
PRZEGLĄD GEODEZYJNY ● ROK LXXXI ● 2009 NR 7 3

 WARSZAWA, LIPIEC 2009

ROK LXXXI NR 7

ROBERT ŁUCZYŃSKI
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Issues concerning coherence of technological – and – legal spaces 
in the Austrian, Czech and Dutch cadastres

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zasad ustalania i ujawniania przebiegu 
granic działek w katastrach austriackim, czeskim i holenderskim. Na podstawie badań dokonano analizy 
i oceny stanu niespójności przestrzeni technologiczno-prawnej działek ujawnianych w tych katastrach. Wska-
zano metody ustalania przebiegu granic stanowiące wzorce rozwiązań zapewniających spójność przedmio-
towej przestrzeni.

Abstract. This article presents results of researches concerning principles of establishing and recording bor-
ders of land parcels in Austrian, Czech and Dutch cadastres. On the basis of studies, analysis and estimation 
of coherence of technological and legal area of parcels recorded in concerned cadastres are presented. Meth-
ods of installation of courses of borders which guarantee the cohesion of concerned area are also indicated.

Przestrzeń technologiczno-prawną granic działek ujawnio-
nych w katastrze nieruchomości zdefiniowano jako przestrzeń 
dwuwymiarową, na którą składają się dwie podprzestrzenie 
– technologiczna oraz prawna [1]. Podprzestrzeń technolo-
giczna jest to zbiór punktów granicznych określonych po-
przez pomiar i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji po-
zwalającej na jednoznaczne odtworzenie położenia punktów 
granicznych na gruncie, których współrzędne X, Y zostały 
wyznaczone zgodnie z zasadami jednolitości prac geodezyj-
nych i kartograficznych. Podprzestrzeń prawna to zbiór pro-
cedur administracyjnych i sądowych, skutkujących prawnym 
zatwierdzeniem określonego położenia punktów i linii gra-
nicznych. Spójność przedmiotowej przestrzeni to obszar sta-
nowiący część wspólną podprzestrzeni technologicznej oraz 
prawnej.

Zasady ustalania i ujawniania przebiegu granic dzia-
łek w katastrze austriackim

Kwestię pomiarów granic działek oraz ich wykazywania 
w katastrze austriackim reguluje ustawa federalna z 1968 r. [2]. 
Jak twierdzi Holfinger [3], celem tej ustawy było stworzenie od-
powiedniej ochrony prawnej wiarygodności granic, co oznacza, 
że po zaaprobowaniu przez właścicieli sąsiednich działek po-

miarów granic działek, zostają one wpisane do katastru praw-
nego (granicznego). Granice działek w katastrze austriackim, 
w zależności od spełnienia warunku spójności przestrzeni tech-
nologiczno-prawnej, ujawniane są w katastrze granicznym lub 
w katastrze podatku gruntowego (rys. 1).

Rys. 1. Granice działek w katastrze austriackim, opracowanie własne

W katastrze granicznym, który stanowi wiążący wykaz gra-
nic działek, wraz z ich wymiarami i powierzchniami, istnieje 
prawna ochrona ich wiarygodności. Punkty graniczne oraz ich 
współrzędne w narodowym układzie współrzędnych są prawo-
mocne, tzn. objęte publiczną ochroną państwa. Dane dotyczące 
właścicieli zawarte w katastrze granicznym odzwierciedlają za-
pisy w księgach wieczystych. Nie ma możliwości zasiedzenia 
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części działki zapisanej w katastrze granicznym. Pozostałe gra-
nice, nieujęte w katastrze granicznym, do czasu ich prawnego 
zatwierdzenia ujawniane są w katastrze podatku gruntowego.

Za podprzestrzeń technologiczną są odpowiedzialne określo-
ne służby geodezyjne, na których spoczywa obowiązek pomiaru 
przebiegu granic zgodnie ze standardami technicznymi obowią-
zującymi w kraju. Zadania w zakresie pomiarów geodezyjnych 
kraju związane z podprzestrzenią technologiczną obejmują 
m.in.:

– wykonywanie pomiarów podstawowych (w tym: tworzenie 
i utrzymywanie sieci punktów osnowy geodezyjnej (control po-
ints) na podstawie prac astronomiczno-geodezyjnych),

– zakładanie i prowadzenie katastru granicznego wraz z wy-
konywaniem niezbędnych czynności pomiarowych i urzędo-
wych.

Dokumentacja katastru granicznego składa się z operatu tech-
nicznego oraz z wykazu działek. Operat techniczny obejmuje:

– dokumentację techniczną określającą lokalizację punktów 
osnowy geodezyjnej i punktów granicznych,

– dokumentację techniczną o działce,
– teczkę katastralną, w której znajdują się współrzędne punk-

tów granicznych w krajowym systemie współrzędnych opartym 
na odwzorowaniu Gausa-Krugera oraz dane na temat rodzajów 
i powierzchni użytków gruntowych.

Wykaz działek zawiera następujące dane na temat każdej 
działki:

– numer i pole powierzchni działki,
– rodzaje i powierzchnie użytków gruntowych,
– dane dotyczące identyfikacji działki oraz wpisów do kata-

stru.
Punkty graniczne podlegają oznakowaniu w terenie specjal-

nymi znakami w sposób jednoznaczny i niezmienny. Na podsta-
wie rozporządzenia federalnego [4], punkty graniczne oznacza 
się przy pomocy:

– kamieni granicznych o minimalnych wymiarach 0.10 × 
0.10 × 0.50 m,

– rur o średnicy minimum 0.02 m i długości minimum 0.40 m,
– znaków z tworzywa sztucznego lub metalu,
– bolców granicznych,
– wykucia specjalnych znaków,
– oznaczenia w trwały sposób na narożnikach murów, kra-

wężnikach, słupkach ogrodzeniowych itp.

Pomiary granic działek przeprowadza się w nawiązaniu do 
sieci punktów osnowy geodezyjnej, wyznaczając współrzędne 
w krajowym układzie współrzędnych. Współrzędne stanowisk 
niezbędnych do przeprowadzenia pomiarów wylicza się po-
przez pewne i sprawdzone nawiązanie do najbliższych punktów 
osnowy geodezyjnej. Do wykonywania tych prac nie określa się 
konkretnych metod i technologii pomiarowych, lecz zaleca się 
metody wykorzystujące najnowsze rozwiązania naukowo-tech-
niczne, gwarantujące spełnienie określonych wymagań dokład-
ności. Pomiary przeprowadza się w taki sposób, aby uwzględ-
niając średnią dokładność położenia punktów osnowy (punkty 
triangulacyjne: +/- 5 cm, punkty zagęszczające: +/- 7 cm) nie 
została przekroczona średnia dokładność położenia:

– stanowisk pomiarowych: +/- 10 cm,
– punktów granicznych: +/- 15 cm.

Uznaje się, że położenie znaków granicznych nie uległo zmia-
nie, jeżeli różnice między wartościami współrzędnych punktów 
granicznych określonych na podstawie pomiaru kontrolnego 
(Xp, Yp) a wartościami ustalonymi na podstawie dokumentów 
mających moc dowodową (Xd, Yd) nie przekraczają wielkości 

D ≤ 15 cm, gdzie: 22 yxD ∆+∆= , zaś ∆x = Xp – Xd, a ∆y = 
Yp – Yd.

Jak podaje EULIS [5], dokładność określenia położenia 
punktów granicznych przedstawionych na mapach katastral-
nych oscyluje w granicach od 15 do 50 cm. Dokładność rzędu 
50 cm posiadają punkty, których współrzędne zostały określone 
z digitalizacji, zaś dokładność 15 cm posiadają punkty, których 
współrzędne pochodzą z pomiaru bezpośredniego na gruncie. 
W tej kategorii mieszczą się punkty graniczne działek katastru 
granicznego. 

Za podprzestrzeń prawną odpowiadają właściciele gruntów, 
którzy podpisując protokół graniczny w trakcie rozprawy gra-
nicznej prowadzonej przez geodetę licencjonowanego zatwier-
dzają położenie linii granicznych na gruncie. Geodeta wyznacza 
położenie linii granicznych na podstawie istniejącej dokumen-
tacji oraz sporządza protokół graniczny. Na właścicielach ciąży 
obowiązek utrwalenia punktów granicznych. W przypadku, gdy 
właściciele nie dopełnią tego obowiązku, stabilizacja punktów 
granicznych następuje z urzędu, przy pokryciu kosztów przez 
zainteresowanych.

Gdy właściciele nie są w stanie uzgodnić przebiegu granicy 
w oparciu o dokumenty katastralne, może zostać wszczęte postę-
powanie sądowe w celu wyjaśnienia sporu granicznego. W po-
stępowaniu tym wykorzystuje się protokoły graniczne z opisem 
postulowanych przebiegów granicy przez zainteresowanych 
wraz z dokumentacją pomiarową. Właściciel twierdzący, że 
okazana granica nie jest zgodna z przebiegiem granicy wyni-
kającym z materiałów katastralnych lub ten, którego stanowi-
sko wydaje się najmniej prawdopodobne w świetle zaistniałych 
okoliczności, zostaje wezwany do wszczęcia (w ciągu sześciu 
tygodni) postępowania sądowego. Jeżeli właściciel nie skorzy-
sta z wezwania do wszczęcia postępowania sądowego (lub nie 
będzie kontynuował wszczętego postępowania), przyjmuje się, 
że wyraża on zgodę na przebieg granicy zaproponowany przez 
pozostałych zainteresowanych (lub zgodę na treść orzeczenia 
ustalającego przebieg granicy, wydanego przez sąd). Schemat 
postępowania zmierzający do wpisania działki do katastru gra-
nicznego przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Podprzestrzeń prawna austriackiego katastru granicznego, 
opracowanie własne

Wpisanie działki do katastru granicznego następuje:
– na wniosek właściciela, kiedy wykonywany jest pomiar 

granic,
– na podstawie przeprowadzenia pomiaru związanego z in-

nym postępowaniem (w przypadku podziału nieruchomości),
– na podstawie decyzji sądu katastralnego, wydanej w opar-

ciu o inny pomiar granicy działki oraz oświadczenie stron wyra-
żające zgodę na przebieg granicy.

Jak podają Hopfer i Wilkowski [6], procedura wpisania dział-
ki do katastru granicznego w przypadku podziału nieruchomości 
jest następująca:

1) geodeta zaprasza strony do udziału w rozprawie granicz-
nej,
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2) geodeta przeprowadza rozprawę graniczną,
3) w przypadku akceptacji zaproponowanego przez geodetę 

przebiegu granic, przekazuje on całą dokumentację podziałową 
do lokalnego biura katastralnego, a działka jest wpisywana do 
katastru granicznego.

Jeśli nie ma zgody sąsiadów na zaproponowany przez geo-
detę przebieg granic, geodeta również przekazuje całą doku-
mentację podziałową do lokalnego biura katastralnego. Biuro to 
wysyła wtedy do zainteresowanego (sąsiada, który nie podpisał 
protokołu) list polecony, wzywający do stawienia się w urzę-
dzie i zapoznania się z dokumentacją sporządzoną przez geo-
detę. Zainteresowany ma możliwość podpisania tego protokołu 
w lokalnym biurze katastralnym. Jeśli jednak tego nie zrobi, to 
podział dochodzi do skutku, jednak działka nie jest wpisywana 
do katastru granicznego. W przypadku, gdy zainteresowany nie 
zgłosi się w biurze katastralnym, działka wpisywana jest do ka-
tastru granicznego.

Ujawnienie działki w katastrze granicznym oznacza spełnie-
nie warunku spójności przestrzeni technologiczno-prawnej gra-
nic, których przebieg nie jest przedmiotem sporu i które zostały 
pomierzone zgodnie z obowiązującymi standardami.

Numery działek wykazanych w katastrze granicznym wyróż-
niane są na mapie katastralnej poprzez podkreślenie linią prze-
rywaną. Na fragmencie austriackiej mapy katastralnej (rys. 3) 
wszystkie widoczne numery działek są podkreślone, co świad-
czy o spełnieniu warunku spójności przestrzeni technologiczno-
prawnej.

Jak podaje Mika [10], mapa katastralna sporządzana w odpo-
wiednim kroju i w jednolitym systemie współrzędnych zawiera 
punkty osnowy, określone szczegóły sytuacyjne, granice obiek-
tów katastralnych oraz dane opisowe. Dokładność określenia 
położenia granicy własności, która jest wykazywana na mapie 
katastralnej wynosi 0.10 m. Pozostałe szczegóły określane są 
dokładnością nie mniejszą niż 0.20 m.

Operat katastralny składa się z następujących części:
– zbiór danych geodezyjnych (mapa katastralna),
– zbiór danych opisowych (hipotecznych) o obiektach i ich 

właścicielach oraz stosunkach prawnych,
– zbiorcze zestawienie o zasobach gruntów,
– zbiór dokumentów stanowiących podstawę wpisów do ka-

tastru.
Warto podkreślić, że operaty katastralne prowadzone przez 

urzędy katastralne na poziomie gmin zawierają zarówno do-
kumentację dotyczącą oznaczenia nieruchomości (mapa ka-
tastralna), jak również ewidencję praw rzeczowych. Czeski 
operat katastralny stanowi zatem zintegrowany rejestr 
danych geodezyjnych oraz prawnych dotyczących nieru-
chomości, łączący ewidencję gruntów z instytucją ksiąg 
wieczystych.

W pracach związanych z ustalaniem i pomiarami granic dzia-
łek (parcel) w katastrze czeskim występują trzy rodzaje doku-
mentów (z jęz. czeskiego):

– „vytycowaci nacrt” – szkic wytyczenia granic,
– „vytycowaci protokol” – protokół wytyczenia granic (pro-

tokół graniczny, podpisywany przez właścicieli nieruchomości),
– „geometricky plan” – mapa jednostkowa, zawierająca ele-

menty treści mapy katastralnej: numery działek (parcel), punkty 
i linie graniczne oraz użytki.

Wymienione rodzaje dokumentów znajdują zastosowanie 
w pracach wykonywanych przez geodetów dla potrzeb katastru:

– założenie i konserwacja osnowy szczegółowej (opartej na 
jednolitej sieci JTSK),

– ustalanie granic obszarów katastralnych: gruntów (parcel), 
obrysu budynków i innych elementów mapy katastralnej (w pro-
cesie odnowienia operatu katastralnego lub scalenia gruntów),

– sporządzanie dokumentacji dotyczącej wznawiania zna-
ków granicznych w terenie.

Zgodnie z czeskim prawem katastralnym, jeżeli dane na te-
mat położenia granic nieruchomości zostały utracone lub prze-
stały być aktualne, bądź nie spełniają współczesnych wymogów 
dokładnościowych, przeprowadza się procedurę odnowienia 
katastru. Ponadto, nowe mapy katastralne powstają w wyniku 
scalania gruntów.

W przypadku odnowienia katastru urzędy katastralne mini-
mum 30 dni przed rozpoczęciem prac powiadamiają gminy oraz 

Rys. 3. Fragment austriackiej mapy katastralnej, źródło: [7]

Zasady ustalania i ujawniania przebiegu granic dzia-
łek w katastrze czeskim

Według Radvala i Tomandla [8], obszar Czech był pokryty 
mapami w skalach 1:2880, powstałymi na podstawie pomiarów 
bezpośrednich, opartych na sieci triangulacyjnej z XIX wieku. 
Od 1927 roku na terytorium Czech obowiązuje jednolita sieć 
katastralna JTSK, zapewniająca maksymalne zniekształcenia 
liniowe 14 cm/km. Mapy w skalach 1:2880, w zależności od 
spełnienia współczesnych warunków dokładności oraz możli-
wości przeliczenia na obowiązujący układ współrzędnych, wy-
korzystano w około 70% do opracowania map w skalach 1:1000 
i 1:2000. Od 1998 r. trwa proces przekształcania mapy kata-
stralnej do formy cyfrowej na podstawie digitalizacji map ana-
logowych (wektoryzacja rastra) lub wprowadzania współrzęd-
nych punktów granicznych uzyskanych w wyniku pomiarów 
bezpośrednich, spełniających wymagane dokładności. Każdy 
punkt graniczny posiada kod określający dokładność określe-
nia jego współrzędnych. W roku 2006 obszar kraju był pokryty 
w 1/3 mapą cyfrową, której fragment przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Fragment czeskiej mapy katastralnej, źródło: [9]
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strony o obowiązku stabilizacji punktów granicznych, które nie 
są przedmiotem sporu między właścicielami.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
– uczestniczenia w sprawach dotyczących nieruchomości,
– stabilizowania punktów granicznych trwałymi znakami 

oraz do ich ochrony,
– uzupełniania brakujących danych i błędów w dokumentacji 

(na wezwanie urzędu),
– zgłaszania zmian w danych dotyczących nieruchomości,
– przedstawiania odpowiednich dokumentów dotyczących 

wpisów do katastru.
Czeskie prawo przewiduje kary pieniężne, które sięgają 50-

krotności płacy minimalnej za następujące naruszenie regulami-
nu:

– niezgłoszenie się na wezwanie,
– uchylenie się od utrwalenia bezspornych granic,
– nieprzedstawienie w odpowiednim terminie stosownych 

dokumentów,
– spowodowanie nieuprawnionej zmiany danych w kata-

strze,
– uszkodzenie operatu katastralnego,
– uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego.
Obowiązek stabilizacji nie dotyczy punktów, które pokrywają 

się z takimi trwałymi elementami jak ściany budynków i ogro-
dzenia.

Punkty graniczne stabilizuje się za pomocą:
– znaków z kamienia naturalnego,
– znaków z tworzywa sztucznego,
– znaków ze zbrojonego betonu,
– stalowych rur o długości minimum 60 cm,
– pali drewnianych na terenach bagnistych.
Na twardych podłożach, jak beton, skała lub asfalt, punkty 

oznacza się poprzez wycięcie krzyża.

Przebieg granic gruntów jest badany w zakresie zgodno-
ści z dokumentacją katastralną podczas rozprawy granicznej 
w obecności stron, przeprowadzanej przez komitet, w skład 
którego wchodzą reprezentanci urzędu katastralnego i urzędu 
gminy. Jeżeli wskazany przez właścicieli przebieg granic nie 
pokrywa się ze stanem wynikającym z dotychczasowych map, 
komitet jest obowiązany zbadać oraz wskazać przyczyny tych 
rozbieżności. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o świa-
dome przesunięcie granicy przez właścicieli nieruchomości są-
siednich, są oni zobowiązani do dostarczenia dokumentacji nie-
zbędnej do prawnej zmiany przebiegu granicy nieruchomości. 
Z czynności tych geodeta sporządza protokół. Punkty graniczne, 
oprócz określenia ich współrzędnych w układzie narodowym, 
oznacza się podając pomierzone odległości do pobliskich szcze-
gółów sytuacyjnych. Mapy jednostkowe są kontrolowane przez 
inspektorów w urzędach katastralnych oraz opatrywane klauzu-
lą potwierdzającą zgodność z danymi katastralnymi oraz speł-
nienie wymaganych dokładności określenia położenia punktów 
granicznych w krajowym układzie współrzędnych.

Jeżeli granica nieruchomości jest przedmiotem sporu, jest ona 
odpowiednio oznaczana na mapie katastralnej, a właściciele nie-
ruchomości są informowani o możliwości rozstrzygnięcia sporu 
przed sądem. Spory graniczne są rozpatrywane wyłącznie przez 
sądy, które orzekają w oparciu o dowody takie jak: dokumen-
ty dotyczące przebiegu granic, przesłuchania stron i świadków 
oraz ekspertyzy biegłych geodetów uprawnionych. Sporządza-
nie ekspertyz przez biegłych (geodetów licencjonowanych) 
wraz z uzasadnieniem przyjętego przebiegu granic jest poprze-
dzane analizą dokumentacji oraz wizją terenową w obecności 
stron. Ponadto biegły bierze udział w postępowaniu sądowym 
i może być zobligowany do odpowiedzi na pytania stron w cza-
sie rozprawy. W przypadku, gdy ustalony przebieg granic jest 

odmienny od stanu ujawnionego w katastrze, sąd może zażądać 
sporządzenia mapy jednostkowej z wykazanym przebiegiem 
spornych granic. Po rozstrzygnięciu sporu, ustalona przez sąd 
granica podlega pomiarowi przez geodetę, na podstawie którego 
obliczane są współrzędne punktów granicznych.

Przed zatwierdzeniem nowego stanu operatu katastralnego, 
następującego w drodze decyzji administracyjnej, dokumenta-
cja podlega wyłożeniu do wglądu zainteresowanym przez okres 
10 dni. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujaw-
nione w operacie, może w tym okresie zgłaszać uwagi do tych 
danych.

Granice działek (parcel) po odnowieniu katastru nieruchomo-
ści (utrwalone na gruncie, pomierzone przez geodetę oraz za-
twierdzone decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądu) stają 
się granicami prawnymi, co oznacza możliwość wznowienia 
znaków granicznych w przypadku ich przesunięcia lub znisz-
czenia. Podstawą do wznowienia punktów i linii granicznych 
jest dokumentacja katastralna dotycząca:

– stanu prawnego nieruchomości (dokumenty stwierdzające 
tytuły własności),

– położenia punktów i linii granicznych w odnowionym ope-
racie katastralnym (mapa katastralna ze szkicami pomiarowymi).

Urzędy katastralne dokonują korekty zapisów dotyczących 
określenia położenia granic nieruchomości w przypadkach, gdy 
występują następujące błędy:

– błędy oczywiste związane z prowadzeniem i odnową ka-
tastru,

– błędy pomiarów punktów granicznych oraz obliczone pola 
powierzchni działek przekraczające błędy dopuszczalne,

– błędne dane w dokumentach źródłowych.
Korekta zapisów następuje na wniosek właściciela lub z urzę-

du. W każdym przypadku następuje zawiadomienie zaintereso-
wanych stron. W przypadku sprzeciwu co do przedstawionego 
rozstrzygnięcia urząd katastralny wszczyna postępowanie admi-
nistracyjne i wydaje decyzję. Decyzja w sprawie skorygowania 
błędów związanych z tytułem własności może zostać unieważ-
niona przez sąd. Wnioskodawca o korektę zapisów dotyczących 
geometrii działek i położenia ich granic załącza do wniosku 
mapę jednostkową sporządzoną przez geodetę oraz oświad-
czenia wszystkich zainteresowanych stron, że nie kwestionują 
wykazanego na mapie przebiegu granic. Urzędy katastralne, po 
zbadaniu spełnienia kryteriów dokładnościowych, zatwierdzają 
wykazane granice, które stają się granicami prawnymi. Kompe-
tencje urzędów katastralnych są ograniczone do zmian, które nie 
naruszają zasięgu prawa własności.

Zasady ustalania i ujawniania przebiegu granic dzia-
łek w katastrze holenderskim

System katastralny w Holandii opiera się na czterech segmen-
tach:

– rejestr aktów notarialnych,
– część opisowa (AKR),
– archiwum szkiców polowych,
– część kartograficzna (LKI).

Jak podaje Karabin [11], dane graficzne w podsystemie LKI 
powstały z digitalizacji dawnych materiałów kartograficznych 
(map sporządzonych na podstawie miar z dawnych szkiców 
polowych, zarysów pomiarowych). Stąd dokładność współ-
rzędnych granic działek na mapie katastralnej jest pochodną 
dokładności sporządzenia materiału pierwotnego i dokładności 
późniejszej jego digitalizacji. Z tych współrzędnych korzysta się 
przy podziałach, w trakcie których nie zaprasza się stron (właś-
cicieli sąsiednich nieruchomości) w teren. Odpowiedzialna za 
pomiary katastralne ekipa nie ustala w terenie granic zewnętrz-
nych dzielonej działki, a jedynie ustala (mierzy) nowo powstałe 
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granice. Następnie liczone są przecięcia nowych granic z gra-
nicami istniejącymi (z LKI) i wprowadzane do systemu. Stąd 
nie następuje stopniowa poprawa geometrii mapy katastralnej 
przechowywanej w systemie w wyniku ustalenia w terenie prze-
biegu granic i określenia ich współrzędnych, a jedynie wprowa-
dzane są nowe granice na podstawie pomierzonych w terenie 
współrzędnych. Geodeci nie wskazują również samemu właś-
cicielowi dzielonej działki jej granic zewnętrznych (one nie 
ulegają zmianie). Ciężar dbania o znaki graniczne i wiedzę co 
do ich położenia w terenie przesunięty został w Holandii w kie-
runku właściciela. Oczywiście odpłatnie można zrekonstruować 
granicę w terenie, ale to właściciel z pokolenia na pokolenie 
powinien troszczyć się o znaki graniczne i znać ich położenie. 
Wytyczenie granic przy rekonstrukcji (wznowieniu granic) nie 
odbywa się w oparciu o mapę katastralną, lecz bazuje na danych 
z oryginalnych pierwotnych dokumentów (szkice polowe, zary-
sy pomiarowe), które są przechowywane w archiwum. Wtedy 
dopiero zapraszani są sąsiedzi, jako zainteresowani.

W Holandii występuje unikalna sytuacja w przypadku nota-
rialnej sprzedaży części działki przed dokonaniem jej geodezyj-
nego podziału. Strony mogą umówić się, że przedmiotem obro-
tu jest część działki w uzgodnionych granicach, a powierzchnia 
sprzedawanego gruntu ma charakter przybliżony (Karabin [12]). 
Procedura, zgodnie z rys. 5, jest następująca:

– mD ≤ 2⋅20 cm – na obszarach zurbanizowanych;
– mD ≤ 2⋅40 cm – na terenach wiejskich.
Fragment holenderskiej mapy katastralnej przedstawia rys. 6.

Rys. 5. Segmenty katastru holenderskiego, opracowanie własne na 
podstawie [12]

1) Akt notarialny jest przesyłany do katastru, gdzie jest doko-
nywana jego rejestracja w rejestrze aktów notarialnych.

2) W części opisowej jest dokonywana notyfikacja o przewi-
dywanej zmianie – że „coś się z działką dzieje”.

3) Strony umowy są zapraszane na grunt i wykonywany jest 
pomiar wskazanych granic. Szkic z pomiaru nowej granicy jest 
umieszczany w archiwum szkiców polowych.

4) Dane z pomiaru (współrzędne punktów granicznych, szkic 
przebiegu nowej granicy i powierzchnie wydzielonych działek) 
służą do aktualizacji części graficznej, czyli mapy katastralnej.

5) Aktualizacji podlega również część opisowa, gdzie ujaw-
niane są numery powstałych działek oraz ich powierzchnie.

6) Proces kończy się pisemnym zawiadomieniem stron umo-
wy o dokonanej w katastrze rejestracji nowego stanu.

Według Gaździckiego [13], część kartograficzna katastru LKI 
jest tworzona na podstawie następujących technik:

– digitalizacja map,
– rejestracja danych fotogrametrycznych z uzupełnieniami 

terenowymi,
– pomiary bezpośrednie,
– interaktywne redagowanie lub aktualizowanie mapy cyfro-

wej,
– przetwarzanie danych katastralnych,
– sporządzanie mapy katastralnej na podstawie baz danych.
Podprzestrzeń technologiczna granic działek w katastrze ho-

lenderskim jest uwarunkowana spełnieniem graficznego kryte-
rium dokładnościowego, związanego z błędem długości odcinka 
granicy na mapie [14]. Jest to błąd względny długości, niezależ-
ny od dokładności położenia poszczególnych punktów granicz-
nych. Wielkość tego błędu – mD, odnosząca się do odcinków 
granic między punktami granicznymi, nie może przekraczać 
wielkości:

Rys. 6. Fragment holenderskiej mapy katastralnej, źródło: [15]

Podsumowanie i wnioski
Kataster austriacki stanowi wzorcowy przykład rozwiązania 

zapewniającego spójność przestrzeni technologiczno-prawnej 
granic działek. Podprzestrzeń technologiczna związana jest ze 
spełnieniem kryterium dokładności położenia punktów granicz-
nych, których współrzędne, na podstawie pomiarów bezpośred-
nich, wyznaczane są w jednolitym układzie dla całego kraju. 
Za podprzestrzeń prawną odpowiadają właściciele, którzy przy 
udziale geodety zatwierdzają na gruncie położenie granic dzia-
łek. Spełnienie obu tych warunków zapewnia spójność przestrze-
ni technologiczno-prawnej oraz skutkuje wpisaniem działek do 
katastru granicznego, który zapewnia prawną ochronę państwa 
w stosunku do ujawnionych w nim granic działek.

Kataster czeski, z uwagi na uwarunkowania historyczne, został 
w dużej mierze oparty na rozwiązaniu austriackim. Za podprze-
strzeń technologiczną odpowiadają standardy dokładnościowe. 
Granice gruntów są przedstawiane na mapie katastralnej, a ich 
współrzędne wyznaczane są w narodowym układzie współrzęd-
nych z określoną dokładnością. Podprzestrzeń prawna, podob-
nie jak w katastrze austriackim, jest związana z oświadczeniem 
właścicieli o bezspornym położeniu (utrwalonych w terenie) 
granic działek podczas rozprawy granicznej, przeprowadzanej 
przez przedstawicieli urzędu katastralnego oraz urzędu gminy. 
Sporządzony przez geodetę protokół graniczny, podpisany przez 
strony, stanowi podstawę do zatwierdzenia położenia punktów 
i linii granicznych na drodze administracyjnej lub sądowej. 
Ustalone i zastabilizowane na gruncie granice działek spełnia-
ją warunek spójności przestrzeni technologiczno-prawnej oraz 
podlegają ochronie państwa. W przypadku zniszczenia znaków 
granicznych (za co grożą wysokie sankcje pieniężne), w celu 
ich odtworzenia na gruncie stosuje się procedurę wznowienia 
znaków granicznych.

Kataster holenderski nie stanowi przykładu rozwiązania za-
pewniającego spójność przestrzeni technologiczno-prawnej 
działek. Jako kryterium dokładnościowe, odpowiadające za 
podprzestrzeń technologiczną, uznaje się dopuszczalny błąd 
względny odcinka granicy na mapie katastralnej, niezależnie od 
technologii jej pomiaru oraz od dokładności położenia punktów 
granicznych w stosunku do układu odniesienia. Kwestia pod-
przestrzeni prawnej nie została w pełni uregulowana.

Metody ustalania przebiegu granic w katastrze austriackim 
oraz w katastrze czeskim stanowią wzorce rozwiązań zapewnia-
jących spójność przestrzeni technologiczno-prawnej. Spójność 
przedmiotowej przestrzeni odnosząca się do punktów i linii gra-
nicznych ujawnionych w tych katastrach stanowi podstawę do 
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szczególnej ochrony przez państwo, gwarantujące bezpieczeń-
stwo ustalonego bezsprzecznie zasięgu prawa własności.
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Podmiotowe podstawy zawieszenia  
administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego

Subject bases for administrative suspension 
of delimitation procedures

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie prawne związane z instytucją obligatoryjnego zawiesze-
nia administracyjnego postępowania na tle ustalonych prawem procedur obowiązujących w postępowaniu ro-
zgraniczeniowym. Przesłanki podmiotowe obligujące organ administracji do czasowego, ale bezwzględnego 
przerwania przebiegu postępowania, nabierają bowiem szczególnego znaczenia w postępowaniu, w efekcie 
którego dochodzi do ustalenia praw materialnych wyznaczających zasięg (granice) prawa własności. Z tego 
też powodu organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe powinien z całą ostrożnością badać każdy 
przypadek związany z nieobecnością strony w czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości 
i w razie konieczności stosować instytucję zawieszenia postępowania, która gwarantować powinna każdemu, 
w tym następcom prawnym, możliwość udziału w postępowaniu.

Abstract. In the article legal issue has been presented connected with institution of compulsory suspending 
the administrative procedure on background of proceedings established by law and in force in demarcation 
procedure. Subjective assumptions that oblige administrative authority to temporal, but absolute breaking 
course of proceedings, gain particular meaning in procedure and in effect it comes to determine substantive 
laws to mark out range (borders) of right of ownership. Because of this reason organ leading demarcation 
procedure should carefully investigate every case connected to absence of a side in proceedings related to 
establishing borders of property and if necessary use institution of suspending the procedure, which should 
guarantee to everyone, including legal successors, possibility of taking part in proceedings.

Celem administracyjnego postępowania w sprawie o roz-
graniczenie nieruchomości jest rozstrzygnięcie przez właściwy 
organ (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) sprawy indywidu-
alnej, związanej z ustaleniem przebiegu granic wyznaczających 
zasięg prawa własności poprzez określenie położenia punktów 
i wyznaczenie linii granicznych, utrwalenie tych punktów zna-
kami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich 
dokumentów, w jeden ze sposobów określonych w art. 33 ust. 1 
i 34 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 240, poz. 2027 ze zm.) [zwanej 

dalej: Pgik], w związku z art. 104 k.p.a. Osiągniecie zdefinio-
wanego w art. 29 ust. 1 Pgik celu poprzedza wiele czynności 
procesowych, jakie organ administracji publicznej zobowiązany 
jest podjąć własnym działaniem lub za pośrednictwem geode-
ty upoważnionego1) do przeprowadzenia czynności ustalenia 
przebiegu granic nieruchomości. Związek ustalony pomiędzy 
zdefiniowanymi w ustawie Pgik procedurami postępowania ma 

1) Art. 31 ust. 1 Pgik. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje 
geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
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