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Oczekiwania dotyczące granic w katastrze nieruchomości



Oczekiwania dotyczące granic 

w katastrze nieruchomości

Podprzestrzeń technologiczna -zbiór punktów 

granicznych określonych poprzez pomiar 

i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji 

pozwalającej na jednoznaczne odtworzenie 

położenia punktów granicznych na gruncie, 

których współrzędne X, Y zostały wyznaczone 

zgodnie z zasadami jednolitości prac geodezyjnych 

i kartograficznych.

Podprzestrzeń prawna  - zbiór procedur 

administracyjnych i sądowych, skutkujących 

prawnym zatwierdzeniem określonego położenia 

punktów i linii granicznych.

Spójność przestrzeni - obszar stanowiący część 

wspólną obu podprzestrzeni.



Granice działek w katastrze austriackim

Dane dotyczące właścicieli, 

zawarte w katastrze granicznym 

odzwierciedlają zapisy w księgach 

wieczystych. 

Nie ma możliwości zasiedzenia części działki 

zapisanej w katastrze granicznym.



Granice działek w katastrze austriackim

Podprzestrzeń technologiczna austriackiego katastru granicznego:

• pomiary granic działek w nawiązaniu do punktów osnowy geodezyjnej, 

w jednolitym dla kraju układzie współrzędnych;

• dokładność położenia punktów osnowy: 

± 5 cm – punkty triangulacyjne; ± 7 cm – punkty zagęszczające;

• dokładność położenia stanowisk pomiarowych: ± 10 cm;

• dokładność położenia znaków granicznych: ± 15 cm;

• punkty graniczne oznacza się przy pomocy:• punkty graniczne oznacza się przy pomocy:

- kamieni granicznych o minimalnych wymiarach 0.10 x 0.10 x 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, krawężnikach, 

słupkach ogrodzeniowych, itp.;

• obowiązek utrwalenia punktów granicznych ciąży na właścicielach;

w przypadku, gdy właściciele nie dopełnią tego obowiązku, stabilizacja punktów 

granicznych następuje z urzędu, przy pokryciu kosztów przez zainteresowanych.
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Granice działek w katastrze austriackim

Wpisanie działki do katastru granicznego następuje w następujących przypadkach:

- na wniosek właściciela, kiedy wykonywany jest pomiar granic,

-na podstawie przeprowadzenia pomiaru związanego z innym postępowaniem 

(w przypadku podziału nieruchomości),

- na podstawie decyzji sądu katastralnego, wydanej w oparciu o inny pomiar granicy 

działki oraz oświadczenie stron wyrażające zgodę na przebieg granicy.

Procedura wpisania działki do katastru granicznego w przypadku podziału 

nieruchomości:

1) geodeta zaprasza strony do udziału w rozprawie granicznej, 

2) geodeta przeprowadza rozprawę graniczną,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.



Granice działek w katastrze austriackim

Rysunek – fragment austriackiej mapy katastralnej, źródło [10]



Granice działek w katastrze czeskim



Granice działek w katastrze czeskim

Rysunek – fragment czeskiej mapy katastralnej, źródło [12]



Granice działek w katastrze holenderskim

Błąd odcinka między punktami granicznymi, nie może przekraczać wielkości:

Ciężar dbania o znaki graniczne i wiedza, co do ich położenia w terenie ciążą ma właścicielach 

nieruchomości.



Granice działek w katastrze holenderskim

Rysunek – fragment holenderskiej mapy katastralnej, źródło [16]



Granice działek w ewidencji gruntów i budynków

Art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego [19]:

1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, 

mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego,

jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu 

o rozstrzygnięcie sprawy.

2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych,

podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11.

3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. 

Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4.

4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych 

ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.



Granice działek w ewidencji gruntów i budynków

Przebieg granic działek ewidencyjnych (linii granicznych) wykazuje się w ewidencji 

na podstawie dokumentacji sporządzonej w wyniku przeprowadzenia prac:

- rozgraniczenia nieruchomości; - podziały nieruchomości;

- scalenia i wymiany gruntów; - podziały i scalenia nieruchomości;

- postępowania sądowe i administracyjne, zakończone wydaniem 

prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych;

- prace związane z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek ustalenia przebiegu granic (w trakcie modernizacji kompleksowej), jeżeli:

1) brak jest danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych;

2) na podstawie istniejących materiałów, uzupełnionych pomiarem punktów granicznych, 2) na podstawie istniejących materiałów, uzupełnionych pomiarem punktów granicznych, 

nie można określić położenia tych punktów z dokładnością większą, niż:

a) 3.0 m względem najbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 

– w obrębach wiejskich;

b) 0.60 m względem najbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 

– w obrębach miejskich.”

„W przypadku gdy dane ewidencyjne, określające położenie punktów załamania

linii granicznych działek ewidencyjnych, przyjęte w trakcie kompleksowej modernizacji

ewidencji, nie spełniają wymagań obowiązujących standardów technicznych, 

w zmodernizowanej ewidencji pola powierzchni działek ewidencyjnych

przyjmuje się na podstawie ewidencji dotychczasowej.”



Granice działek w ewidencji gruntów i budynków

Rysunek – fragment zarysu pomiarowego, badania własne



Granice działek w ewidencji gruntów i budynków

Rysunek – fragment szkicu pomiarowego, badania własne



Wnioski

Kataster austriacki, kataster czeski – rozwiązania zapewniające spójność 

przestrzeni technologiczno – prawnej granic działek. Jednoznaczne kryteria 

określające zasady pomiarów oraz wznawiania położenia granic działek.

Kataster holenderski – brak szczegółowych regulacji technicznych

i prawnych; ciężar dbania o położenie punktów i znaków granicznych

spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Ewidencja gruntów i budynków – niespójności przestrzeni 

technologiczno – prawnej granic działek. technologiczno – prawnej granic działek. 

Brak jednoznacznych przepisów prawnych określających metodykę ustalania 

przebiegu granic nieruchomości spełniających określone warunki technologiczne 

i prawne – które mogłyby stanowić podstawę do objęcia publiczną rękojmią

ich położenia.
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