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W postępowaniu podziału nieruchomości występują dwie 
procedury dotyczące granic:

− przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi,przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi,
− zatwierdzenie nowych granic powstałych w wyniku po-zatwierdzenie nowych granic powstałych w wyniku po-

działu.
Aby omówić te procedury, należy najpierw wyjaśnić pojęcie 

nieruchomości, działki oraz granicy.

Pojęcie granicy nieruchomości
Według ustawy kodeks cywilny [1], nieruchomościami są 

części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem 
związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy prze-
pisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 
własności. Jedna nieruchomość może składać się z kilku dzia-
łek ewidencyjnych. Według rozporządzenia w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków [6], działkę ewidencyjną stanowi 
ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, 
jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia 
za pomocą linii granicznych.

Z wymienionych powyżej definicji wynikają zatem dwa pojęcia 
granic – granica nieruchomości oraz granica działki ewidencyj-
nej. W przypadku, kiedy nieruchomość składa się z co najmniej 
dwóch działek przyległych do siebie (sąsiednich), granicami nie-
ruchomości będą granice kompleksu tych działek ewidencyjnych 
(stanowiących odrębny przedmiot własności – np. wykazanych 
w jednej księdze wieczystej). Jeżeli w skład nieruchomości wcho-
dzi kilka działek, które ze sobą nie sąsiadują, granice nieruchomo-
ści będą stanowiły granice poszczególnych działek lub komplek-
sów sąsiednich działek ewidencyjnych. Na rys. 1 przedstawiono 
konfiguracje granic trzech nieruchomości, posiadających urzą-
dzone księgi wieczyste KW 1, KW 2 i KW 3.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z granicą nie-
ruchomości, czy z granicą działki ewidencyjnej, granica może 
mieć różną moc prawną – w zależności od sposobu, w jaki zo-
stała ona ustalona. Nie powstał dotychczas jednolity standard, 
który regulowałby definicje granic. Jednak definicje te funkcjo-
nują w środowiskach geodezyjnych, gdyż bez nich nie byłoby 
możliwe wykonywanie wszelkich prac geodezyjno-prawnych, 
a w szczególności podziału nieruchomości. Według Bogda-
na Grzechnika i Zenona Marca [8], za granicę nieruchomości 
ustaloną według stanu prawnego należy rozumieć geodezyjnie 
jednoznacznie określoną granicę, ustaloną na podstawie doku-
mentacji geodezyjnej sporządzonej w postępowaniu:

a) rozgraniczeniowym,rozgraniczeniowym,
b) podziałowym �administracyjnym, sądowym),podziałowym �administracyjnym, sądowym),
c) scaleniowym i wymiany grunt�w,scaleniowym i wymiany grunt�w,
d) scaleniowym �pod skoncentrowane budownictwa jednoro-scaleniowym �pod skoncentrowane budownictwa jednoro-

dzinne),
e) sądowym �w zakresie dowod�w stanowiących podstawęsądowym �w zakresie dowod�w stanowiących podstawę 

rozstrzygnięć sądowych),
f) uwłaszczeniowym i innych postępowaniach administracyj-uwłaszczeniowym i innych postępowaniach administracyj-

nych,
g) innym, dopuszczonym na podstawie przepis�w rozporzą-innym, dopuszczonym na podstawie przepis�w rozporzą-

dzenia Ministr�w Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
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Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. 
w sprawie rozgraniczania nieruchomości,

h) w procesie zakładania i modernizacji ewidencji grunt�ww procesie zakładania i modernizacji ewidencji grunt�w 
i budynk�w na podstawie rozporządzenia Ministr�w Gospodar-
ki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji grun-
t�w i budynk�w.

Można wyróżnić następujące rodzaje granic:
− granice ustalone według stanu prawnego,granice ustalone według stanu prawnego,
− pozostałe granice, ujawnione w ewidencji gruntów i bu-pozostałe granice, ujawnione w ewidencji gruntów i bu-

dynków.
Propozycja definicji granicy ustalonej według stanu prawne-

go może składać się z dwóch części:
1) granica zatwierdzona w postępowaniu administracyjnymgranica zatwierdzona w postępowaniu administracyjnym 

lub sądowym,
2) granica jednoznacznie określona w dokumentacji geode-granica jednoznacznie określona w dokumentacji geode-

zyjnej.
Warunek pierwszy, dotyczący zatwierdzenia granic, spełniają 

następujące postępowania:
− rozgraniczenia nieruchomości,rozgraniczenia nieruchomości,
− podziały nieruchomości – w odniesieniu do granic wydzie-podziały nieruchomości – w odniesieniu do granic wydzie-

lonych w wyniku podziału,
− scalenia i podziały nieruchomości,scalenia i podziały nieruchomości,
− scalenia i wymiany gruntów,scalenia i wymiany gruntów,
− postępowania sądowe lub administracyjne, zakończonepostępowania sądowe lub administracyjne, zakończone 

wydaniem prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej.

Warunek dotyczący jednoznacznego określenia granicy jest 
spełniony, jeżeli istnieje dokumentacja pozwalająca na wzno-
wienie znaków granicznych (zgodnie z zapisami ustawy Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne [3]), czyli istnieją dokumenty 
określające położenie punktów granicznych i przebiegu granic. 
Do odtworzenia przebiegu granic na gruncie wykorzystuje się:

− współrzędne punktów granicznych w obowiązującymwspółrzędne punktów granicznych w obowiązującym 
układzie współrzędnych,

− dane do wytyczenia granic na gruncie,dane do wytyczenia granic na gruncie,
− szkice wyznaczenia granic działek.szkice wyznaczenia granic działek.
Obecnie geodeci bardzo często korzystają z operatów tech-

nicznych sprzed trzydziestu, czterdziestu lat, kiedy pomiary 
granic wykonywano metodą domiarów prostokątnych. Na bazie 
osnowy państwowej lub lokalnej zakładano ciągi osnowy niższej 
klasy, mierząc zazwyczaj kąty teodolitami, zaś długości boków 
taśmami stalowymi. Na podstawie wyrównanej osnowy otrzy-
mywano współrzędne punktów, z których dokonywano pomia-
rów granic metodą ortogonalną, za pomocą węgielnicy i ruletki. 
Fragment szkicu wyznaczenia projektowanych działek w postę-
powaniu scalenia i wymiany gruntów przedstawia rys. 2.

Oprócz dokumentów, które w sposób jednoznaczny pozwa-

lają określić położenie punktów granicznych istnieje wiele do-
kumentów, które są przydatne w odtworzeniu przebiegu granic, 
jednak nie pozwalają na jednoznaczne określenie punktów gra-
nicznych, z uwagi na brak pełnej dokumentacji pomiarowej, 
w wyniku której te granice wniesiono na mapy. Mogą to być:

− zarysy pomiarowe z pomiaru granic, zawierające tylkozarysy pomiarowe z pomiaru granic, zawierające tylko 
miary czołowe między punktami granicznymi (fragment zarysu 
pomiarowego przedstawia rys. 3),

− mapy jednostkowe nieruchomości, scaleniowe, katastralne,mapy jednostkowe nieruchomości, scaleniowe, katastralne, 
ewidencyjne (fragment planu scaleniowego przedstawia rys. 4).

− plany parcelacyjne.plany parcelacyjne.
Aby na podstawie takich dokumentów wyznaczyć przebieg 

granic, konieczne jest przeprowadzenie bezpośrednich pomia-
rów terenowych, pozwalających na odniesienie niepełnych da-
nych do stanu na gruncie i umożliwiających wpasowanie da-
nych pośrednich do jednoznacznie określonych, stanowiących 
układ odniesienia.

Operat ewidencji gruntów może spełniać warunek jedno-
znacznego określenia przebiegu granic, jednak nie wszystkie 
ujawnione w nim granice są zatwierdzone prawnie. Część granic 
wprowadzona do ewidencji na podstawie map jednostkowych 
posiada moc prawną, jednak pozostałe granice ujawniono na 
podstawie pomiaru stanu użytkowania na gruncie i ich przebieg 
nie został zatwierdzony ostateczną decyzją administracyjną. 
Przypadek odwrotny dotyczyć może sytuacji, kiedy została wy-
dana decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe, ale załącz-
nikiem do wydanego dokumentu jest wyłącznie wyrys z mapy 
ewidencyjnej w skali 1:5000, który nie stanowi dokumentu jed-
noznacznie określającego przebieg granic. Dane na temat prze-
biegu granic należy wtedy pobrać z operatu ewidencyjnego, któ-
ry zawiera dane na temat przebiegu granic. Nie zawsze jednak 
operat ewidencyjny zawiera jednoznaczne dane, ponieważ nie 
zawsze wykonywano pełne pomiary klasyczne na bazie osnowy 
pomiarowej (a jeśli tak, to nie zawsze zachowały się dokumenty 
kompletne). W przypadku, kiedy ewidencję gruntów zakładano 
z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznych, najczęściej 
jedynym dostępnym materiałem była fotomapa, czasem uczytel-
niona zarysem pomiarowym bez punktów osnowy. W związku 
z tym nie wolno, bez szczegółowej analizy dokumentacji źród-
łowej, stwierdzić, że nieruchomość ma uregulowany prawnie 
przebieg granic, tylko na podstawie założonej księgi wieczy-
stej.

Procedura przyjęcia granic na podstawie obowiązują-
cych przepisów

Na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu do-
konywania podziałów nieruchomości [7], przyjęcie granic nie-

ruchomości podlegającej po-
działowi następuje w wyniku 
badania księgi wieczystej oraz 
innych dokumentów określają-
cych stan prawny nieruchomo-
ści. W przypadku braku wyżej 
wymienionych dokumentów, 
granice przyjmuje się na pod-
stawie danych wykazanych 
w katastrze nieruchomości, 
a przepis dodatkowo nakazuje 
zawiadomienie właścicieli bądź 
użytkowników wieczystych 

Rys. 2. Fragment szkicu wyzna-
czenia projektowanych działek 
w wyniku scalenia i wymiany 
gruntów wsi Czarny Las �badania 
własne autora)
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nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli (użyt-
kowników wieczystych) nieruchomości sąsiednich. W przy-
padku istnienia dokumentów określających stan prawny nieru-
chomości, procedura zawiadamiania stron nie jest wymagana. 
W razie niezgodności zapisów w dokumencie określającym stan 
prawny z danymi zawartymi w katastrze nieruchomości, prze-
pis nie wymaga zawiadamiania o tym fakcie zainteresowanych 
stron. Należy zaznaczyć, że na podstawie ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece [2] podstawą oznaczenia nieruchomości 
w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków, 
więc w przypadku niezgodności między stanem w ewidencji 
a stanem w księdze powinno dokonać się sprostowania w księ-
dze wieczystej, na podstawie danych ewidencyjnych.

Rozporządzenie [7] narzuca geodecie przyjęcie granic 
w wyniku badania księgi wieczystej oraz innych dokumentów 
określających stan prawny nieruchomości. Należy się zastano-
wić, jakie inne dokumenty określają stan prawny nieruchomo-
ści. Rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
[5] wymienia dwa rodzaje dokumentów stanowiących podsta-
wę ustalania przebiegu granic:

1) stwierdzające stan praw-stwierdzające stan praw-
ny (odpisy ksiąg wieczystych, 
wypisy aktów notarialnych, 
prawomocne orzeczenia sądo-
we, ostateczne decyzje admini-
stracyjne),

2) określające położenieokreślające położenie 
punktów granicznych i prze-
bieg granic nieruchomości 
(dokumenty zawierające dane 
liczbowe oraz mapy i plany).

Co należy rozumieć zatem 
pod pojęciem „dokumentów 
określających stan prawny nie-
ruchomości”, skoro jedna grupa 
zdefiniowanych jednoznacznie 
dokumentów „stwierdza” stan 
prawny, a druga grupa „określa” 
– ale nie stan prawny, lecz ściśle 
– położenie punktów granicz-
nych? Należy rozróżnić grupę 
dokumentów, które stwierdzają 
stan prawny, informując o rodza-
ju prawa do nieruchomości, od 
dokumentów określających poło-
żenie punktów granicznych, któ-
re wskazują zasięg tego prawa. 
Do przyjęcia granic są zatem 
niezbędne oba rodzaje doku-
mentów. W aktach księgi wie-
czystej powinny znajdować się 
dokumenty określające położe-
nie punktów granicznych (np. 
mapy jednostkowe nieruchomo-
ści, na podstawie których można 
dotrzeć do współrzędnych punk-
tów granicznych), a w przypadku 
wypisów z aktów notarialnych, 
orzeczeń sądowych, czy decyzji 
administracyjnych dokumenty 
określające przebieg granic po-
winny stanowić załączniki do 
ww. dokumentów stwierdzają-
cych stan prawny. Geodeta ma 
zatem obowiązek zbadać stan 
prawny, w szczególności ustalić 

osobę właściciela, na podstawie dokumentów stwierdzających stan 
prawny, a następnie wykorzystać do przyjęcia granic dokumenty 
określające przebieg granic, znajdujące się w ośrodku dokumen-
tacji. Problematykę badań stanów prawnych nieruchomości autor 
poruszył w publikacji [9].

Jeśli dokumenty określające położenie punktów granicznych, 
załączone do dokumentów stwierdzających stan prawny, po-
wstały w postępowaniach geodezyjno-prawnych wymienionych 
w punkcie 2 i pozwalają na jednoznaczne odtworzenie przebiegu 
granic – należy uznać, że granice zostały ustalone według stanu 
prawnego i brak konieczności zawiadamiania stron o czynnoś-
ciach przyjęcia granic jest uzasadniony.

Jednak w przypadku, kiedy dokumenty określające położe-
nie punktów granicznych nie powstały w wyniku postępowań 
geodezyjno-prawnych wymienionych w punkcie 2, granice nie 
posiadają ustalonego stanu prawnego.

Granice powstałe w wyniku podziału
W przypadku, kiedy podział nieruchomości zatwierdzany jest 

decyzją administracyjną, wydzielone w wyniku podziału grani-

Rys. 3. Fragment zarysu pomiarowego wsi Suków, na którym stwierdzono brak punktów osnowy oraz po-
wiązania z jakimkolwiek układem współrzędnych �badania własne autora)

Rys. 4. Fragment planu scaleniowego wsi Kaszewska Wola z 1934 r., na którym uwidocznione są jedynie 
wybrane miary czołowe działek ewidencyjnych �badania własne autora)
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ce nieruchomości otrzymują status granic prawnych. Oznacza 
to, że położenie tych granic jest niewzruszalne, a w przypadku 
zniszczenia znaków granicznych (w celu ich odtworzenia na 
gruncie) stosuje się procedurę wznowienia znaków granicznych, 
zgodnie z zapisami ustawy [3].

Specyfikę umocowania prawnego granicy wydzielonej w wy-
niku podziału wyjaśnia rys. 5. Podziałowi na działki 10/1 i 10/2 
podlega nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 10, 
której odcinki granic ograniczone są punktami: 1–2–3–4–1. Od-
cinek granicy 2–3, przyjmowany do podziału, jest zatwierdzony 
prawnie, gdyż leży na odcinku dwóch niewzruszalnych punk-
tów A–B. Pozostałe odcinki granic nieruchomości przyjmowa-
nych do podziału – 1–2, 1–4 oraz 3–4 – nie posiadają statusu 
prawnego. Decyzja podziałowa zatwierdza prawnie jedynie gra-
nicę wydzieloną w wyniku podziału, a ściśle tylko kierunek tej 
granicy (E–f). Punkt E staje się punktem niewzruszalnym, gdyż 
wydzielona w wyniku podziału granica przecina granicę praw-
ną. Natomiast położenie punktu f nie jest ostateczne, ponieważ 
postępowanie podziałowe nie zatwierdza  granicy 1–4 na kie-
runku c–d. Punkt f może zatem ulec przesunięciu, jeżeli w wy-
niku późniejszego postępowania (np. w wyniku rozgraniczenia 
nieruchomości) zmianie położenia ulegnie granica 1–4. Może to 
być jednak przesunięcie wyłącznie na kierunku E–f.

85% nieruchomości posiadało księgi wieczyste (według ba-
dań w publikacji [9] – księgi wieczyste stanowiły 66% nie-
ruchomości), zatem zgodnie z rozporządzeniem [7], przebieg 
granic należało w tych przypadkach odtworzyć na podstawie 
dokumentów zawartych w aktach ksiąg wieczystych. Teoretycz-
nie przyjęcie granic do podziału w obecności zainteresowanych 
stron nie było wymagane, lecz jedynie protokół podpisany przez 
geodetę.

Ponieważ większość badanych nieruchomości posiadało 
urządzone księgi wieczyste i na podstawie akt ksiąg przyjmo-
wane były granice do podziału, należało sprawdzić, jakie to były 
dokumenty.

Dokumentację dotyczącą przebiegu granic, znajdującą się 
w aktach ksiąg wieczystych (rok 2006 – podziały nieruchomo-
ści w gminach Wieluń oraz Czarnożyły pod budowę obwodnicy 
Wielunia), przedstawia tabl. 2.

Rys. 5. Granice w postępowaniu podziału nieruchomości �opracowanie 
własne autora)

Należy się zastanowić, czy w przypadku podziału bez postę-
powania administracyjnego (przypadek wyłączony z kompeten-
cji ustawy o gospodarce nieruchomościami [4]), kiedy postępo-
wanie kończy przyjęcie operatu do zasobu, wydzielone granice 
należy uznawać za prawne. Spełniony jest bowiem warunek 
dotyczący jednoznacznego określenia punktów granicznych, 
jednak brakuje zatwierdzenia decyzją administracyjną.

Badania dokumentacji geodezyjnej powstałej w wyni-
ku podziałów nieruchomości

Celem badań było rozwiązanie następujących zagadnień:
− rodzaje dokumentów stwierdzających stan prawny nieru-rodzaje dokumentów stwierdzających stan prawny nieru-

chomości,
− rodzaje dokumentacji określającej położenie punktów gra-rodzaje dokumentacji określającej położenie punktów gra-

nicznych, znajdującej się w aktach ksiąg wieczystych i na pod-
stawie której następuje przyjęcie granic do podziału,

− określenie przypadków zawiadomień stron o czynnościachokreślenie przypadków zawiadomień stron o czynnościach 
przyjęcia granic,

− analiza techniczna wykorzystania dokumentacji geodezyjnejanaliza techniczna wykorzystania dokumentacji geodezyjnej 
określającej położenie punktów granicznych do przyjęcia granic,

− kwestia ostateczności granic oraz powierzchni działek wy-kwestia ostateczności granic oraz powierzchni działek wy-
dzielonych w wyniku podziału.

Dokumentację potwierdzającą stany prawne, na przykładzie 
82 operatów technicznych podziałów nieruchomości (gmina Gro-
dzisk Maz., maj 2005 –  grudzień 2006), przedstawia tabl. 1.

W 99% przypadków w aktach księgi wieczystej jedynym do-
kumentem określającym przebieg granic był wyrys z mapy ewi-
dencji gruntów w skali 1:5000, na podstawie którego nie można 
było wznowić granic i konieczna była analiza operatów ewiden-
cyjnych. Operaty ewidencyjne nie zawierały jednoznacznych 
danych na temat przebiegu granic (nie wykonywano pomiarów 
klasycznych). Często po założeniu księgi wieczystej była wyko-
nywana modernizacja ewidencji, bądź sporządzona mapa jed-
nostkowa – jednak w aktach księgi nie odnaleziono informacji 
na ten temat. W badanych przypadkach, aby ustalić przebieg 
granic, wykonywano pomiary terenowe i wpasowywano po-
średnie dane z operatów ewidencyjnych. Zawiadamiano strony 
i podpisywano na gruncie protokoły przyjęcia granic – pomimo 
że formalnie (według przepisu [7]) czynności te nie powinny 
być wykonywane, gdyż były założone księgi wieczyste.

Tabl. 3 przedstawia przypadki zawiadomień o czynnościach 
przyjęcia granic na przykładzie 28 operatów podziałowych nie-
ruchomości, uregulowanych w księgach wieczystych w gminie 
Grodzisk Maz. w okresie od maja do grudnia 2006 r. (tabl. 3).

W 86% przypadków, pomimo założonych ksiąg wieczystych, 
zawiadomiono strony o czynnościach przyjęcia granic i podpi-
sano protokół na gruncie, gdyż na podstawie samego wyrysu 
z ewidencji gruntów nie można było wznowić granic i koniecz-
ne było sięgnięcie do operatu ewidencyjnego. Analiza operatów 
ewidencyjnych oraz map jednostkowych była niezbędna do wy-
znaczenia przebiegu granic. W 14% przypadków nie zawiado-
miono stron, gdyż czynność ta była dokonana wcześniej, a do 
operatu załączono kopie protokołów z operatów archiwalnych.

Dalsza część badań przedstawia sposoby oraz analizę tech-
niczną wykorzystania dokumentacji geodezyjnej, określającej 
położenie punktów granicznych do przyjęcia granic, na podsta-
wie dwóch postępowań podziałowych, w których autor uczest-
niczył w ramach praktyki zawodowej.

Obiekt Bieniewiec
Czynnościom przyjęcia granic podlegały dwie działki ewi-

dencyjne. Wykorzystano operaty do założenia ewidencji grun-
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tów dwóch sąsiednich wsi oraz jednostkową mapę podziałową. 
Przedmiotowe działki zostały pomierzone w trakcie zakładania 
ewidencji gruntów metodą domiarów prostokątnych z osno-
wy pomiarowej do założenia ewidencji gruntów. Na osnowę 
pomiarową składały się ciągi poligonowe (kąty pomierzono 
teodolitem, a długości ruletką). W celu wznowienia punktów 
granicznych, które nie zostały zastabilizowane trwale, ko-
nieczne było – w pierwszej kolejności – ustalenie współrzęd-
nych punktów dawnej osnowy pomiarowej. Najdokładniejszą 
metodą wznowienia granic jest wyznaczenie współrzędnych 
na podstawie miar ze szkiców polowych, odniesionych do od-
nalezionych punktów osnowy zakładanej w procesie tworzenia 
mapy ewidencyjnej, stabilizowanych trwale słupami z kamie-
nia lub betonu.

W celu odnalezienia istniejących znaków wyniesiono w te-
renie współrzędne katalogowe punktów ewidencyjnych z za-
łożonej do bieżących celów osnowy pomiarowej, opartej na 
punktach państwowych III klasy w układzie 65 w strefie 2. 
Niestety, punkty stabilizowane słupami, na podstawie których 
pomierzono granice przedmiotowych działek (nr nr 2/21, 1/22) 
zostały zniszczone podczas budowy drogi, natomiast punkt 
114 nie był stabilizowany trwale podczas pomiarów do założe-
nia ewidencji (rys. 6. szkic osnowy pomiarowej do założenia 
ewidencji gruntów).

pomiarowych oraz współrzędne katalogowe do obliczenia 
kątów i odległości w przypadkach, kiedy brakowało tych da-
nych z pomiarów bezpośrednich. Współrzędne punktu 2031 
obliczono metodą biegunową na podstawie pomierzonych 
punktów 2032, 2033, wykorzystując kąt obliczony na pod-
stawie współrzędnych katalogowych oraz odległość ze szki-
cu pomiarowego (współrzędne pozostałych trzech punktów 
otrzymano z pomiaru bezpośredniego). Raport z obliczeń 
współrzędnych punktów dawnej osnowy pomiarowej przed-
stawiono w tabl. 4.

Mając niezbędne współrzędne punktów dawnej osno-
wy pomiarowej (oraz współrzędne punktów nr nr p11, p12 
z operatu mapy jednostkowej, z której przyjęto kierunek pro-
stej p11-p12), obliczono współrzędne punktów przebiegu gra-
nic działek metodą domiarów prostokątnych oraz przecięcia 
prostych, zgodnie z danymi ze szkiców polowych pomiaru 
do założenia ewidencji gruntów (rys. 7. szkic do obliczeń punk-
tów granicznych).

Wykonano następujące obliczenia:
− obliczenie współrzędnych punktów 5, 6, 7, 11,obliczenie współrzędnych punktów 5, 6, 7, 11, 24 metodą 

domiarów z prostej 2/21–1/22,
− obliczenie współrzędnych punktów 25, 27, 26 metodą do-obliczenie współrzędnych punktów 25, 27, 26 metodą do-

miarów z prostej 114–1/22,
− obliczenie współrzędnych punktu 31 metodą przecięciaobliczenie współrzędnych punktu 31 metodą przecięcia 

prostej 24–27 prostą 7–11,
− obliczenie współrzędnych punktu 32 metodą przecięciaobliczenie współrzędnych punktu 32 metodą przecięcia 

prostej 24–27 prostą 25–26,
− obliczenie współrzędnych punktu 22 metodą przecięciaobliczenie współrzędnych punktu 22 metodą przecięcia 

prostej p11–p12 prostą 114–25,
− obliczenie współrzędnych punktu 23 metodą przecięciaobliczenie współrzędnych punktu 23 metodą przecięcia 

prostej p22–p12 prostą 5–6.

Raport z obliczeń współrzędnych punktów granicznych 
przedstawiono w tabl. 5.

Obiekt Jadwisin
Czynnościom przyjęcia granic podlegały odcinki granic 

działki oznaczone na rys. 8 punktami 88–89–90–91. Do czyn-
ności przyjęcia granic wykorzystano operat ewidencji gruntów 
obrębu Jadwisin oraz jednostkową mapę podziałową z roku 
1996, którą wykorzystywano do przyjęcia granic w podziałach 
nieruchomości sąsiednich w roku 1999 oraz 2006 (przyjmo-

wano te same współrzędne punktów 
granicznych).

Czynności geodezyjne prowadzą-
ce do ustalenia współrzędnych granic 
działki w obowiązującym lokalnym 
układzie współrzędnych WSW 1975 
(oznaczenia wg rys. 8):

− odnalezienie oraz wznowienieodnalezienie oraz wznowienie 
na podstawie odkopanych podcentrów 
(rurek drenarskich) punktów nr nr 
169, 171, 172, stanowiących punkty 
osnowy pomiarowej WOPM z 1960 r. 
w układzie Borowa Góra,

− pomiar w obowiązującym lokal-pomiar w obowiązującym lokal-
nym układzie współrzędnych WSW 
1975 jednoznacznie zinterpretowa-
nych narożników budynków stano-
wiących punkty nr nr 92, 96, będące 
punktami granicznymi działki,

− transformacja szukanych punk-transformacja szukanych punk-
tów granicznych działki nr nr 88, 89, 
90, 91, których współrzędne zosta-

Rys. 6. Szkic osnowy pomiarowej do założenia ewidencji gruntów 
�opracowanie własne autora)

Podczas dalszych prac ustalono, że w terenie zachowały 
się w stanie nienaruszonym jedynie zastabilizowane punkty 
osnowy: 6/17, 5/18, 2032, 2033 (wszystkie punkty pomie-
rzono w aktualnie obowiązującym układzie). Do obliczenia 
współrzędnych punktów 2/21, 1/22 oraz 114 (poprzez obli-
czenie ciągu dwustronnie nawiązanego do punktów 2031, 
2032, 5/18, 6/17) wykorzystano dane z dziennika pomiaru 
kątów poziomych, odległości między punktami ze szkiców 

Tabl. 4
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ły określone w układzie Bo-
rowa Góra, do układu WSW 
1975, wykorzystując jako 
punkty łączne punkty pomie-
rzonej osnowy ewidencyjnej 
nr nr 169, 171, 172, punkty gra-
niczne nr nr 92, 96 oraz punkt 
nr 82 z wykazu współrzęd-
nych punktów załamania wsi 
Jadwisin (otrzymano błędy 
transformacji: m�� = 0.08 m, 
my = 0.13 m).

W przypadku, kiedy przyj-
mowane do podziału granice 
nieruchomości nie posiada-
ją statusu granic prawnych, 
powstaje problem dotyczący 
powierzchni wydzielonych 
w wyniku podziału działek. Na 
przykładzie fragmentu mapy 
podziałowej (rys. 9) można 
przyjąć, że granica na odcinku 
169–170 nie jest granicą, której 
przebieg został zatwierdzony 
prawnie, a jej przebieg może 
zostać zmieniony w wyniku 
postępowania rozgraniczenio-
wego (które może wykazać, 
że w rzeczywistości granica 
ta jest przesunięta w kierunku 
północnym lub południowym, 
a przesunięcie to nie musi być 
równoległe). Zatem powierzch-
nia działki 19/30, która według 
mapy podziałowej wynosi 
1810 m2, może ulec zmianie, 
łącznie z miarami czołowymi 
między punktami 169–168 (na 
mapie 6.54 m) oraz 170–174 (na 
mapie 51.07 m). Zmianie nie 
ulegną natomiast powierzchnie 
wydzielonych w wyniku po-
działu działek, których wszyst-
kie granice powstały w wyniku 
podziału – np. działka 19/31 
o pow. 1503 m2.

Tabl. 5

Rys. 7. Szkic do obliczeń punktów granicznych �opracowanie własne autora)

Rys. 8. Szkic granicy i dawnej osnowy pomiarowej �opracowanie włas-
ne autora) Rys. 9. Fragment mapy podziałowej �badania własne autora)
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Podsumowanie i wnioski

1. Pomimo założonych ksiąg wieczystych, kiedy na pod-Pomimo założonych ksiąg wieczystych, kiedy na pod-
stawie rozporządzenia [7] nie istnieje obowiązek zawia-
damiania stron o czynnościach przyjęcia granic, geodeci 
– zgodnie ze sztuką geodezyjną – zobowiązywani są przez 
kierowników ośrodków dokumentacji oraz inspektorów 
kontroli do analizy operatów ewidencyjnych, wyznaczania 
przebiegu granic na podstawie dostępnych materiałów geo-
dezyjnych oraz zawiadamiania stron w celu podpisania pro-
tokołu na gruncie. Sytuacja ta świadczy o niejednoznaczno-
ści przepisu dotyczącego podziałów nieruchomości [7], gdyż 
sam fakt założenia księgi wieczystej nie decyduje o praw-
nym zatwierdzeniu granic nieruchomości, a tym bardziej nie 
stanowi o jednoznacznym ustaleniu przebiegu granic, które 
to czynności dokonywane są w ściśle określonych postępo-
waniach geodezyjno-prawnych.

2. W celu ustalenia współrzędnych punktów granicznychW celu ustalenia współrzędnych punktów granicznych 
konieczne jest wznawianie punktów dawnych osnów pomiaro-
wych, wykorzystywanie materiałów archiwalnych dotyczących 
ciągów pomiarowych, a w przypadku ich braku – wykonywanie 
transformacji współrzędnych na podstawie punktów łącznych 
oraz odtwarzanie położenia punktów granicznych na podstawie 
miar ze szkiców pomiarowych.

3. Wyniki otrzymywane w wyniku obliczeń z danychWyniki otrzymywane w wyniku obliczeń z danych 
archiwalnych nie zawsze mieszczą się w aktualnie obowią-
zujących normach (np. błędy transformacji w obiekcie 2 
przekraczają 10 cm), jednak należy pamiętać, że przyczyna 
tego stanu tkwi w niedokładności dawnych pomiarów i nie-
kompletności dawnych materiałów (np. brak danych ciągów 
pomiarowych), a na podstawie tych informacji, które można 
wykorzystać określa się współrzędne punktów w sposób naj-
dokładniejszy.

4. Z analizy dokumentacji geodezyjnej, określającej po-Z analizy dokumentacji geodezyjnej, określającej po-
łożenie punktów granicznych do przyjęcia granic, wynika, 
że granice przyjmowane do podziałów były opracowane i wy-
znaczone w terenie na podstawie wszystkich dostępnych ma-
teriałów geodezyjno-prawnych, zatem w przypadku kolejnych 
prac geodezyjnych na danych obiektach przebieg granic nie 
ulegnie zmianie, bowiem do wznowienia znaków granicznych 
należy wykorzystać współrzędne punktów z ostatniego operatu 
jednostkowego, mimo że granice przyjęte do podziału nie otrzy-
mały statusu granic prawnych.

5. Położenie nowych punktów granicznych powsta-Położenie nowych punktów granicznych powsta-
łych w wyniku podziału jest ostateczne jedynie w stosunku 
do tych punktów, które powstały w wyniku przecięcia kierun-
ków granic wydzielonych w wyniku podziału lub przecięcia 
kierunków nowych granic z granicami prawnymi przyjętymi 
do podziału. Kiedy przyjęte do podziału granice nie posiadają 
statusu prawnego, nie wszystkie działki ewidencyjne wydzie-
lone w wyniku podziału będą miały ostateczne granice, a ich 
przebieg oraz powierzchnie mogą ulec zmianie w wyniku 
przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego. W wy-
niku podziału nieruchomości są zatem wydzielane nowe gra-
nice i tylko kierunki tych granic uzyskują status prawny, 
co jest niewłaściwe z uwagi na pełne opracowanie granic 
przyjmowanych do podziału oraz podpisanie protokołu przy-
jęcia granic przez strony i geodetę.

6. Przyjęte do podziału granice nieruchomości, opra-Przyjęte do podziału granice nieruchomości, opra-
cowane zgodnie ze sztuką geodezyjną, po zbadaniu stanu 

prawnego według dostępnych w ośrodku dokumentacji da-
nych, zaakceptowane na gruncie przez właścicieli (protokół 
przebiegu i stabilizacji granic), powinny otrzymywać status 
prawny, dzięki czemu wszystkie granice oraz powierzchnie 
działek wydzielonych w wyniku podziału byłyby ostateczne, 
a ich zakwestionowanie byłoby możliwe jedynie na drodze 
sądowej.

7. Procedura i zatwierdzenie granic powinno kończyć sięProcedura i zatwierdzenie granic powinno kończyć się 
przyjęciem operatu do zasobu geodezyjno-kartograficznego 
wniesieniem zmian na mapę zasadniczą, wprowadzeniem zmian 
w katastrze nieruchomości i w księgach wieczystych (wskazany 
wykaz współrzędnych punktów granicznych w aktach księgi) 
oraz stabilizacją trwałą na gruncie, potwierdzoną protokołem 
przebiegu i stabilizacji granic.

8. Rola Urzędu Gminy powinna ograniczyć się do wydaniaRola Urzędu Gminy powinna ograniczyć się do wydania 
wypisu z planu miejscowego, a zatwierdzenie prawne granic po-
winno odbywać się w jednym urzędzie na poziomie Starostwa 
Powiatowego.
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