kartogra-
ficznej;

12) opracowuje wytyczne dotyczàce powszechnej taksa-
cji nieruchomoÊci i nadzoruje jej przebieg;

13) wspó∏dzia∏a z organami administracji geodezyjnej
i kartograficznej przy wykonywaniu:

a) fotogrametrycznych zdj´ç powierzchni kraju,

b) map topograficznych,

c) map tematycznych,

d) opracowaƒ fotogrametrycznych;

14) wykorzystuje mapy topograficzne i tematyczne,
o których mowa w art. 7c pkt 2, do sporzàdzania
map topograficznych i tematycznych kraju;

15) prowadzi sprawy zwiàzane z nazewnictwem geo-
graficznym, w tym paƒstwowy rejestr nazw geo-
graficznych;

16) opracowuje zasady dotyczàce uzgodnieƒ co do
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia te-
renu.

Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geode-
zyjnego i kartograficznego dzia∏ajàcy w imieniu woje-
wody wykonuje zadania niezastrze˝one na rzecz orga-
nów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
a w szczególnoÊci:

1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów
ustawy, a w szczególnoÊci:

a) zgodnoÊç wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych z przepisami ustawy, 

b) posiadanie uprawnieƒ zawodowych przez oso-
by wykonujàce samodzielne funkcje w dziedzi-
nie geodezji i kartografii;

2) kontroluje dzia∏ania administracji geodezyjnej
i kartograficznej;

3) wspó∏dzia∏a z G∏ównym Geodetà Kraju oraz orga-
nami kontroli paƒstwowej w zakresie w∏aÊciwoÊci
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o tere-
nie oraz przechowuje kopie zabezpieczajàce bazy
danych, w tym w szczególnoÊci bazy danych ewi-
dencji gruntów i budynków;

5) prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek za-
sadniczego podzia∏u terytorialnego paƒstwa w za-
kresie dotyczàcym województwa;

6) na wniosek starosty wyra˝a opini´ o przygotowaniu
gminy do przej´cia zadaƒ w trybie art. 6a ust. 4.
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2. W rozumieniu Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyj-
nego i kartograficznego jest organem:

1) pierwszej instancji w sprawach okreÊlonych
w ustawie;

2) wy˝szego stopnia w stosunku do organów admini-
stracji geodezyjnej i kartograficznej.

Art. 7c. Do zadaƒ marsza∏ka województwa nale˝y
w szczególnoÊci:

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego, a tak˝e dysponowanie Êrod-
kami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zaso-
bem Geodezyjnym i Kartograficznym;

2) zlecanie wykonania i udost´pnianie map topogra-
ficznych i tematycznych dla obszarów w∏aÊciwych
województw;

3) prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzà-
cych w sk∏ad krajowego systemu informacji o te-
renie;

4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz progra-
mowanie i koordynacja prac urzàdzeniowo-rol-
nych;

5) monitorowanie zmian w sposobie u˝ytkowania
gruntów oraz ich bonitacji.

Art. 7d. Do zadaƒ starosty nale˝y w szczególnoÊci:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i bu-
dynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
dysponowanie Êrodkami powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz-
nym;

2)10) koordynacja usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu;

3) zak∏adanie osnów szczegó∏owych;

4) zak∏adanie i aktualizacja mapy zasadniczej;

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nierucho-
moÊci oraz opracowywanie i prowadzenie map
i tabel taksacyjnych dotyczàcych nieruchomoÊci;

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych;

7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzàcych
w sk∏ad krajowego systemu informacji o terenie.

Art. 7e.11) S∏u˝ba Geodezyjna i Kartograficzna
wspó∏pracuje z Szefem Krajowego Centrum Informa-

cji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do realizacji
jego zadaƒ ustawowych.

Art. 8.12) 1. Przy G∏ównym Geodecie Kraju dzia∏a-
jà:

1) Paƒstwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jako
organ doradczy i opiniodawczy;

2) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. G∏ówny Geodeta Kraju okreÊla sk∏ad osobowy
Rady i Komisji, o których mowa w ust. 1 i 3. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i za-
kres dzia∏ania Paƒstwowej Rady Geodezyjnej i Karto-
graficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady
wynagradzania ich cz∏onków, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia odpowiedniego poziomu przed-
stawianych G∏ównemu Geodecie Kraju opracowaƒ
i opinii.

Art. 9.13) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób, tryb i szczegó∏owy zakres przepro-
wadzania przez organy s∏u˝by geodezyjnej i kartogra-
ficznej kontroli urz´dów, instytucji publicznych i przed-
si´biorców w zakresie przestrzegania przepisów doty-
czàcych geodezji i kartografii, uwzgl´dniajàc podzia∏
zadaƒ kontrolnych pomi´dzy poszczególne organy
s∏u˝by geodezyjnej i kartograficznej oraz ich obowiàz-
ki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli, a tak-
˝e obowiàzki i uprawnienia podmiotów kontrolowa-
nych.

Art. 10. 1. Minister Obrony Narodowej w porozu-
mieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami
urz´dów centralnych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tereny zamkni´te niezb´dne dla obronnoÊci paƒ-
stwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i karto-
graficzne.

1a.14) Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw architektury
i budownictwa4), okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
kres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geode-
zyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkni´tych,
a w szczególnoÊci okreÊli rodzaje prac, nad którymi
sprawowany jest nadzór, uwzgl´dniajàc potrzeby
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz ochrony
informacji niejawnych. 

2. Prawo wykonywania fotogrametrycznych i tele-
detekcyjnych zdj´ç lotniczych na terytorium paƒstwa
przys∏uguje jednostkom organizacyjnym podleg∏ym
Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie obronnoÊci
paƒstwa, a w pozosta∏ym zakresie geodezyjnym i karto-
graficznym jednostkom organizacyjnym.
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28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
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minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
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12) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.



3. Wykonawca fotogrametrycznych i teledetekcyj-
nych zdj´ç lotniczych, w czasie nie krótszym ni˝ 7 dni
przed planowanym terminem nalotu, zobowiàzany
jest poinformowaç w∏aÊciwy organ Ministerstwa
Obrony Narodowej o swoim zamiarze wykonania
zdj´ç wskazanego w zawiadomieniu obszaru.

4. Wykonawca zdj´ç lotniczych ich negatywy obo-
wiàzany jest przekazaç do paƒstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego.

5.15) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw architektury i bu-
downictwa4), okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady pozyskiwania i rejestrowania oraz wa-
runki udost´pniania fotogrametrycznych i teledetek-
cyjnych zdj´ç lotniczych oraz zdj´ç satelitarnych,
a w szczególnoÊci tryb post´powania zwiàzanego
z wykonywaniem zdj´ç lotniczych, uwzgl´dniajàc po-
trzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub po-
trzeby administracji publicznej oraz przedsi´biorców.

6. Do jednostek organizacyjnych podleg∏ych Mini-
strowi Obrony Narodowej, wykonujàcych prace geo-
dezyjne i kartograficzne, oraz innych wykonawców
dzia∏ajàcych na zlecenie tych jednostek nie stosuje si´
przepisów art. 6 i art. 7 ust. 1, art. 9, 12, 18, art. 19
ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2, art. 42—46, 49 i art. 50 ust. 2.

Rozdzia∏ 3

Prace geodezyjne i kartograficzne

Art. 11. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonu-
jà podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà,
a tak˝e inne jednostki organizacyjne utworzone zgod-
nie z przepisami prawa, je˝eli przedmiot ich dzia∏ania
obejmuje prowadzenie tych prac.

Art. 12. Wykonawca prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych jest obowiàzany zg∏osiç do organów, o któ-
rych mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystàpie-
niem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przeka-
zaç powsta∏e materia∏y lub informacje o tych materia-
∏ach do paƒstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego.

Art. 13. 1. Osoby wykonujàce prace geodezyjne
i kartograficzne majà prawo:

1) wst´pu na grunt i do obiektów budowlanych oraz
dokonywania niezb´dnych czynnoÊci zwiàzanych
z wykonywanymi pracami;

2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezb´d-
nych do wykonania prac geodezyjnych;

3) nieodp∏atnego umieszczania na gruntach i obiek-
tach budowlanych znaków geodezyjnych, grawi-
metrycznych i magnetycznych oraz urzàdzeƒ za-
bezpieczajàcych te znaki;

4) umieszczania na gruntach i obiektach budowla-
nych budowli triangulacyjnych.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie na-
ruszajà:

1)16) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami, o ochronie Êrodowiska, o lasach i o dro-
gach publicznych;

2) przywilejów i immunitetów przys∏ugujàcych ob-
cym przedstawicielstwom dyplomatycznym, mi-
sjom specjalnym i urz´dom konsularnym, a tak˝e
cz∏onkom ich personelu oraz innym osobom ko-
rzystajàcym z przywilejów i immunitetów na pod-
stawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych
zwyczajów mi´dzynarodowych.

3. Na terenach zamkni´tych prace geodezyjne mo-
gà byç wykonywane tylko przez wykonawców dzia∏a-
jàcych na zlecenie organów, które wyda∏y decyzj´
o zamkni´ciu terenu, lub za ich zgodà.

Art. 14. W∏aÊciciel lub inna osoba w∏adajàca nieru-
chomoÊcià sà obowiàzani umo˝liwiç podmiotom i jed-
nostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 11,
wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych okre-
Êlonych w art. 13 ust. 1.

Art. 15. 1. Znaki geodezyjne, urzàdzenia zabezpie-
czajàce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlega-
jà ochronie.

2. W miar´ potrzeby mo˝e byç wydzielony na
gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezb´dny do
ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangula-
cyjnej. Na obszarze tym nie mogà byç wykonywane
czynnoÊci, które zagra˝a∏yby znakowi geodezyjnemu
i budowli triangulacyjnej.

3. W∏aÊciciel lub inna osoba w∏adajàca nierucho-
moÊcià, na której znajdujà si´ znaki geodezyjne, urzà-
dzenia zabezpieczajàce te znaki oraz budowle triangu-
lacyjne, sà obowiàzani:

1) nie dokonywaç czynnoÊci powodujàcych ich znisz-
czenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;

2) niezw∏ocznie zawiadomiç w∏aÊciwego starost´ o ich
zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub za-
gra˝aniu przez nie bezpieczeƒstwu ˝ycia lub mienia.

4. Przepis ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
znaków grawimetrycznych i magnetycznych.

Art. 16. 1. Szkody wyrzàdzone w zwiàzku z wyko-
nywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych pod-
legajà naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.

2. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomo-
Êci przy wykonywaniu czynnoÊci okreÊlonych w art. 13
ust. 1 pkt 3 i 4, w∏aÊcicielowi lub innej osobie w∏adajà-
cej nieruchomoÊcià przys∏uguje wynagrodzenie.

Art. 17.17) Minister w∏aÊciwy do spraw architektu-
ry i budownictwa4), w porozumieniu z ministrem w∏a-
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o której mowa w odnoÊniku 3. 
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16) W brzmieniu ustalonym przez art. 125 pkt 1 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 17 listopada 2003 r. 

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 8 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.



Êciwym do spraw zagranicznych, ustala, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przedstawiania na mapach
przedmiotów sporów mi´dzynarodowych, uwzgl´d-
niajàc na mapach:

1) sporne terytoria paƒstwa lub ich cz´Êci, terytoria
okupowane, terytoria i granice pomi´dzy paƒ-
stwami oÊciennymi;

2) granice polityczne b´dàce liniami demarkacyjny-
mi;

3) nazewnictwo niektórych terytoriów spornych. 

Art. 18.18) Rozpowszechnianie, rozprowadzanie
oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i roz-
prowadzania map, materia∏ów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych, stanowiàcych paƒstwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia: 

1) G∏ównego Geodety Kraju — w zakresie zasobu
centralnego;

2) marsza∏ka województwa — w zakresie zasobu wo-
jewódzkiego;

3) starosty — w zakresie zasobu powiatowego.

Art. 19. 1.19) Minister w∏aÊciwy do spraw architek-
tury i budownictwa4) okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) szczegó∏owe zasady i tryb zg∏aszania prac geode-
zyjnych i kartograficznych, przekazywania mate-
ria∏ów i informacji powsta∏ych w wyniku tych prac
do paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, ewidencjonowania systemów informacji
o terenie, a tak˝e szczegó∏owe zasady przechowy-
wania kopii zabezpieczajàcych bazy danych syste-
mu informacji o terenie, ogólne warunki umów
o udost´pnianie tych baz oraz rodzaje prac nie-
podlegajàcych zg∏aszaniu i materia∏ów niepodle-
gajàcych przekazywaniu, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç zapewnienia odpowiedniej jakoÊci prac prze-
kazywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz
danych przed zniszczeniem i utratà;

2) sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, gra-
wimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje zna-
ków niepodlegajàcych ochronie, z uwzgl´dnie-
niem zadaƒ, obowiàzków i praw podmiotów bio-
ràcych udzia∏ w czynnoÊciach zwiàzanych z ochro-
nà tych znaków;

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych ma-
jàcych znaczenie dla obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz szczegó∏owe zasady wspó∏dzia∏ania
S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostkà
organizacyjnà Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego w∏aÊciwà w sprawach geodezji i kartografii,
w zakresie wykonania tych prac, a tak˝e wzajem-
nego przekazywania materia∏ów, uwzgl´dniajàc

potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa
oraz potrzeby administracji publicznej;

4) standardy techniczne dotyczàce geodezji, karto-
grafii oraz krajowego systemu informacji o tere-
nie, majàc na celu zapewnienie jednolitoÊci i spój-
noÊci opracowaƒ geodezyjnych, kartograficznych
i systemu informacji o terenie;

5) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
rodzaje map, materia∏ów fotogrametrycznych i tele-
detekcyjnych, stanowiàcych paƒstwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszech-
nianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wy-
maga zezwolenia, oraz tryb udzielania tych zezwo-
leƒ, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç ochrony in-
formacji niejawnych oraz prawa w∏asnoÊci Skarbu
Paƒstwa do paƒstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. 

2. Szczegó∏owe zasady wykonywania specjali-
stycznych prac geodezyjnych i kartograficznych, prze-
znaczonych na potrzeby resortów, okreÊlajà w∏aÊciwi
ministrowie i kierownicy urz´dów centralnych w poro-
zumieniu z G∏ównym Geodetà Kraju.

Rozdzia∏ 4

Ewidencja gruntów i budynków

Art. 20. 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmu-
je informacje dotyczàce:

1) gruntów — ich po∏o˝enia, granic, powierzchni, ro-
dzajów u˝ytków gruntowych oraz ich klas glebo-
znawczych, oznaczenia ksiàg wieczystych lub zbio-
rów dokumentów, je˝eli zosta∏y za∏o˝one dla nie-
ruchomoÊci, w sk∏ad której wchodzà grunty;

2) budynków — ich po∏o˝enia, przeznaczenia, funkcji
u˝ytkowych i ogólnych danych technicznych;

3) lokali — ich po∏o˝enia, funkcji u˝ytkowych oraz po-
wierzchni u˝ytkowej. 

2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje si´
tak˝e:

1) w∏aÊciciela, a w odniesieniu do gruntów paƒstwo-
wych i samorzàdowych — inne osoby fizyczne lub
prawne, w których w∏adaniu znajdujà si´ grunty
i budynki lub ich cz´Êci;

2) miejsce zamieszkania lub siedzib´ osób wymienio-
nych w pkt 1;

3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

4) wartoÊç nieruchomoÊci. 

3. Grunty rolne i leÊne obejmuje si´ gleboznawczà
klasyfikacjà gruntów, przeprowadzanà w sposób jed-
nolity dla ca∏ego kraju, na podstawie urz´dowej tabe-
li klas gruntów.

3a. Ewidencj´ gruntów i budynków, w cz´Êci doty-
czàcej lasów, prowadzi si´ z uwzgl´dnieniem przepi-
sów o lasach.
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4.20) Rada Ministrów mo˝e rozszerzyç, w drodze
rozporzàdzenia, zakres informacji obj´tych ewidencjà
gruntów i budynków, uwzgl´dniajàc zadania admini-
stracji publicznej. 

Art. 21.21) 1. Podstaw´ planowania gospodarcze-
go, planowania przestrzennego, wymiaru podatków
i Êwiadczeƒ, oznaczania nieruchomoÊci w ksi´gach
wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieru-
chomoÊciami oraz ewidencji gospodarstw rolnych
stanowià dane zawarte w ewidencji gruntów i budyn-
ków. 

2. Organy i jednostki organizacyjne realizujàce za-
dania, o których mowa w ust. 1, wspó∏dzia∏ajà z orga-
nami S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie
utworzenia i sfinansowania systemu dost´pu i wymia-
ny danych mi´dzy ewidencjà gruntów i budynków
a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzony-
mi przez te organy i jednostki organizacyjne.

Art. 22. 1. Ewidencj´ gruntów i budynków oraz
gleboznawczà klasyfikacj´ gruntów prowadzà staro-
stowie.

2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1
i art. 51, sà obowiàzane zg∏aszaç w∏aÊciwemu staro-
Êcie wszelkie zmiany danych obj´tych ewidencjà
gruntów i budynków, w terminie 30 dni liczàc od dnia
powstania tych zmian. Obowiàzek ten nie dotyczy
zmian danych obj´tych ewidencjà gruntów i budyn-
ków, wynikajàcych z decyzji w∏aÊciwych organów.

3. Na ˝àdanie starosty osoby, o których mowa
w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zg∏aszajàce zmiany sà
obowiàzane dostarczyç dokumenty geodezyjne, karto-
graficzne i inne niezb´dne do wprowadzenia zmian
w ewidencji gruntów i budynków.

Art. 23. W∏aÊciwe organy, sàdy i kancelarie nota-
rialne przesy∏ajà staroÊcie odpisy prawomocnych de-
cyzji i orzeczeƒ oraz odpisy aktów notarialnych, z któ-
rych wynikajà zmiany danych obj´tych ewidencjà
gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia upra-
womocnienia si´ decyzji, orzeczenia lub sporzàdzenia
aktu notarialnego. 

Art. 24. 1. Informacje o gruntach, budynkach i lo-
kalach zawiera operat ewidencyjny, który sk∏ada si´
z map, rejestrów i dokumentów uzasadniajàcych wpi-
sy do tych rejestrów.

2. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach za-
warte w operacie ewidencyjnym sà jawne. Informacji
tych udziela si´ odp∏atnie.

3. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego sà
wydawane przez organ prowadzàcy ewidencj´ grun-

tów i budynków odp∏atnie na ˝àdanie w∏aÊcicieli lub
osób fizycznych i prawnych, w których w∏adaniu znaj-
duje si´ grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych
i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych
nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, które majà in-
teres prawny w tym zakresie, a tak˝e na ˝àdanie zain-
teresowanych organów administracji rzàdowej i jed-
nostek samorzàdu terytorialnego.

4.22) Starosta zapewnia nieodp∏atnie bezpoÊredni
dost´p do bazy danych ewidencji gruntów i budyn-
ków, bez prawa ich udost´pniania osobom trzecim:

1) gminom i marsza∏kom województw — w celu pro-
wadzenia ewidencji wód, urzàdzeƒ melioracji
wodnych i zmeliorowanych gruntów;

2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— w celu utworzenia i prowadzenia krajowego
systemu ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci.

5.23) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa mo˝e przetwarzaç oraz nieodp∏atnie udost´p-
niaç producentom rolnym, w rozumieniu przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci, dane, o których mowa
w ust. 4, dotyczàce tych producentów na cele szkole-
niowe zwiàzane z utworzeniem lub prowadzeniem
ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci.

Art. 24a.24) 1. Starosta mo˝e zarzàdziç przeprowa-
dzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na
obszarze poszczególnych obr´bów ewidencyjnych.

2. Starosta podaje do publicznej wiadomoÊci infor-
macj´ o rozpocz´ciu prac geodezyjnych oraz informu-
je o trybie post´powania zwiàzanego z modernizacjà
ewidencji gruntów i budynków.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegajà
wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego pod-
lega, na okres 15 dni roboczych, wy∏o˝eniu do wglàdu
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organiza-
cyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, w sie-
dzibie starostwa powiatowego.
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5. Starosta informuje o terminie i miejscu wy∏o˝e-
nia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej
informacji na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie starostwa
powiatowego i w∏aÊciwego urz´du gminy, na co naj-
mniej 14 dni przed dniem wy∏o˝enia, oraz og∏oszenia
jej w prasie o zasi´gu krajowym.

6. Ka˝dy, czyjego interesu prawnego dotyczà dane
ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficz-
nego, mo˝e w okresie wy∏o˝enia projektu do wglàdu
zg∏aszaç uwagi do tych danych.

7. Upowa˝niony pracownik starostwa powiatowe-
go, posiadajàcy uprawnienia, o których mowa
w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyj-
nych, kartograficznych lub taksacyjnych, zwiàzanych
z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego,
rozstrzyga o przyj´ciu lub odrzuceniu uwag zg∏oszo-
nych do tego projektu, po czym informuje zg∏aszajàce-
go uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporzà-
dza wzmiank´ o treÊci zg∏oszonych uwag i sposobie
ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 4,
projekt operatu opisowo-kartograficznego staje si´
operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacj´
o tym starosta og∏asza w dzienniku urz´dowym woje-
wództwa.

9. Ka˝dy, czyjego interesu prawnego dotyczà dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, mo˝e w termi-
nie 30 dni od dnia og∏oszenia w dzienniku urz´dowym
województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zg∏a-
szaç zarzuty do tych danych.

10. O uwzgl´dnieniu lub odrzuceniu zarzutów sta-
rosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakoƒczenia post´po-
wania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do grun-
tów, budynków lub lokali, których dotyczà zarzuty, da-
ne ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym
nie sà wià˝àce.

12. Zarzuty zg∏oszone po terminie okreÊlonym
w ust. 9 traktuje si´ jak wnioski o zmian´ danych ob-
j´tych ewidencjà gruntów i budynków. 

Art. 25. 1. Na podstawie danych z ewidencji grun-
tów i budynków sporzàdza si´ terenowe i krajowe ze-
stawienia zbiorcze danych obj´tych tà ewidencjà.

2. Starostowie sporzàdzajà gminne i powiatowe,
a marsza∏kowie województw wojewódzkie zestawie-
nia zbiorcze danych obj´tych ewidencjà gruntów i bu-
dynków. 

3. G∏ówny Geodeta Kraju sporzàdza, na podstawie
zestawieƒ wojewódzkich, krajowe zestawienia zbior-
cze danych obj´tych ewidencjà gruntów i budynków.

Art. 26.25) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) urz´dowà tabel´ klas gruntów,

2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej kla-
syfikacji gruntów,

3) rodzaje gruntów wy∏àczonych z klasyfikacji,

4) szczegó∏owe warunki, jakim powinny odpowiadaç
podmioty wykonujàce t´ klasyfikacj´,

5) niezb´dne kwalifikacje zawodowe osób wykonujà-
cych klasyfikacj´

— majàc na celu wykonanie prawid∏owego podzia∏u
gleb na klasy bonitacyjne ze wzgl´du na ich jakoÊç
produkcyjnà, ustalonà na podstawie cech genetycz-
nych gleb, oraz zapewnienie prawid∏owego poziomu
merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4), w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rozwoju wsi, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób zak∏adania i prowadzenia ewidencji grun-
tów i budynków oraz szczegó∏owy zakres informacji
obj´tych tà ewidencjà, sposób i terminy sporzàdzania
powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawieƒ
zbiorczych danych obj´tych tà ewidencjà, a tak˝e ro-
dzaje budynków i lokali, które nie b´dà wykazywane
w ewidencji, oraz zakres informacji obj´tych rejestrem
cen i wartoÊci nieruchomoÊci, zapewniajàc informacj´
o gruntach, budynkach, lokalach, ich w∏aÊcicielach
oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, w∏a-
dajàcych tymi gruntami, budynkami i lokalami, a tak-
˝e szczegó∏owe zasady wymiany danych ewidencyj-
nych.

2a. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
ewidencjonowania przez S∏u˝b´ Geodezyjnà i Karto-
graficznà przebiegu granic i powierzchni jednostek po-
dzia∏u terytorialnego paƒstwa, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia aktualnych urz´dowych infor-
macji o przebiegu granic i powierzchni tych jednostek.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób wykazywania w ewidencji gruntów i bu-
dynków danych odnoszàcych si´ do gruntów, budyn-
ków i lokali, znajdujàcych si´ na terenach zamkni´tych,
a w szczególnoÊci wska˝e dane przekazywane do ewi-
dencji gruntów i budynków, tryb przekazywania zmian
oraz sposób post´powania z dokumentacjà geodezyj-
nà i kartograficznà w przypadku ustalenia terenu za-
mkni´tego lub utraty przez teren charakteru zamkni´-
tego, uwzgl´dniajàc potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa lub potrzeby administracji publicznej. 

Rozdzia∏ 5

Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Art. 27. 1. Sieç uzbrojenia terenu podlega inwenta-
ryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy sà obowiàzani:

1) uzgadniaç usytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z w∏aÊciwymi starostami;
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2) zapewniç wyznaczenie, przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania
obiektów budowlanych wymagajàcych pozwolenia
na budow´, a po zakoƒczeniu ich budowy — doko-
nanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych
i sporzàdzenie zwiàzanej z tym dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci pod-
ziemnego uzbrojenia terenu, uk∏adanej w wykopach
otwartych, nale˝y wykonaç przed ich zakryciem.

Art. 28.26) 1. Starosta, koordynujàc usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowià-
zany jako podstaw´ do koordynacji przyjmowaç aktu-
alne informacje zawarte w mapie zasadniczej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb zak∏adania oraz tryb i warun-
ki prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
koordynacji usytuowania projektowanych sieci, majàc
na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sie-
ci z obiektami budowlanymi.

Rozdzia∏ 6

Rozgraniczanie nieruchomoÊci

Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomoÊci ma na
celu ustalenie przebiegu ich granic przez okreÊlenie
po∏o˝enia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych
punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporzà-
dzenie odpowiednich dokumentów.

2. Rozgraniczeniu podlegajà, w miar´ potrzeby,
wszystkie albo niektóre granice okreÊlonej nierucho-
moÊci z przyleg∏ymi nieruchomoÊciami lub innymi
gruntami.

3. Rozgraniczenia nieruchomoÊci dokonujà wójto-
wie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypad-
kach okreÊlonych w ustawie, sàdy.

Art. 30. 1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci
miast) przeprowadzajà rozgraniczenie nieruchomoÊci
z urz´du lub na wniosek strony.

2. Post´powanie o rozgraniczenie nieruchomoÊci
przeprowadza si´ z urz´du przy scaleniu gruntów,
a tak˝e je˝eli jest brak wniosku strony, a potrzeby go-
spodarki narodowej lub interes spo∏eczny uzasadniajà
przeprowadzenie rozgraniczenia.

3. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania
w sprawie scalenia gruntów zast´puje postanowienie
o wszcz´ciu post´powania o rozgraniczenie nierucho-
moÊci.

4. Na postanowienie o wszcz´ciu post´powania
o rozgraniczenie nieruchomoÊci nie s∏u˝y za˝alenie.

Art. 31. 1. CzynnoÊci ustalania przebiegu granic
wykonuje geodeta upowa˝niony przez wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta).

2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze si´ pod
uwag´ znaki i Êlady graniczne, mapy i inne dokumen-
ty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

3. Je˝eli jest brak danych, o których mowa
w ust. 2, lub sà one niewystarczajàce albo sprzeczne,
ustala si´ przebieg granicy na podstawie zgodnego
oÊwiadczenia stron lub jednej strony, gdy druga stro-
na w toku post´powania oÊwiadczenia nie sk∏ada i nie
kwestionuje przebiegu granicy.

4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych,
geodeta nak∏ania strony do zawarcia ugody. Ugoda
zawarta przed geodetà posiada moc ugody sàdowej.

Art. 32. 1. Wezwanie do stawienia si´ na gruncie
dor´cza si´ stronom za zwrotnym poÊwiadczeniem
odbioru, nie póêniej ni˝ 7 dni przed wyznaczonym ter-
minem.

2. W wezwaniu nale˝y poinformowaç strony
o skutkach niestawiennictwa.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron
nie wstrzymuje czynnoÊci geodety.

4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa
strony, geodeta wstrzymuje czynnoÊci do czasu usta-
nia przeszkody lub wyznaczenia pe∏nomocnika — nie
d∏u˝ej jednak ni˝ na okres jednego miesiàca.

5. Z czynnoÊci ustalenia przebiegu granic sporzà-
dza si´ protokó∏ graniczny lub akt ugody.

6.27) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4), w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rozwoju wsi, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady rozgraniczania nieruchomo-
Êci, okreÊlajàc w szczególnoÊci rodzaje dokumentów
stanowiàcych podstaw´ ustalania przebiegu granic
oraz sposób i tryb wykonywania przez geodet´ czyn-
noÊci ustalania przebiegu granic i sporzàdzania doku-
mentacji przy rozgraniczaniu nieruchomoÊci, majàc na
wzgl´dzie dà˝enie do ugodowego rozstrzygni´cia spo-
ru oraz poszanowanie prawa w∏asnoÊci nieruchomo-
Êci uczestników post´powania.

Art. 33. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wy-
daje decyzj´ o rozgraniczeniu nieruchomoÊci, je˝eli
zainteresowani w∏aÊciciele nieruchomoÊci nie zawarli
ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastàpi∏o na
podstawie zebranych dowodów lub zgodnego
oÊwiadczenia stron.

2. Wydanie decyzji poprzedza: 

1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta
miasta) oceny prawid∏owoÊci wykonania czynno-
Êci ustalenia przebiegu granic nieruchomoÊci
przez upowa˝nionego geodet´ oraz zgodnoÊci
sporzàdzonych dokumentów z przepisami; w wy-
padku stwierdzenia wadliwego wykonania czyn-
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noÊci upowa˝nionemu geodecie zwraca si´ doku-
mentacj´ do poprawy i uzupe∏nienia;

2) w∏àczenie dokumentacji technicznej do paƒstwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu
granicy mo˝e ˝àdaç, w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy
sàdowi.

Art. 34. 1. Je˝eli w razie sporu co do przebiegu li-
nii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie
ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa
w art. 33 ust. 1, upowa˝niony geodeta tymczasowo
utrwala punkty graniczne wed∏ug ostatniego stanu
spokojnego posiadania, dokumentów i wskazaƒ stron,
oznacza je na szkicu granicznym, sporzàdza opini´
i ca∏oÊç dokumentacji przekazuje w∏aÊciwemu wójto-
wi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza post´-
powanie administracyjne i przekazuje spraw´ z urz´du
do rozpatrzenia sàdowi.

3. Sàd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieru-
chomoÊci w trybie post´powania nieprocesowego.

4. Przepisów ust. 1—3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje si´
do sporów wynik∏ych przy wyznaczaniu granic nowo
tworzonych nieruchomoÊci na podstawie odr´bnych
przepisów.

Art. 35. 1. Na obszarach obj´tych post´powaniem
scaleniowym sprawy sporne zwiàzane z ustaleniem
przebiegu granic nieruchomoÊci rozstrzyga organ pro-
wadzàcy to post´powanie, stosujàc odpowiednio
przepisy o rozgraniczaniu nieruchomoÊci.

2. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomoÊci, toczà-
ce si´ przed organami administracji paƒstwowej po
wszcz´ciu post´powania scaleniowego, sà rozpatry-
wane w ramach tego post´powania.

3. Decyzja o scaleniu gruntów, wydana w trybie
okreÊlonym w ust. 1, zast´puje decyzj´ o rozgranicze-
niu nieruchomoÊci.

4. W wypadku umorzenia post´powania scalenio-
wego sprawy, o których mowa w ust. 2, sà prowadzo-
ne przy zastosowaniu przepisów o rozgraniczaniu nie-
ruchomoÊci.

Art. 36. Sàd, przed którym toczy si´ sprawa o w∏a-
snoÊç lub o wydanie nieruchomoÊci albo jej cz´Êci,
jest w∏aÊciwy równie˝ do przeprowadzenia rozgrani-
czenia, je˝eli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne
do rozstrzygni´cia rozpatrywanej sprawy. W tym wy-
padku sàd w orzeczeniu zamieszcza równie˝ rozstrzy-
gni´cie o rozgraniczeniu nieruchomoÊci.

Art. 37. 1. Wykonanie orzeczeƒ sàdowych o roz-
graniczeniu nieruchomoÊci odbywa si´ z udzia∏em
geodety.

2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje
ustalajàce przebieg granic nieruchomoÊci sàd lub or-
gan rozstrzygajàcy przesy∏a z urz´du w terminie 30 dni

do sàdów rejonowych w∏aÊciwych do prowadzenia
ksiàg wieczystych i do w∏aÊciwych starostów, w celu
ujawnienia ich w ksi´gach wieczystych oraz w ewi-
dencji gruntów i budynków.

Art. 38. W∏aÊciciele lub inne osoby w∏adajàce nie-
ruchomoÊciami (gruntami) sà obowiàzane do ochrony
znaków granicznych.

Art. 39. 1. Przesuni´te, uszkodzone lub zniszczone
znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogà byç wzno-
wione bez przeprowadzenia post´powania rozgrani-
czeniowego, je˝eli istniejà dokumenty pozwalajàce na
okreÊlenie ich pierwotnego po∏o˝enia. Je˝eli jednak
wyniknie spór co do po∏o˝enia znaków, strony mogà
wystàpiç do sàdu o rozstrzygni´cie sprawy.

2. Wznowienia znaków granicznych dokonujà, na
zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà i inne jednostki, o których
mowa w art. 11.

3. O czynnoÊciach wznowienia znaków granicz-
nych zawiadamia si´ zainteresowane strony. Do za-
wiadomieƒ stosuje si´ przepisy art. 32 ust. 1—4.

4. Z czynnoÊci wznowienia znaków granicznych
sporzàdza si´ protokó∏.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio przy
wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. 

Rozdzia∏ 7

Paƒstwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Art. 40. 1. Paƒstwowy zasób geodezyjny i karto-
graficzny s∏u˝y gospodarce narodowej, obronnoÊci
paƒstwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli.

2. Paƒstwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
sk∏adajàcy si´ z zasobu centralnego, zasobów woje-
wódzkich i zasobów powiatowych, stanowi w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa i jest gromadzony w oÊrodkach doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. Gromadzenie i prowadzenie paƒstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opra-
cowaƒ przyjmowanych do zasobu oraz udost´pnianie
tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz oso-
bom prawnym i fizycznym nale˝y do:

1) G∏ównego Geodety Kraju — w zakresie zasobu
centralnego;

2) marsza∏ków województw — w zakresie zasobów
wojewódzkich;

3) starostów — w zakresie zasobów powiatowych.

3a. Nadzór nad prowadzeniem paƒstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego nale˝y do
G∏ównego Geodety Kraju, a w zakresie zasobów po-
wiatowych i wojewódzkich tak˝e do wojewódzkich in-
spektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 
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3b.28) Wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z prowa-
dzeniem paƒstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowa-
nych sieci uzbrojenia terenu oraz zwiàzanych z prowa-
dzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzie-
lanie informacji, a tak˝e wykonywanie wyrysów i wypi-
sów z operatu ewidencyjnego jest odp∏atne. 

4. Materia∏y z paƒstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, które utraci∏y przydatnoÊç u˝ytko-
wà, podlegajà wy∏àczeniu z tego zasobu, przy czym ta
cz´Êç, która stanowi materia∏y archiwalne, jest przeka-
zywana do w∏aÊciwych archiwów paƒstwowych.

5.29) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4) okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ:

1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi:

a) rodzaje materia∏ów stanowiàcych paƒstwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny, sposób i tryb
ich pozyskiwania, gromadzenia, przechowywa-
nia, zabezpieczania, wy∏àczania z zasobu oraz
udost´pniania zasobu, a tak˝e wzory klauzul
umieszczanych na materia∏ach gromadzonych
w zasobie i udost´pnianych z zasobu, uwzgl´d-
niajàc zapewnienie w∏aÊciwych warunków prze-
chowywania i zabezpieczania zasobu, wykazy
materia∏ów gromadzonych w centralnym, woje-
wódzkich i powiatowych oÊrodkach dokumen-
tacji geodezyjnej i kartograficznej oraz podzia∏
materia∏ów na grupy asortymentowe i funkcjo-
nalne,

b) wysokoÊç op∏at za czynnoÊci zwiàzane z prowa-
dzeniem paƒstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz
zwiàzane z prowadzeniem krajowego systemu
informacji o terenie, za udzielanie informacji,
a tak˝e za wykonywanie wyrysów i wypisów
z operatu ewidencyjnego, uwzgl´dniajàc po-
trzeby ró˝nych podmiotów oraz koniecznoÊç za-
pewnienia Êrodków na aktualizacj´ i utrzymy-
wanie paƒstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

2) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
kultury30), szczegó∏owy sposób klasyfikowania
i kwalifikowania materia∏ów przeznaczonych do
wy∏àczania z paƒstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, a tak˝e sposób ich porzàdko-
wania i tryb wy∏àczania z zasobu, uwzgl´dniajàc
przydatnoÊç u˝ytkowà w zakresie geodezji i karto-
grafii oraz posiadanà wartoÊç historycznà;

3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami,
szczegó∏owe zasady i tryb za∏o˝enia i prowadzenia
krajowego systemu informacji o terenie, zakres
danych zawartych w systemie, szczegó∏owy tryb
zak∏adania, prowadzenia i przetwarzania danych
systemu oraz ewidencjonowania lokalnych syste-
mów informacji o terenie, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç systematycznego gromadzenia, aktualizowa-
nia i udost´pniania danych systemu oraz zasady
wspó∏pracy organów administracji publicznej i in-
nych podmiotów wspó∏tworzàcych system. 

Art. 40a.31) Przepisy ustawy dotyczàce paƒstwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie na-
ruszajà przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019).

Art. 41. 1. Tworzy si´ Fundusz Gospodarki Zaso-
bem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej
„Funduszem”, sk∏adajàcy si´ z funduszy centralnego,
wojewódzkich i powiatowych.

2. Przychodami funduszu centralnego sà wp∏ywy
ze sprzeda˝y map oraz innych materia∏ów i informacji
z zasobu centralnego, z op∏at za czynnoÊci zwiàzane
z prowadzeniem tego zasobu, przekazywane w okre-
sach kwartalnych, w ciàgu 30 dni od zakoƒczenia
kwarta∏u, wp∏aty z funduszy wojewódzkich i powiato-
wych w wysokoÊci 10 % ich wp∏ywów, a tak˝e inne
wp∏ywy. Wp∏aty na fundusz centralny geodeta powia-
towy przekazuje za poÊrednictwem geodety woje-
wódzkiego. 

3. Przychodami funduszy wojewódzkich sà wp∏y-
wy ze sprzeda˝y map oraz innych materia∏ów i infor-
macji z zasobów wojewódzkich, z op∏at za czynnoÊci
zwiàzane z prowadzeniem tych zasobów, przekazywa-
ne w okresach kwartalnych, w ciàgu 30 dni od zakoƒ-
czenia kwarta∏u, wp∏aty z funduszy powiatowych
w wysokoÊci 10 % ich wp∏ywów, a tak˝e inne wp∏ywy.
Fundusze wojewódzkie mogà byç uzupe∏niane dotacjà
z funduszu centralnego.

3a. Przychodami funduszy powiatowych sà wp∏y-
wy ze sprzeda˝y map, danych z ewidencji gruntów
i budynków oraz innych materia∏ów i informacji z za-
sobów powiatowych, z op∏at za czynnoÊci zwiàzane
z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytu-
owania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a tak-
˝e inne wp∏ywy. Fundusze powiatowe mogà byç uzu-
pe∏niane dotacjà z funduszu centralnego i wojewódz-
kiego. 

4. Ârodki Funduszu sà przeznaczone na uzupe∏nie-
nie Êrodków bud˝etowych niezb´dnych na finansowa-
nie zadaƒ zwiàzanych z aktualizacjà i utrzymywaniem
paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go oraz zakup urzàdzeƒ i wyposa˝enie lokali niezb´d-
nych do prowadzenia tego zasobu.
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28) Dodany przez art. 31 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3. 
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
30) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5
pkt 9 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

———————
31) Dodany przez art. 197 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. 



5. Ârodkami funduszu dysponujà:

1) G∏ówny Geodeta Kraju — w zakresie funduszu
centralnego;

2) marsza∏kowie województw — w zakresie funduszy
wojewódzkich;

3) starostowie — w zakresie funduszy powiatowych.

6. (uchylony).32)

7. Marsza∏kowie województw i starostowie przed-
stawiajà do zatwierdzenia w∏aÊciwym sejmikom lub
radom powiatów coroczne projekty planów oraz spra-
wozdania z wykonania zadaƒ i gospodarowania fun-
duszami, o których mowa w ust. 3 i 3a.

8. Ârodki funduszy centralnego, wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego gromadzone sà na wyod-
r´bnionym rachunku bankowym. Ârodki tych fundu-
szy niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
przechodzà na rok nast´pny.

Art. 41a. 1. W przypadku przej´cia kompetencji
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
zgodnie z art. 6a ust. 4, tworzy si´ gminny Fundusz
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz-
nym.

2. Do funduszu gminnego stosuje si´ odpowiednio
zasady wynikajàce z przepisów art. 41, w zakresie do-
tyczàcym funduszu powiatowego. 

Rozdzia∏ 8

Uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji

i kartografii

Art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezb´dne po-
siadanie uprawnieƒ zawodowych.

2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie si´:

1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficz-
nymi, podlegajàcymi zg∏oszeniu do paƒstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz
sprawowanie nad nimi bezpoÊredniego nadzoru;

2) wykonywanie czynnoÊci rzeczoznawcy z zakresu
prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegajà-
cych zg∏oszeniu do paƒstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego;

3) pe∏nienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu
geodezji i kartografii;

4) wykonywanie czynnoÊci technicznych i admini-
stracyjnych zwiàzanych z rozgraniczaniem nieru-
chomoÊci;

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficz-
nych niezb´dnych do dokonywania wpisów
w ksi´gach wieczystych oraz prac, w wyniku któ-
rych mog∏oby nastàpiç zagro˝enie dla zdrowia lub
˝ycia ludzkiego.

3. Osoby wykonujàce samodzielne funkcje w dzie-
dzinie geodezji i kartografii sà obowiàzane wykony-
waç swoje zadania z nale˝ytà starannoÊcià, zgodnie
z zasadami wspó∏czesnej wiedzy technicznej i obowià-
zujàcymi przepisami prawa.

Art. 43. Uprawnienia zawodowe nadaje si´ w na-
st´pujàcych zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokoÊciowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podzia∏y nieruchomoÊci (gruntów)
oraz sporzàdzanie dokumentacji do celów praw-
nych;

3) geodezyjne pomiary podstawowe;

4) geodezyjna obs∏uga inwestycji;

5) geodezyjne urzàdzanie terenów rolnych i leÊnych;

6) redakcja map;

7) fotogrametria i teledetekcja;

8) (uchylony).33)

Art. 44. 1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii mogà otrzymaç osoby, które:

1) posiadajà wy˝sze lub Êrednie wykszta∏cenie geo-
dezyjne;

2) posiadajà 3 lata praktyki zawodowej w wypadku
wykszta∏cenia wy˝szego i 6 lat praktyki zawodowej
w wypadku wykszta∏cenia Êredniego;

3) wyka˝à si´ znajomoÊcià przepisów w dziedzinie
geodezji i kartografii;

4) posiadajà nienagannà opini´ zawodowà.

2. Uprawnienia zawodowe w zakresach, o których
mowa w art. 43 pkt 6 i 7, mogà otrzymaç równie˝ oso-
by posiadajàce wy˝sze wykszta∏cenie geograficzne
o specjalnoÊci kartografia albo innej specjalnoÊci, po
ukoƒczeniu podyplomowego studium w zakresie karto-
grafii.

2a. (uchylony).34)

3. Osoby posiadajàce w dziedzinie geodezji i karto-
grafii tytu∏ naukowy profesora albo I lub II stopieƒ
specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odr´bnych
przepisów, sà zwolnione z wymogów okreÊlonych
w ust. 1 pkt 2 i 3.
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32) Przez art. 60 pkt 31 lit. f ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2. 

———————
33) Przez art. 237 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. Nr 115, poz. 741),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r. 

34) Przez art. 237 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 33. 



4. G∏ówny Geodeta Kraju mo˝e w uzasadnionych
wypadkach, na wniosek osoby ubiegajàcej si´ o uzy-
skanie uprawnieƒ zawodowych, uznaç posiadanie in-
nego pokrewnego wykszta∏cenia i d∏ugoletniej geode-
zyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spe∏-
nienie wymagaƒ kwalifikacyjnych, o których mowa
w ust. 1 i 2.

Art. 45. 1. Uprawnienia zawodowe nadaje G∏ówny
Geodeta Kraju na podstawie wyników post´powania
kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisj´
kwalifikacyjnà do spraw uprawnieƒ zawodowych.

2. Nadanie uprawnieƒ zawodowych stwierdza si´
Êwiadectwem. Odmowa nadania uprawnieƒ zawodo-
wych nast´puje w drodze decyzji.

3. G∏ówny Geodeta Kraju powo∏uje komisj´ do
spraw uprawnieƒ zawodowych z udzia∏em przedsta-
wicieli stowarzyszeƒ spo∏eczno-zawodowych dzia∏ajà-
cych w dziedzinie geodezji i kartografii, a tak˝e prowa-
dzi centralny rejestr osób posiadajàcych uprawnienia
zawodowe. 

4. Koszty post´powania kwalifikacyjnego ponosi
osoba ubiegajàca si´ o nadanie uprawnieƒ zawodo-
wych.

5.35) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa4) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób, tryb i szczegó∏owe warunki nadawania upraw-
nieƒ zawodowych oraz dzia∏ania komisji kwalifikacyj-
nej do spraw uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii, a w szczególnoÊci:

1) tryb sk∏adania wniosków o nadanie uprawnieƒ za-
wodowych,

2) sposób i warunki uznania praktyki zawodowej,

3) organizacj´ dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej,

4) sposób przeprowadzania post´powania kwalifika-
cyjnego i ustalania jego kosztów,

5) wzory Êwiadectw tych uprawnieƒ,

6) sposób prowadzenia i zakres danych centralnego
rejestru osób posiadajàcych uprawnienia zawodo-
we

— majàc na uwadze potrzeb´ oceny umiej´tnoÊci sa-
modzielnego wykonywania prac zgodnie z obowiàzu-
jàcymi przepisami prawa i zasadami wspó∏czesnej
wiedzy technicznej. 

Art. 46. 1. Osobom, o których mowa w art. 42, któ-
re ze swojej winy naruszy∏y przepisy art. 42 ust. 3,
mo˝na:

1) udzieliç upomnienia;

2) udzieliç nagany z wpisem do centralnego rejestru
osób posiadajàcych uprawnienia zawodowe;

3) zawiesiç wykonywanie uprawnieƒ zawodowych
na okres od 6 miesi´cy do jednego roku;

4) zawiesiç wykonywanie uprawnieƒ zawodowych
do czasu ponownego z∏o˝enia egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym;

5) odebraç uprawnienia zawodowe, z mo˝liwoÊcià
ubiegania si´ o ponowne ich uzyskanie po up∏y-
wie 3 lat od dnia ich odebrania.

2. W sprawach wymienionych w ust. 1 orzeka,
w drodze decyzji, G∏ówny Geodeta Kraju na wniosek
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.

3. W przypadku utraty zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych przez osoby, o których mowa w art. 42, al-
bo skazania ich za przest´pstwa przeciwko mieniu, ob-
rotowi gospodarczemu, wiarygodnoÊci dokumentów,
obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, za
przest´pstwa skarbowe oraz inne przest´pstwa majà-
ce znaczenie ze wzgl´du na wykonywany zawód —
o pozbawieniu uprawnieƒ zawodowych orzeka G∏ów-
ny Geodeta Kraju w drodze decyzji.

4. Na decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, przys∏u-
guje skarga do sàdu administracyjnego w trybie okre-
Êlonym w odr´bnych przepisach.

Art. 47. Je˝eli przy wykonywaniu funkcji mierni-
czych górniczych, asystentów mierniczych górniczych
lub bieg∏ych sàdowych jest niezb´dne prowadzenie
prac geodezyjnych i kartograficznych podlegajàcych
obowiàzkowi zg∏oszenia do paƒstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, osoby wykonujàce
te prace powinny posiadaç uprawnienia zawodowe
zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdzia∏ 8a36)

Numeracja porzàdkowa nieruchomoÊci
w miejscowoÊciach

Art. 47a. Do zadaƒ gminy nale˝y:

1) umieszczanie i utrzymywanie w nale˝ytym stanie
tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz
innych miejscowoÊciach na obszarze gminy;

2) ustalanie numerów porzàdkowych nieruchomoÊci
zabudowanych oraz nieruchomoÊci przeznaczo-
nych pod zabudow´ zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, a tak˝e
prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji
porzàdkowej nieruchomoÊci.

Art. 47b. 1. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zabudowa-
nych oraz nieruchomoÊci przeznaczonych pod zabu-
dow´ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego sà obowiàzani umieÊciç na nieru-
chomoÊci, w widocznym miejscu, tabliczk´ z nume-
rem porzàdkowym nieruchomoÊci oraz utrzymywaç jà
w nale˝ytym stanie. 
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35) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3. 
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36) Dodany przez art. 10 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1. 



2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób ustalania numerów po-
rzàdkowych oraz oznaczania nimi nieruchomoÊci,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci, ˝e oznaczenie nieru-
chomoÊci numerem porzàdkowym nast´puje z urz´du
lub na wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci.

Rozdzia∏ 9

Przepisy karne

Art. 48. 1. Kto:

1) wbrew przepisom art. 12 nie zg∏asza prac geode-
zyjnych i kartograficznych lub nie przekazuje ma-
teria∏ów, powsta∏ych w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, lub informacji o tych materia-
∏ach do paƒstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego,

2) wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub
uniemo˝liwia osobie wykonujàcej prace geodezyj-
ne i kartograficzne wejÊcie na grunt lub do obiek-
tu budowlanego i dokonanie niezb´dnych czynno-
Êci zwiàzanych z wykonywanà pracà,

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, prze-
mieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzàdzenia zabezpieczajàce te zna-
ki oraz budowle triangulacyjne, a tak˝e nie zawia-
damia w∏aÊciwych organów o zniszczeniu, uszko-
dzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych te znaki oraz budowli triangula-
cyjnych,

4) wbrew przepisom art. 18 bez wymaganego zezwo-
lenia bàdê wbrew jego warunkom wykonuje prace
reprodukcyjne lub rozpowszechnia mapy, materia-
∏y fotogrametryczne i teledetekcyjne,

5) wbrew przepisom art. 22 ust. 2 i 3, b´dàc obowià-
zany do zg∏oszenia zmian danych obj´tych ewi-
dencjà gruntów i budynków, nie zg∏osi ich do w∏a-
Êciwego organu w ciàgu 30 dni od dnia powstania
zmian albo b´dàc obowiàzany dostarczyç doku-
menty niezb´dne do wprowadzenia zmian w ewi-
dencji gruntów i budynków nie dostarczy ich,

6) wbrew przepisom art. 27 ust. 2 nie uzgadnia usy-
tuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
bàdê nie zapewnia przeprowadzenia wyznaczenia
usytuowania obiektów budowlanych, geodezyj-
nych pomiarów powykonawczych i sporzàdzenia
dokumentacji z tym zwiàzanej,

7) wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych upraw-
nieƒ zawodowych wykonuje samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii

— podlega karze grzywny.

2. W wypadkach okreÊlonych w ust. 1 orzekanie
nast´puje na podstawie przepisów o post´powaniu
w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 10

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 49. 1. (pomini´ty).37)

2. W stosunku do osób wykonujàcych prace geode-
zyjne i kartograficzne nie majà zastosowania przepisy
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle (Dz. U.
z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304).

Art. 50. 1. Dokumenty stwierdzajàce posiadanie
kwalifikacji zawodowych, uzyskane w trybie przepi-
sów obowiàzujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, sà jednoznaczne z uprawnieniami zawodowy-
mi, o których mowa w art. 42.

2. Osoby nieposiadajàce uprawnieƒ zawodowych,
zatrudnione w istniejàcych jednostkach gospodarki
uspo∏ecznionej na stanowiskach, do których zajmowa-
nia jest wymagane posiadanie tych uprawnieƒ, sà
obowiàzane do ich uzyskania w ciàgu 5 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 51. W ewidencji gruntów i budynków, za∏o˝o-
nej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewi-
dencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32),
oprócz w∏aÊciciela, do czasu uregulowania tytu∏u w∏a-
snoÊci, wykazuje si´ tak˝e osob´ w∏adajàcego.

Art. 52. Post´powanie o rozgraniczenie nierucho-
moÊci, wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
prowadzi si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 53. NieruchomoÊci paƒstwowe, wydzielone
w zwiàzku z usytuowaniem na nich znaków geodezyj-
nych, grawimetrycznych i magnetycznych, urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych te znaki i budowli triangulacyjnych,
przechodzà w zarzàd w∏aÊciwych starostów.

Art. 53a. Do czasu przekszta∏cenia ewidencji grun-
tów i budynków w kataster nieruchomoÊci przez u˝yte
w niniejszej ustawie poj´cie „kataster” rozumie si´ t´
ewidencj´. 

Art. 54. Ustawa nie narusza przepisów:

1) art. 1 i 4 dekretu z dnia 6 wrzeÊnia 1951 r. o obsza-
rach szczególnie wa˝nych dla obrony kraju (Dz. U.
Nr 46, poz. 341 oraz z 2001 r. Nr 69, poz. 725);

2) dekretu z dnia 6 maja 1953 r. — Prawo górnicze
(Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35,
poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 14,
poz. 89 oraz z 1991 r. Nr 31, poz. 128); 38)

3) art. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 4 dekretu z dnia 23 marca
1956 r. o ochronie granic paƒstwowych (Dz. U.
Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168, z 1969 r.
Nr 13, poz. 95, z 1977 r. Nr 37, poz. 162 oraz
z 1990 r. Nr 34, poz. 198); 39)
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37) Zamieszczony w obwieszczeniu.
38) Utraci∏ moc z dniem 2 wrzeÊnia 1994 r. stosownie do

art. 158 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geo-
logiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96).

39) Utraci∏ moc z dniem 19 listopada 1990 r. stosownie do
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461).



4)40) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238,
poz. 2390);

5) ustawy z dnia 24 paêdziernika 1974 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12,
poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r.
Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124,
z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34,
poz. 198); 41)

6) ustawy z dnia 24 paêdziernika 1974 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3,
poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26,
poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77,
poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125,
poz. 1368); 42)

7) ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach
urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z póên. zm.43)).

Art. 55—57. (pomini´te).37)

Art. 58. Tracà moc:

1) dekret z dnia 13 wrzeÊnia 1946 r. o rozgraniczeniu
nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 53, poz. 298 i Nr 70,
poz. 382);

2) dekret z dnia 25 kwietnia 1948 r. o prawie dokony-
wania zdj´ç aerofotogrametrycznych (Dz. U. Nr 24,
poz. 160);

3) dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32);

4) dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o paƒstwowej
s∏u˝bie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25,
poz. 115, z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1987 r. Nr 33,
poz. 180 oraz z 1988 r. Nr 24, poz. 170).

Art. 59. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie pozostajà w mocy
dotychczasowe przepisy, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.

Art. 60. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1989 r.
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40) W brzmieniu ustalonym przez art. 125 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 16. 
41) Utraci∏a moc z dniem 1 stycznia 1995 r. stosownie do

art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

42) Uchylona z dniem 1 stycznia 2002 r. przez art. 219 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229). 

———————
43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417. 



— 15864 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73 (od 2000 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 

Zam. 2981/W/C/2005 ISSN 0867-3411 Cena 3,30 z∏ (w tym 7 % VAT)

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl


