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1. Wprowadzenie

Z uwagi na wszechobecną informatyzację, także kataster nierucho-
mości musiał jej ulec. Wspomaganie prowadzenia ewidencji gruntów tech-
nikami komputerowymi wymaga wielu czynności, które zagwarantują prawi-
dłowe przetworzenie istniejących materiałów do postaci cyfrowej. Powstają-
ce w ten sposób dane będą niewątpliwie zdecydowanie łatwiejsze do dalsze-
go wykorzystania.

Monografia przedstawia bieżące kierunki rozwoju katastru nierucho-
mości. Zdaniem Autorów są to kompleksowa modernizacja oraz bieżąca
aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, a także wykorzystanie danych
katastralnych do naliczania podatków od nieruchomości oraz rozbudowa
infrastruktury dla baz danych ewidencyjnych w celu utworzenia katastru
wielowymiarowego.

Mapa ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jest istotną częścią ope-
ratu ewidencyjnego. Przedstawia ona strukturę przestrzenną obiektów EGiB
(działki, użytki, klasy oraz budynki). Przez wiele lat mapa ewidencyjna spo-
rządzana była wyłącznie w postaci analogowej. Z początkiem roku 2000 za-
częto odchodzić od takiej formy mapy na rzecz mapy numerycznej lub cyfro-
wej [Latoś, Maślanka, 1996]. Opracowanie mapy cyfrowej może być dokona-
ne różnymi metodami. Jedną z nich może być metoda polegająca na wykorzy-
staniu dawnych, źródłowych materiałów katastralnych. Szczególnie wartościo-
wymi w tym zakresie są materiały byłego katastru pruskiego, które cechowały
się wysokimi walorami dokładnościowymi [Przewięźlikowska, Skotnicki, 2001].

Rozdział 2 pt. „Wykorzystanie źródłowej dokumentacji katastru pru-
skiego do modernizacji mapy ewidencyjnej” jest próbą przedstawienia me-
todologii opracowania cyfrowej mapy ewidencji gruntów z wykorzystaniem
źródłowych materiałów byłego katastru pruskiego na przykładzie miasta
Gliwice, dla którego był prowadzony taki kataster. Szczególna uwaga zosta-
nie skierowana na zasady opracowania mapy w postaci cyfrowej na podsta-
wie różnych materiałów i różnych technologii.

Prace nad wykonaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla 15 obrę-
bów miasta Gliwice zakończono w grudniu 2000 roku. Celem samego opra-
cowania było wykonanie mapy ewidencyjnej w technologii komputerowej
na podstawie wszystkich ówcześnie istniejących dokumentów ewidencji grun-
tów. Ponieważ przedmiotowe opracowanie było oparte wyłącznie na mate-
riałach istniejących, a nie na nowych pomiarach wykonywanych specjalnie
w celu utworzenia mapy, można tu mówić – w myśl [Latoś, Maślanka, 1996]
– o tworzeniu mapy cyfrowej. Mapa ewidencyjna była jednym z etapów rozpo-
czętej modernizacji EGiB w Gliwicach, która następowała po wcześniejszym



6

przyjęciu systemu informatycznego obsługującego mapę zasadniczą w for-
mie numerycznej.

Do wykonania opracowania zostały wykorzystane aktualne materiały
części opisowej oraz kartograficznej obecnej EGiB. W skład części opisowej
wchodził rejestr gruntów oraz operaty pomiarowe wykonywane na terenie
miasta. Dostępne materiały pomiarowe zawierały również, w znacznej czę-
ści, dokumentację z katastru pruskiego. Jednak przy tworzeniu mapy cyfro-
wej przyjęto założenie, że do najnowszych dokumentów przykładane jest
największe zaufanie. Dlatego też w pracy wykorzystywano materiały w ko-
lejności od najnowszych do najstarszych. Mimo takiego podejścia do wyko-
nania opracowania, bardzo często wykorzystywano materiały katastralne.
Na podstawie doświadczeń można bowiem wyprowadzić wniosek, że jakość
materiałów pomiarowych katastralnych, o ile istnieją punkty dostosowania,
jest wysoka i dlatego można je wykorzystywać także do opisanych dalej prac
[Przewięźlikowska, Skotnicki, 2001]. W dalszej części opracowania podane
zostaną przykłady dawnych materiałów pruskich, jakie wykorzystywano
w trakcie modernizacji mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej.

Dla części terenów, dla których nie dostrzeżono możliwości uzyska-
nia właściwych dokumentów pomiarowych, wykorzystano materiał kartogra-
ficzny współczesnej EGiB, przedstawiony w postaci rastra analogowej mapy
ewidencyjnej. Na tej podstawie brakujące elementy mapy uzyskano w pro-
cesie wektoryzacji.

Bardzo istotnym, w rozwiązaniu problemu, było zastosowane narzę-
dzie1 [Instrukcje KPG]. Zastosowane oprogramowanie umożliwiło, po za-
kończeniu pracy, na wykonanie pełnej analizy otrzymanych rezultatów
z punktu widzenia liczby danych numerycznych i liczby danych z wektoryza-
cji. Taka analiza jest również treścią niniejszego opracowania.

Ponieważ realizowanie czynności geodezyjnych powoduje konieczność
wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków w rozdziel
3, tj. „Zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków jako efekt procesów
planowania przestrzennego” podjęto próbę zweryfikowania czy istnieją za-
leżności pomiędzy procesami planowania przestrzennego a procedurami
związanymi z gospodarką nieruchomościami oraz granicami.

Poruszone zostały kwestie związane z planowaniem przestrzennym na
poziomie gminnym. Powiązano działania z zakresu polityki planistycznej
(uchwalenie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego oraz
wydanie decyzji o warunkach zabudowy) z najbardziej charakterystycznymi
procesami podstawowymi (podział) i pochodnymi (rozgraniczenie) gospo-
darki nieruchomościami. Sprawdzono zależność pomiędzy występowaniem
dokumentów planistycznych a intensywnością przeprowadzanych prac geo-

1 Aplikacje programowe opracowane przez zespół pracowników ówczesnego KPG
Sp. z o.o. Krakowie – Biuro Informatyki, współpracujące z programem MicroStation.
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dezyjno-prawnych. Analizy zostały przeprowadzone dla obszaru całego mia-
sta Krakowa. Badano korelacje w latach 2008-2012.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny stanowią ważne źródło do-
chodów gmin. Dlatego właśnie tą tematykę, w aspekcie katastru nierucho-
mości, poruszono w rozdziale 4 – „Efektywność systemu podatków lokal-
nych z wykorzystaniem danych z katastru nieruchomości”. Niniejszy roz-
dział jest kontynuacją rozważań na temat problematyki podatków lokal-
nych i katastru nieruchomości, przedstawionej już w rozdziale monografii
[Monografia, 2015]. Wyniki badań zaprezentowane w tym rozdziale są efek-
tem badań prowadzonych na większym obszarze badawczym niż wyniki ba-
dań przedstawione w wyżej wymienionej monografii. Przyjęto ponadto do-
datkowe kryteria analizy w celu oceny efektywności działania systemu nali-
czania podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) na pod-
stawie danych przyjmowanych z katastru nieruchomości.

Celem badań jest wykazanie, że system naliczania podatków lokal-
nych w analizowanych gminach nie jest w pełni sprawny. Określenie wybra-
nych problemów występujących na styku systemu podatkowego oraz ewi-
dencji gruntów i budynków. Ich przedstawienie na przykładzie wybranych
gmin: Biesiekierz, Będzino, Manowo, Mielno, Świeszyno i Sianów – poło-
żonych w powiecie koszalińskim oraz Ustronie Morskie – w powiecie koło-
brzeskim oraz wykazanie, że przy przyjętych kryteriach analizy, zastosowa-
nie podatku katastralnego prawdopodobnie usprawniłoby funkcjonowanie
systemu podatków lokalnych.

Według danych zawartych w Roczniku Statystycznym Województw
wydanym w 2013 r. [GUS, 2013] podatek od nieruchomości stanowił około
14% dochodu budżetu gmin w Polsce w 2012 r., a w województwie zachod-
niopomorskim około 17%.

Naliczanie podatków lokalnych powoduje jednak szereg odwołań wła-
ścicieli nieruchomości, którzy nie zgadzają się z decyzją wydaną przez wójta,
burmistrza czy prezydenta miasta. Ze względu na rozbieżności pomiędzy da-
nymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a stanem faktycznym, po-
datnicy płacą różne wysokości podatku za podobnie wykorzystywane obiekty.
Skutkuje to odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO),
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA) czy nawet do Naczelnych
Sądów Administracyjnych (NSA). Rozstrzygnięcia podjęte w Wojewódzkich
i Naczelnych Sądach Administracyjnych (np: Wyroki: I SA/GI 660/08; II FSK
645/10; I SA/Łd 189/12; [Orzeczenia, 2014]) wykazują, że zgodnie z art.21
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [Ustawa,
1989]: „podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,
wymiaru podatków i świadczeń” stanowią dane zawarte w Ewidencji Grun-
tów i Budynków (EGiB). Oznacza to, że organ podatkowy w zakresie danych
zawartych w EGiB jest nimi związany, nawet jeżeli stan faktyczny jest inny.
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Problematyka naliczania podatków przez gminy była też przedmiotem
kontroli Najwyższej Izby Kontroli [NIK, 2012]. Przeprowadziła ona w okresie
od listopada 2011 r. do marca 2012 r. kontrolę: „Wyłączanie gruntów z pro-
dukcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji podatkowej w gminach”. Wskaza-
ła szereg uchybień dotyczących naliczania podatków lokalnych, w szczegól-
ności rozbieżności między stanem faktycznym nieruchomości a naliczaniem
podatków na podstawie danych z EGiB [Monografia, 2015]. Głównymi przy-
czynami zaistniałej sytuacji, zdaniem kontrolerów NIK [NIK, 2012], są nie-
prawidłowa aktualizacja EGiB i wadliwy system regulacji prawnych. Ewiden-
cja Gruntów i Budynków nie była systematycznie aktualizowana w zakresie
danych obejmujących zmiany przeznaczenia gruntu. Konsekwencją tego były
opóźnienia w zmianie sposobu opodatkowania nieruchomości gruntowej, co
zaniżyło dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości. Liczne odwoła-
nia do SKO od decyzji organów pierwszej instancji naliczających podatki
w całej Polsce świadczą również o istocie problemu. W latach 2010-2013 licz-
ba odwołań odnoszących się do ordynacji podatkowej (w tym przede wszyst-
kim do podatków i opłat lokalnych) wynosiła od 27,2 tys. w 2010r. [Zbiorcza
SKO, 2010], do 34,2 tys. w 2013 r. [Zbiorcza SKO, 2013]) i co roku wzrasta
– tabela 1. Jest to druga grupa pod względem ilości odwołań. W latach 2010-
2013 w Polsce stanowiły one 17,50-19,01% wszystkich spraw administracyj-
nych prowadzonych przez SKO [Zbiorcza SKO, 2010-2013].

Koncepcja KATASTRU 2014 dostarczyła już 20 lat temu prosty i efek-
tywny model wspierający rozwój systemów katastralnych. Z relacji pomiędzy
systemami katastrami a zasobami infrastruktury informacji przestrzennych
(IIP), formalnie uznanych w Deklaracji z Bogor wynikało, że KATASTER
2014 będzie miał znaczący wpływ na kształt IIP.

IIP pojawiły się zarówno jako podstawowe infrastruktury sieciowe, jak
również platformy umożliwiające osiągnięcie wizji „społeczeństwa informa-
cyjnego” (spatially enabled society). Ten globalny kierunek rozwoju dąży do
usprawnienia dostępu użytkowników do danych przestrzennych w celu uła-
twienia podejmowania decyzji (szczególnie związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni). W tym kontekście IIP wraz z zintegrowanymi systemami infor-
macji o nieruchomościach, które generują informacje o przestrzennych rela-
cjach prawnych, mogą zapewnić zdolność do wytwarzania ważnych i podsta-
wowych informacji na różne potrzeby gospodarcze. Będą one tworzone i wy-
korzystywane przez różne aktywne przestrzennie podmioty. Jest dobry ruch
w kierunku wspierania rozwoju aktywnego, świadomego przestrzennie społe-
czeństwa – społeczeństwa doinformowanego przestrzennie.

W rozdziale 5 – „Istota KATASTRU 2014 w środowisku technologicz-
nym infrastruktury informacji przestrzennej” przedstawiono rolę KATASTRU
2014 jako paradygmatu zapoczątkowującego integrację informacji oraz po-
wodującego zmiany w dynamice współpracy podmiotów infrastruktury infor-
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macji przestrzennej (IIP) w kierunku realizacji globalnych celów rozwojowych.
Przedstawiono też jego miejsce w środowisku technologicznym IIP.

Podjęta w rozdziale 6 – „Aspekty rozwoju katastru trójwymiarowego
w Polsce, na tle trendów światowych” tematyka katastru trójwymiarowego za-
częła zyskiwać szerzej na popularności wraz z organizacją pierwszych warszta-
tów na temat katastru 3D w 2001 roku, w Delft. Według późniejszej opinii
organizatorów, podjęcie tej tematyki było wtedy przedwczesne, biorąc pod uwagę
uwarunkowania techniczne, organizacyjne oraz popularyzację wiedzy w tym
zakresie. W 2011 roku, ponownie w Delft zorganizowano drugie warsztaty do-
tyczące katastru 3D. Ożywiły one dyskusję na temat katastru wielowymiarowe-
go w środowisku związanym z katastrem i systemami informacji przestrzennej
na arenie międzynarodowej, w tym także w Polsce. Zainteresowanie jakim cie-
szyły się kolejne warsztaty, mające miejsce w Shenzhen (Chiny) w 2012 roku
oraz w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w 2014, a także obecność tej
problematyki na wielu konferencjach, również Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Geodetów, świadczą o tym, że jest ona istotna dla rozwoju katastru,
systemów informacji o terenie oraz gospodarki nieruchomościami.

W 2010 roku powstała grupa robocza do spraw katastru 3D połączo-
nych komisji 3 i 7 Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, w skład któ-
rej wchodzą w chwili obecnej przedstawiciele czterdziestu dwóch państw,
w tym Polski. Rezultatem prac tej grupy jest między innymi ankieta dotyczą-
ca stanu katastru 3D w 2010 roku i perspektyw rozwoju do roku 2014
w poszczególnych krajach oraz analogiczna ankieta dotycząca lat 2014-2018
[3D Cadastres, 2014].

Rezultaty pierwszej ankiety [Oosterom i inni, 2011], oprócz dużego
zróżnicowania prac nad katastrem 3D w poszczególnych krajach pokazały
również problemy z jednoznacznym zrozumieniem używanej tam termino-
logii. Druga ankieta [Oosterom i inni, 2014] wskazuje natomiast na istotny
postęp w rozwoju systemów katastru wielowymiarowego, zwłaszcza w zakre-
sie nowych regulacji prawnych oraz budowy baz do danych do przechowy-
wania informacji.

Współczesne systemy katastralne są na ogół systemami wielozadanio-
wymi. Wynika to z natury danych katastralnych, ich uniwersalności i możli-
wości stosowania w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego
[Gaździcki, 1995]. W kontekście interdyscyplinarnego charakteru katastru
nieruchomości szczególnego znaczenia nabierają trójwymiarowe dane geo-
metryczne, które pozwalają na określenie przestrzennych cech obiektów,
takich jak: ich położenie, rozmiar i kształt w przestrzeni 3D. Dane te stano-
wią istotne źródło wspierania procesów decyzyjnych, bowiem umożliwiają
wizualizowanie przestrzeni terenu wraz z rozproszonymi w niej obiektami
w sposób najbardziej zbliżony do obrazu świata rzeczywistego, co pozwala
dużo lepiej zrozumieć i zinterpretować informację przestrzenną.
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Postęp technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzi-
nie rozwoju nowoczesnych metod i technik pomiarowych daje możliwość
szybkiego i precyzyjnego pozyskiwania danych trójwymiarowych, jednak tra-
dycyjne metody ich gromadzenia i analiz nie są wystarczająco sprawne, by
sprostać zadaniom stawianym przed instytucjami publicznymi.

Wyzwaniem staje się więc jednolite opisanie struktur danych w kate-
goriach formalizmu pojęciowego, w postaci obiektowej zapewniające ich
swobodną wymianę pomiędzy systemami geoinformacyjnymi, niezależnie od
zastosowanej platformy sprzętowo-programowej. W kontekście budowy geo-
metrii 3D obiektów katastralnych ważną rolę odgrywa również integracja
danych zgromadzonych w różnych repozytoriach informacyjnych, w celu
pozyskania zwiększonej wartości wynikowej. Automatyzacja procesów inte-
gracyjnych zapewniłaby zmniejszenie kosztów budowy modeli 3D, uwzględ-
niając jednocześnie zasady wynikające z dyrektywy INSPIRE [Dyrektywa,
2007], dotyczące interoperacyjności i wspólnego, wielokrotnego wykorzy-
stywania zbiorów danych przestrzennych.

Dlatego właśnie celem rozdziału 7 – „Wykorzystanie CityGML dla
potrzeb opisu trójwymiarowej geometrii obiektów ewidencyjnych” jest omó-
wienie problematyki budowy trójwymiarowej geometrii obiektów ewiden-
cyjnych. Zagadnienie to wiąże się z potrzebą wskazania jednolitego sposo-
bu opisu struktur danych trójwymiarowych oraz z określeniem możliwości
integracji danych przestrzennych pochodzących z różnych zasobów infor-
macyjnych w celu budowy geometrii 3D.

Rozdział 8 pt. „Kataster gruntów na Ukrainie – stan obecny i per-
spektywy rozwoju” stanowi niejako podsumowanie rozważań prowadzonych
w rozdziałach wcześniejszych.

Integracja Ukrainy z globalną przestrzenią gospodarczą wymaga ustano-
wienia istotnych norm informacyjnych, przemysłowych, prawnych, technicznych
i społecznych, które spełniają najnowsze standardy międzynarodowe. Jednym
z istotnych problemów państwa jest stworzenie krajowego systemu katastralne-
go, który bazował będzie na doświadczeniach międzynarodowych.

Ukraina nigdy nie posiadała technicznej możliwości zbierania danych
o absolutnie wszystkich działkach jako elementach informatycznego syste-
mu katastralnego. Jak dotąd, wszystkie archiwa były na papierze, a co naj-
gorsze – w rzeczywistości, każdy powiat miał swoją bazę w lokalnym układzie
współrzędnych. Przez 20 lat zostały zarejestrowane dziesiątki milionów dzia-
łek w 1500 różnych układach współrzędnych, które nie są połączone ze sobą.
Wiele problemów nie tylko nie zostało rozwiązanych, ale przyjęło postać
przewlekłą. Dlatego Ukraina chce połączyć najlepsze i najbardziej obiecu-
jące technologie do budowy systemów katastralnych.

Dwa lata temu na Ukrainie powstał system katastralny, który otrzymał
pozytywną ocenę ekspertów. Projekt był wspierany przez Bank Światowy.
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2. Wykorzystanie źródłowej dokumentacji
katastru pruskiego do modernizacji
mapy ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna, nazywana często częścią przestrzenną ewidencji
gruntów i budynków (EGiB), daje użytkownikowi odpowiedź na pytanie:
„gdzie jest obiekt i jaka jest jego postać”. Do niedawna stosowana była
wyłącznie tradycyjna forma mapy ewidencyjnej w postaci analogowej (pa-
pierowej). Było to spowodowane głównie brakiem stosownych technologii
dla tworzenia mapy inaczej niż przy zastosowaniu technologii tradycyjnej.
Choć problem ten jest generalnie znany, poniżej zostaną przedstawione
jego najważniejsze aspekty. Jako przykład wybrano mapę ewidencyjną prze-
prowadzoną do postaci cyfrowej dla jednostki ewidencyjnej Gliwice, dla
której istnieje dokumentacja byłego katastru pruskiego.

2.1. Mapa EGiB w postaci tradycyjnej

Przez wiele lat stosowano różne formy i typy map w postaci tradycyj-
nej. Mapa ewidencyjna zmieniała się pod względem nazwy, rodzaju podkła-
dów, na których była tworzona, formatu, skali, treści, a przede wszystkim
wzoru, według którego była wykonywana. Dokonując analizy map na prze-
strzeni czasu, na terenach byłego zaboru pruskiego można napotkać postaci
mapy tradycyjnej [Surowiec i inni, 1987], które przedstawiono w tabeli 2.1.

Jak widać w tabeli 1, na przestrzeni lat, zmieniała się przede wszyst-
kim skala mapy, co ma bezpośredni związek ze stosowanymi ówcześnie
i obecnie jednostkami długości i powierzchni. Zmianom ulegał również sam
podkład, na którym wykonywano mapy.

Z doświadczeń przy korzystaniu z takich map wiadomo powszechnie,
że otrzymywane wyniki pomiarów elementów na mapie są wprost zależne
zarówno od skali mapy jak też i od rodzaju podkładów, dla których wystę-
pują różne współczynniki deformacji.

Rozwiązaniem, które umożliwia wyeliminowanie wpływu powyższych
czynników na jakość uzyskiwanych informacji z mapy, jest stworzenie jej
w innej postaci, przy zastosowaniu technologii informatycznych.
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Tabela 2.1. Postać mapy tradycyjnej
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2.2. Współczesne formy mapy EGiB

Jeżeli mówimy o nowoczesnej formie mapy EGiB, to mamy na uwa-
dze jej postać numeryczną i cyfrową. Pojęcie mapy numerycznej pojawiło
się wyraźnie po raz pierwszy w aspekcie przepisu prawnego w Rozporządze-
niu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie ewiden-
cji gruntów i budynków [Rozporządzenie, 1996]. Stwierdzono tam, że mapa
ewidencyjna jest mapą numeryczną. Dodano dalej między innymi, że dane
ewidencyjne działki stanowi numeryczny opis granic. Numeryczny opis gra-
nic sporządza się natomiast przy użyciu współrzędnych uzyskanych w wyni-
ku pomiarów bezpośrednich lub fotogrametrycznych przedstawionych
w państwowym geodezyjnym układzie odniesienia.

Wprowadzono tym samym wymóg tworzenia mapy ewidencyjnej w cał-
kowicie odmiennej technologii niż dotychczas. Powstaje pytanie, czy jednak
istniały realne możliwości wykonania dla potrzeb EGiB w pełnej postaci

Źródło: Opracowanie na podstawie [Surowiec i inni, 1987]
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numerycznych map. Często mieliśmy bowiem do czynienia z tworzeniem
map w technologii komputerowej, przy czym nie były to faktycznie mapy
numeryczne, lecz cyfrowe. Warto nadmienić, że obydwie te formy są ze sobą
przeważnie utożsamiane. Przytoczmy więc jeszcze też wyjaśnienie, za [Latoś,
Maślanka, 1996], co rozumiemy, pod pojęciem „mapy cyfrowej”, a co pod
pojęciem „mapy numerycznej”.

Mapą cyfrową nazywamy mapę wektorową, obiektową, powstałą
w pierwszym etapie opracowania, na podstawie istniejących map analogo-
wych, drogą ich digitalizacji lub wektoryzacji. Mapa ta w drugim etapie może
być „uszlachetniana” poprzez sukcesywne zastępowanie danych przybliżonych
(z pierwszego etapu), danymi pochodzącymi z wykonanych wcześniej prac
podziałowych, rozgraniczeniowych, scaleniowych i wywłaszczeniowych.
W odróżnieniu od mapy cyfrowej mapą numeryczną EGiB nazywamy mapę
wektorową, obiektową, powstałą na podstawie opracowania wyników, prowa-
dzonych specjalnie w tym celu, nowych bezpośrednich pomiarów, z uwzględ-
nieniem danych zawartych w istniejących operatach geodezyjnych, gwarantu-
jących także prawny charakter ustalonych granic nieruchomości.

2.3. Metody i technologie sporządzania mapy numerycznej

Według [Rozporządzenie, 1996] mapa numeryczna winna być two-
rzona, między innymi, na podstawie pomiarów bezpośrednich. Jest to naj-
lepsze rozwiązanie, jakie można było zastosować, choć drogie i w zasa-
dzie, na etapie pierwszych cyfryzacji map, niemożliwe w pełni do wyko-
nania. W pomiarach wykonywanych dla potrzeb opracowania numerycz-
nej mapy EGiB w Gliwicach obowiązywała Instrukcja techniczna K-1
„Mapa zasadnicza” [Instrukcja K-1, 1998] regulująca zasady sporządza-
nia mapy zasadniczej, której jedną z nakładek była nakładka EGiB.
Ówcześnie obowiązująca instrukcja określa również, jakie szczegóły są
elementami nakładki EGiB. W takim przypadku należało korzystać
z pomiarów szczegółów sytuacyjnych, które jednak musiały zostać po-
przedzone procedurą ustalenia granic działek [Rozporządzenie, 1999a],
[Surowiec i inni, 1987]. Po ustaleniu przebiegu granic działek można było
wykonać pomiar szczegółów. Jego celem było uzyskanie niezbędnych da-
nych geodezyjnych, określających położenie elementów stanowiących treść
mapy ewidencyjnej. Na podstawie tych danych powinny zostać wyznaczo-
ne, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie EGiB z 1996 r., współ-
rzędne stosownych szczegółów.

Według ówczesnych przepisów ustalenie granic obiektów EGiB pole-
ga na ich wznowieniu lub rozgraniczeniu. Wznowienie granic, to odtworze-
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nie położenia punktów granicznych, o ile istnieją dokumenty geodezyjne
mające moc dowodową przy ustalaniu granic. Są to:
– różnego rodzaju mapy,
– zarysy pomiarowe (szkice określonych obszarów z danymi liczbowymi,

sporządzone w jednolitej skali, na arkuszach o ustalonych parametrach,
na przykład na kalce technicznej, stosowane w katastrze pruskim), szkice
polowe, dzienniki polowe i rejestry (wykazy) pomiarowe, wyciągi z ope-
ratów katastralnych,

– wykazy współrzędnych,
– ostateczne decyzje administracyjne lub prawomocne orzeczenia sądowe,

odpisy z ksiąg wieczystych i akty notarialne, o ile zawierają dane nie-
zbędne do ustalenia granic.

Wymienione dokumenty mają moc dowodową, jeżeli zostały spo-
rządzone przez osoby uprawnione, stanowią całość bądź część operatów
pomiarowych lub katastralnych, nie budzą wątpliwości i są uwierzytelnio-
ne. Na odcinkach granic, dla których istnieje możliwość wznowienia zna-
ków granicznych, geodeta okazuje zainteresowanym położenie wznowio-
nych znaków, po czym osadza trwałe znaki graniczne. Jeżeli jednak w trakcie
wznowienia granic zaistnieje spór, sprawa jest przekazywana do sądu [Usta-
wa, 1989].

Rozgraniczenie gruntów polega na określeniu położenia punktów
i linii granicznych poszczególnych nieruchomości (działek), jeżeli:
– granice w ogóle nie są oznaczone znakami lub w inny sposób, pozwalają-

cy jednoznacznie wskazać ich przebieg,
– brak jest dla granicy dokumentacji geodezyjnej mającej moc dowodową,

chociaż istnieją ślady granic,
– istnieje rozbieżność pomiędzy stanem prawnym granic, a stanem fak-

tycznym na gruncie, na skutek błędności dokumentacji lub z innych przy-
czyn,

– istnieje niezgodność co do przebiegu wspólnej granicy pomiędzy odręb-
nymi dokumentami geodezyjnymi dla przyległych nieruchomości,

– granica jest przedmiotem sporu.
Pomiar sytuacyjny elementów nakładki ewidencyjnej należało

oprzeć o punkty osnowy geodezyjnej zakładanej dla pomiaru szczegó-
łów. Zasady tworzenia osnowy regulowała Instrukcja Techniczna G-4 [In-
strukcja G-4, 1979]. Na podstawie tak przygotowanej osnowy wykonywa-
no pomiar sytuacyjny elementów EGiB metodą biegunową lub metodą
rzędnych i odciętych.

W opracowaniach związanych z tworzeniem numerycznych map EGiB
praktycznie nie występuje sytuacja, kiedy wykorzystuje się jedynie doku-
mentację z byłych systemów katastralnych. Materiały te służą jako uzupeł-
nienie późniejszych operatów tworzonych od momentu założenia EGiB.
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Podobnie jak w operatach nowszych, na ich podstawie kartuje się elementy
EGiB z podanych miar lub ze współrzędnych, o ile istnieje możliwość opar-
cia o punkty o znanych współrzędnych. Generalnie przyjmuje się zasadę, że
wykorzystuje się dokumentację najnowszą i w miarę uzupełniania elemen-
tów brakujących dochodzi się do operatów najstarszych. Należy tu zazna-
czyć, że jakość informacji pochodzących właśnie z tych najstarszych opera-
tów pomiarowych jest bardzo wysoka [Przewięźlikowska, Skotnicki, 2001].

2.4. Przykład opracowania ewidencyjnej mapy cyfrowej
z wykorzystaniem źródłowych materiałów katastru
pruskiego

Opracowanie mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej dotyczyło mia-
sta Gliwice, które jednocześnie jest jedną jednostką ewidencyjną. Po-
wierzchnia obiektu wynosiła 13010.9436 ha. Jednostka ta ówcześnie po-
dzielona była na 16 obrębów. W fazie zlecenia pominięto jeden obręb
(Ligota Zabrska), ponieważ nie dysponowano tu prawie żadną dokumen-
tacją. Dla tego obrębu planowane było wykonanie nowego, bezpośrednie-
go pomiaru. Prace nad wykonaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla
15 obrębów zostały zakończone w grudniu 2000 r. Mapa ta została przyję-
ta do zasobu w styczniu 2001 roku. Ostatni, szesnasty obręb, został przyję-
ty do zasobu rok później.

Dla każdego z obrębów porównano powierzchnie podane w rejestrze
gruntów z powierzchniami uzyskanymi po opracowaniu mapy cyfrowej.
W opracowaniu przedstawiono analizę danych numerycznych dotyczących
powierzchni działek oraz punktów granicznych na przykładzie jednego ob-
rębu o nazwie Szobiszowice, przedstawionego na rysunku 2.1. Zakłada się,
że wyniki tej analizy są reprezentatywne dla całej jednostki ewidencyjnej.

2.4.1.Ewidencja gruntów i budynków w mieście Gliwice
przed rokiem 2000

Ewidencja gruntów i budynków na obszarze miasta Gliwice prowa-
dzona jest przez Prezydenta Miasta. Zadanie to wykonywane jest przy po-
mocy geodety miejskiego. Czynności techniczne związane z prowadzeniem
ewidencji gruntów i budynków wykonuje Wydział Geodezji i Kartografii
Urzędu Miejskiego – Referat Ewidencji Gruntów. Obszar gruntów położo-
nych w granicach administracyjnych miasta Gliwice stanowi jedną jednost-
kę ewidencyjną Gliwice.
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EGiB na terenie miasta prowadzona była zawsze zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

Pierwszym, po II wojnie światowej, aktem prawnym, który zakładał
utworzenie jednolitego zbioru informacji o gruntach i budynkach był opra-
cowany na podstawie przedwojennej ustawy katastralnej, dekretu z dnia
24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym [Dekret, 1947].

Zapisy dekretu stanowiły o wprowadzeniu na całym obszarze państwa
jednolitego katastru gruntowego i budynkowego, zdefiniowanego w dekre-
cie jako oparty na mapie spis i opis gruntów i budynków, mogących być
oddzielnym przedmiotem własności, który miał służyć wymienionym w de-
krecie celom.

Zgodnie z treścią dekretu z 1947 r., terytorialną jednostką kata-
stralną miał być obszar gromady wiejskiej lub gminy miejskiej. Każda

Rysunek 2.1. Obręb Szobiszowice w czasie modernizacji mapy ewidencyjnej

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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jednostka katastralna miała mieć sporządzony operat katastralny składa-
jący się z map (planów), rejestrów i akt, zawierający dane o gruntach,
budynkach i właścicielach.

Postanowienia dekretu z 1947 r. nie zostały jednak na terenie Gli-
wic wykonane, a dekret z 1947 r. został uchylony przez dekret z dnia
2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków [Dekret,1955], na pod-
stawie którego założona została ewidencja gruntów miasta Gliwice. Przy
jej zakładaniu wykorzystano istniejące mapy katastralne zaboru pruskiego
(rysunki 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) oraz dane opisowe katastru zawarte w matryku-
łach2 (rysunek 2.6), spisach właścicieli (rysunek 2.7), księgach parcel3 (ry-
sunek 2.8), księgach budynkowych4 (rysunek 2.9) oraz wykazach właścicieli
(rysunek 2.10). Przyjęto istniejący w katastrze pruskim podział na obręby,
których wówczas w Gliwicach było 8. Treść przyjętych z katastru map
z różnego okresu, prowadzonych w skalach 1:2500 i 1:5000, została po-
równana ze stanem faktycznym na gruncie i w razie potrzeby zaktualizo-
wana (rysunki map 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).

2 Artykuł matrykuły (jednostka rejestru gruntów) był wykazem wszystkich parcel
(działka) położonych w granicach jednostki katastralnej (obręb) należących do jednego
właściciela. Prowadzono ciągłość w numeracji artykułów matrykuły. Nowo zakładane
artykuły matrykuł dostawały kolejny wolny numer. Matrykuła obejmowała oznaczenie
dawnej księgi wieczystej czyli numer tomu i karty, nazwisko i imię właściciela, zawód,
nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numery i pola powierzchni parcel, rodzaje użyt-
ków, rok wpisu i adnotacje o zmianach.

3 Księga parcel (skorowidz działek) była wykazem wszystkich parcel ułożonych
w kolejności numerów, położonych w granicach arkusza w danym obrębie. W księdze
parcel wpisywano nazwisko właściciela, numer arkusza mapy, numer artykułu matryku-
ły, pola powierzchni parcel, rodzaj użytku rok wpisu i adnotacje o zmianach.

4 Księga budynkowa obejmowała dane dotyczące wszystkich budynków w obrębie,
imię i nazwisko właściciela, numer matrykuły, numery parcel na których były położone,
powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, rok budowy, ilość pomieszczeń i ich
rodzaje, dane techniczne budynku, rodzaj materiału z którego były zbudowane, wyso-
kość podatku budynkowego.
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Rysunek 2.5. Mapa katastralna 1:2500 z 1936 roku

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.6. Matrykuła
– Artykuł matrykuły

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.7. Matrykuła – Spis właścicieli

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.8. Księga (skoroszyt) parcel

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.9. Księga budynkowa

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.10. Wykaz właścicieli

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Przepisy dekretu z 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków miały wpro-
wadzić jednolitą ewidencję gruntów i budynków na terenie całego kraju.
W treści mapy ewidencyjnej prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej miały
znaleźć się dane określające:
– granice gruntów, będących we władaniu poszczególnych osób (właści-

ciel, władający),
– granice poszczególnych użytków,
– granice poszczególnych klas, tam gdzie zostały one ustalone,
– położenie budynków.

Nie było zatem mowy o działkach i ich granicach w takim znaczeniu
jakie obowiązuje obecnie.

W roku 1969 zostało wydane zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Go-
spodarki Komunalnej w sprawie ewidencji gruntów [Zarządzenie, 1969]
wprowadzające jednolite zasady co do sposobu zakładania i prowadzenia
ewidencji. Zarządzenie stanowiło akt wykonawczy do dekretu z 1955 r.
w sprawie EGiB, ustalało kompetencje do prowadzenia ewidencji, określa-
ło podmioty ewidencyjne oraz przedmiot ewidencji. Zawierało szczegółowy
zakres danych wykazywanych w ewidencji w odniesieniu do gruntów. Zakres
danych opisujących budynki nie został w zarządzeniu uwzględniony. Zało-
żona w Polsce na podstawie dekretu z 1955 r. ewidencja nie obejmowała
jednak pełnego zakresu danych. Pomimo, że sam dekret miał w nazwie „ewi-
dencja gruntów i budynków”, ewidencja budynków nie została założona.

Uregulowania prawne zawarte w dekrecie z 1955 r. obowiązywały do
17 maja 1989 r., to znaczy do czasu wejścia w życie ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne [Ustawa, 1989].

W latach 1958-1960 przeprowadzono w Gliwicach gleboznawczą kla-
syfikację gruntów położonych w ówczesnych granicach administracyjnych
miasta. Dane zawarte w operacie klasyfikacyjnym stanowiły podstawę aktu-
alizacji użytków rolnych i leśnych o klasy bonitacyjne. W 1965 roku przenu-
merowano parcele na działki, oznaczając je kolejnymi liczbami naturalnymi
od 1 do n oddzielnie dla każdego arkusza w obrębie. Równolegle zakłada-
no rejestry gruntów, skorowidze działek i skorowidze właścicieli.

Z dniem 31 grudnia 1964 r., włączony został do miasta Gliwice obszar
miasta Łabędy [Rozporządzenie,1964]. Tym samym przyłączone zostały cztery
nowe obręby.

Kolejna zmiana granic miasta Gliwice miała miejsce w 1975 r. [Roz-
porządzenie, 1975]. Spośród przyłączonych obrębów tylko Bojków, z uwagi
na przeprowadzone na jego obszarze w 1972 roku scalenie gruntów, miał
założoną nową ewidencję. W pozostałych siedmiu obrębach nadal funkcjo-
nowały parcele. W oparciu o istniejącą już w tym czasie mapę zasadniczą
odnowiono część map ewidencyjnych. Dla terenów najbardziej zurbanizo-
wanych sporządzono mapy ewidencyjne w skali 1:1000.
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W latach 1979-1980 przenumerowano parcele na działki w obrębie
Niepaszyce, w latach 1980-1982 w obrębie Łabędy a w 1985 roku w obrębie
Przyszówka.

Parcele z pozostałych obrębów zostały przenumerowane dopiero
w 2005 r. w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, której
celem był nowy podział jednostki ewidencyjnej na obręby, uwzględniający
wymogi rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków [Rozporządzenie, 2001a].

W latach siedemdziesiątych przeprowadzono badanie ksiąg wieczystych
i doprowadzono do zgodności danych zawartych w ewidencji gruntów z dany-
mi w księgach wieczystych. Ponieważ zmiany w odniesieniu do podmiotu wpro-
wadzane były w ewidencji gruntów wyłącznie na podstawie zawiadomienia
z ksiąg wieczystych zgodność była utrzymywana przez dłuższy czas.

Pierwsze prace mające na celu informatyzację części opisowej EGiB
rozpoczęto w 1995 r. Objęły one kilka obrębów. Początkowo przy zastoso-
waniu programu MSKG, następnie MSEG (Mikrokomputerowy System
Ewidencji Gruntów) a od 1998 r. w programie EGB III. Prace zmierzające
do wprowadzenia informatycznego systemu pozwalającego na prowadzenie
zintegrowanej bazy danych opisowo-graficznych ruszyły w 2000 r.

W maju 2000 roku Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne wygrało
przetarg nieograniczony na wykonanie metodą analityczną numerycznej mapy
EGiB w Gliwicach. Systemem informatycznym do prowadzenia baz danych gra-
ficzno-opisowych został EWID 2000. Prace nad wykonaniem numerycznej mapy
ewidencji gruntów i budynków dla 15 obrębów zostały zakończone w grudniu
2000 roku. Dane numeryczne mapy EGiB obrębu Ligota Zabrska (16 obręb),
zostały włączone do istniejącego już lokalnego systemu informacji o terenie,
zarejestrowanego pod nr 1/2001, na zasadzie uzupełnienia (rozszerzenia),
w grudniu 2001 r. We wrześniu 2001 roku część opisowa EGiB została przelana
z bazy EGB III do systemu EWID 2000 i zintegrowana z mapą. W marcu
2002 r. ostatecznie wycofano analogowe mapy ewidencyjne z użycia. Baza da-
nych operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice
według stanu na grudzień 2001 r. obejmowała mapy ewidencyjne 16 obrębów.

2.4.2.Opis danych źródłowych do modernizacji mapy ewidencyjnej

Jako dane źródłowe do modernizacji mapy ewidencyjnej przyjęto:
– mapy ewidencyjne,
– operaty pomiarowe,
– zarysy pomiarowe,
– szkice polowe,
– współrzędne punktów osnowy,
– rejestr gruntów.
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Analogowe mapy ewidencyjne poddano procesowi skanowania,
a następnie po przeprowadzeniu kalibracji rastrów wykorzystywano je jako
podkład do tworzonej mapy. W przypadku, gdy nie dysponowano żadnymi
dokumentami pomiarowymi, na podstawie rastrów digitalizowano odpo-
wiednie szczegóły ewidencyjne.

Operaty pomiarowe były dostępne w postaci roczników. Niestety w więk-
szości przypadków operaty te nie stanowiły pełnego kompletu (osobno szkice

Rysunek 2.11. Zarys pomiarowy

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.12. Szkic polowy z 1925 roku

Źródło: PODGiK w Gliwicach

pomiarowe, osobno części opisowe). Głównie były to protokoły graniczne
i operaty podziałowe z nowej ewidencji oraz dokumenty okresu byłego kata-
stru pruskiego, na przykład zarysy pomiarowe, jak na rysunku 2.11 oraz szkice
polowe z różnych roczników, pokazane na rysunkach 2.12, 2.13, 2.14, 2.15.
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Stan techniczny tej dokumentacji był różny, ale w większości były one
czytelne i bardzo pomocne w pracy.

Rysunek 2.13. Szkic polowy z 1929 roku

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.14. Szkic podstawowy z 1937 roku

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Rysunek 2.15. Szkic polowy z 1938 roku

Źródło: PODGiK w Gliwicach
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Współrzędne punktów osnowy otrzymano w różnych układach współ-
rzędnych:
– Pszów,
– Gaussa-Krügera,
– Schreibera,
– Borowa Góra.

Następnie przeliczono je na układ 1965.
Rejestr gruntów przekazany został w formie elektronicznej i służył do

porównywania z częścią kartograficzną. Po wykonaniu mapy w postaci cy-
frowej, dokonano analizy otrzymanych działek w ramach poszczególnych
arkuszy, z punktu widzenia ich występowania zarówno w rejestrze gruntów,
jak i na mapie cyfrowej. Następnie dla działek występujących w obydwu
zbiorach przeprowadzono porównanie ich powierzchni.

2.4.3.Uzyskane rezultaty

Po opracowaniu mapy w formie cyfrowej poddano analizie uzyskane
rezultaty. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, na ile treść mapy ma for-
mę numeryczną, a na ile jest to tylko unowocześniona (zdigitalizowana)
mapa tradycyjna. Sprawdzono również, na ile treść mapy cyfrowej zgadza
się z funkcjonującym rejestrem gruntów. Ocenę dokładności wykonano na
podstawie porównań powierzchni oraz wartości numerycznej uzyskanych
punktów granicznych:
– jednostki ewidencyjnej,
– obrębów,
– działek w wybranym obrębie.

Jako pierwszy element porównano powierzchnię całej ówczesnej jed-
nostki ewidencyjnej Gliwice. Jak widać z tabeli 2.2, uzyskany rezultat w skali
całej jednostki jest bardzo zachęcający. Należało jednak sprawdzić, czy róż-
nice w pojedynczych obrębach są rozłożone podobnie, czy też cały błąd zo-
stał spowodowany jakimiś innymi czynnikami.

Tabela 2.2. Porównanie powierzchni jednostki ewidencyjnej

W tabeli 2.3 przedstawiono z kolei porównanie powierzchni poszcze-
gólnych obrębów. Podano również liczbę działek oraz klasoużytków z części
graficznej. Zdecydowano się na podanie różnicy procentowej z dokładnością
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do 0.001%, gdyż dla najmniejszego z obrębów odpowiada ona powierzchni
kilku m2 (około 6 m2). Wyliczone różnice zostały również zilustrowane na
dwóch wykresach (rysunki 2.16 i 2.17). Z otrzymanych danych można wy-
wnioskować, iż wykonana mapa ma bardzo zbliżone powierzchnie obrębów
do powierzchni uzyskanej z rejestru gruntów, gdyż dla piętnastu z nich tyl-
ko w jednym przypadku różnica przewyższa 1% w skali powierzchni obrębu.
Warto również zauważyć na podstawie rysunku 16, że rozrzut różnic w po-
wierzchniach jest całkowicie przypadkowy, co pozwala wyprowadzić wnio-
sek, że nie występuje tu żaden czynnik systematyczny powodujący uwidocz-
nione rozbieżności.

Tabela 2.3. Porównanie powierzchni obrębów z mapy i RG

Przeprowadzenie dalszej analizy uzyskanych rezultatów z mapy nu-
merycznej ograniczono do jednego z największych obrębów, Szobiszowice
o powierzchni na mapie ewidencyjnej 1300.7604 ha. Wybrany obręb zawiera
w części graficznej 4714 działek oraz 1774 klasoużytków.

Wyodrębniono działki, które występowały tylko w jednym zbiorze: to
znaczy albo w części opisowej, albo w części graficznej (tabela 2.4). Raport
został wykonany za pomocą aplikacji Ewid 2000. Tak wykonany raport był
jedną z podstaw do aktualizacji obydwu zbiorów (części opisowej i części
graficznej) w celu uniknięcia niezgodności pomiędzy danymi opisowymi
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Rysunek 2.17. Różnice powierzchni obrębów w %

Rysunek 2.16. Ilustracja graficzna powierzchni obrębów w ha
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i graficznymi. Był to warunek do sprawnego działania systemu informacji
po modernizacji EGiB z punktu widzenia zgodności w bazie danych.

Tabela 2.4. Raport synchronizacyjny działek

W kolejnym etapie analizy (tabela 2.5) porównano powierzchnie dzia-
łek w obrębie, które zostały ujawnione na uzyskanej mapie numerycznej
oraz znalazły swoje odpowiedniki w rejestrze gruntów.
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Tabela 2.5. Liczba działek na mapie i w rejestrze gruntów

Po obliczeniu różnic w powierzchniach pogrupowano je następująco:
– liczba działek o zgodnych powierzchniach,
– liczba działek o powierzchniach graficznych różnych od opisowych do

1%,
– liczba działek o powierzchniach graficznych różnych od opisowych od

1% do 3%,
– liczba działek o powierzchniach graficznych różnych od opisowych od

3% do 5%,
– liczba działek o powierzchniach graficznych różnych od opisowych od

5% do 10%,
– liczba działek o powierzchniach graficznych różnych od opisowych

o > 10%.
Otrzymane wyniki zaprezentowano na rysunku 18. Widać z niego,

że 79% działek w obrębie ma powierzchnie zgodne, natomiast tylko 2%
działek ma powierzchnie niezgodne o wartości większej, niż 10%. Uzyska-
ny wynik uznano za bardzo dobry. Na tym etapie za pomocą wykonanej
mapy można było zaproponować modernizację EGiB na wybranym do
analizy terenie.

Rysunek 2.18. Porównanie powierzchni działek z rejestru gruntów oraz z mapy
cyfrowej w obrębie Szobiszowice

Kolejną analizą określono liczbę punktów granicznych w postaci:
– punkty graniczne obliczone ze współrzędnych,
– punkty graniczne określone z digitalizacji,
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– punkty graniczne nie stabilizowane ze współrzędnych,
– punkty graniczne nie stabilizowane z digitalizacji.

Dzięki rozwarstwieniu odpowiednich szczegółów na mapie cyfrowej
możliwym było uzyskanie informacji o liczebności wybranych zbiorów, które
zostały zaprezentowane w tabeli 2.5. Proporcje ilościowe otrzymanych zbio-
rów zaprezentowano również na rysunku 2.19, który wskazuje, jaki procent
stanowi liczba punktów uzyskana ze współrzędnych w stosunku do liczby
punktów digitalizowanych (19% do 81%).

Tabela 2.5. Liczba punktów granicznych

Rysunek 2.19. Liczba punktów granicznych
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2.5. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta
Gliwice po roku 2001

Jednostka ewidencyjna Gliwice obejmuje obecnie obszar 13347 ha
i podzielona jest na 47 obrębów ewidencyjnych pokazanych na rysunku 2.20.

Rysunek 2.20. Podział Gliwic na obręby

Źródło: PODGiK w Gliwicach

Kompleksowy projekt modernizacji EGiB po roku 2001 jednostki
ewidencyjnej Gliwice obejmował następujące zrealizowane etapy:
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I. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założe-
nia ewidencji budynków na terenie miasta Gliwice rozpoczęto w sierpniu
2001 r. i został on zrealizowany w dwóch etapach: Etap 1, dotyczył założe-
nia ewidencji budynków dla 9 obrębów – wyłożenie odbywało się od kwiet-
nia do października 2002 roku. Etap 2: dotyczący założenia ewidencji bu-
dynków dla następnych 8 obrębów: wyłożenie odbywało się od września do
listopada 2003 roku. Ze względu na nowelizację PGiK konieczne było po-
wtórne wyłożenie wszystkich szesnastu obrębów ewidencyjnych, które odby-
ło się od maja do czerwca 2005 r. Modernizację zakończono czerwcu 2005 r.

II. Kolejne etapy modernizacji wykonywane były na podstawie anek-
sów. Aneks numer 1 do projektu modernizacji EGiB miasta Gliwice, doty-
czący dostosowania granic obrębów ewidencyjnych i numerów działek do
wymagań rozporządzenia w sprawie EGiB z 2001 r. odbył się od czerwca do
grudnia 2005 r. Zmiany dotyczyły: nazw i liczby obrębów, oznaczeń działek
ewidencyjnych oraz numerów jednostek rejestrowych.

Aneksy nr 2 i 3 do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budyn-
ków miasta Gliwice dotyczyły dostosowania zapisów w operacie ewidencji
gruntów i budynków w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze sta-
nem faktycznym w terenie w zakresie sposobu użytkowania i trwały od kwiet-
nia 2007 do grudnia 2009 r.
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3. Zmiany w bazie ewidencji gruntów
i budynków jako efekt procesów
planowania przestrzennego

Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadza-
nie udokumentowanych zmian do bazy danych katastralnych m. in. w celu
ujawnienia nowych danych. Może być ona efektem prac geodezyjnych, któ-
re prowadzone są w oparciu różnego rodzaju dokumenty planowania prze-
strzennego. Celem zaprezentowanych w rozdziale badań było sprawdzenie
zależności pomiędzy polityką przestrzenną Krakowa a intensywnością prac
geodezyjno-prawnych zgłaszanych do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

3.1. Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym

Planowanie to ogół procesów polegających na podejmowaniu okre-
ślonych, świadomych działań mających na celu osiągnięcie zamierzenia. Cele
określone podczas procesu planowania powinny zostać zrealizowane w spo-
sób kompletny i skuteczny. Wynik planowania powinien zawierać odpo-
wiednie analizy i prognozy opracowywanego przedsięwzięcia, jak również
w miarę potrzeb rozwiązania alternatywne. Pojęcie przestrzeń odnosi się do
określonego obszaru działań. Planowanie przestrzenne to zatem ogół prac
planistycznych, obejmujących prognozowanie, ocenę konsekwencji oraz ana-
lizy w oparciu o wiedzę naukową i prawną, celem osiągnięcia racjonalnego
użytkowania terenu, ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, czy
rozmieszczenie obiektów odnoszące się do określonego obszaru. Prowadzo-
ne działania planistyczne wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych.

Prawodawstwo polskie wyszczególnia trójstopniowy system prowadze-
nia działań z zakresu planowania przestrzennego: krajowy, wojewódzki oraz
gminny.

Zasadniczą rolę na gminnym poziomie planowania przestrzennego
odgrywają trzy dokumenty: studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, zwane studium, miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, krócej plan miejscowy oraz warunki zabudowy i zago-
spodarowania przestrzennego. Pomiędzy wspominanymi opracowaniami
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występują określone zależności. Dokumenty te różnią się między sobą pod
wieloma względami. Schematycznie przedstawiono je na rysunku 3.1.

Studium jest sporządzane obowiązkowo dla terenu całej gminy.
W przeciwieństwie do niego plan miejscowy może być sporządzany tylko dla
wybranych fragmentów gminy. Zakres opracowywanego planu miejscowego
może dotyczyć nawet jednej działki. Zasadnicza jednak różnica wynika z ich
rangi prawnej. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, co oznacza,
iż wiąże on prawnie organy i społeczeństwo i należy stosować się do jego
zapisów. Natomiast studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Jeśli organy gminy nie uchwaliły planu miejscowego, to w celu usytu-
owania inwestycji na takim terenie, osoba zainteresowana może starać się
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. In-
westycja realizowana będzie w oparciu o tę decyzję. Wyróżnia się dwa ro-
dzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zasadni-
czo można brać pod uwagę jeszcze decyzje wydawane na podstawie tak zwa-
nych specustaw): decyzja o lokalizacji celu publicznego oraz decyzja o wa-
runkach zabudowy – dla pozostałych inwestycji. Decyzje te są wydawane
przez organ wykonawczy gminy.

Rysunek 3.1. Planowanie przestrzenne na poziomie gminy

Rada Miasta Krakowa uchwaliła obowiązujące studium w kwietniu
2003 roku. Zostało ono zmienione w 2010 roku oraz zaktualizowane w lip-
cu 2014 roku. Dokument ten pełni znaczącą rolę w zarządzaniu rozwojem
przestrzennym miasta, umożliwiając jego mieszkańcom optymalne warunki
życia zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kształtowanie ładu prze-
strzennego oraz zapewnienie wysokiej jakości estetyczno – funkcjonalnej
otoczenia również jest rezultatem zapisów studium [Prus, 2012].
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W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wpływ dokumentów pla-
nistycznych, na działania geodezyjne, które wywołują zmiany w bazie da-
nych katastralnych. Dlatego zwrócono szczególną uwagę na te z opraco-
wań, które kształtują otoczenie i wywołują skutki prawne.

Pierwsze wzmianki dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzen-
nego Krakowa sięgają początku XIII wieku. Na podwalinach prawa nie-
mieckiego przeprowadzono Wielką Lokację Krakowa. Na początku prac
nad układem urbanistycznym Krakowa starano się przede wszystkim roz-
mierzyć elementy składowe planu (działki, bloki). Wynikało to z natury eko-
nomicznej, ponieważ dokładne pomiary powierzchni wyznaczały zasięg zie-
mi, za które należało płacić podatek. Wiązało się to również z pierwszymi
działaniami planistycznymi, bowiem wyznaczano obszary, z których mogli
korzystać wszyscy mieszkańcy, jak również wyeliminowano tereny bez zdefi-
niowanego przeznaczenia. Nie można wykluczyć również przesłanek zbudo-
wania ładu przestrzennego, bowiem symetria i regularne kształty działek,
podzielność ternu miały dla ówczesnych obywateli aspekt estetyczny i teo-
logiczny [Krasnowolski, 2008].

Na przestrzeni lat zmieniały się przepisy związane z próbą powstania
aktu prawnego, który ukształtował by politykę planistyczną kraju i proble-
matykę planowania przestrzennego na różnych szczeblach administracyj-
nych. Z biegiem lat w planowaniu przestrzennym uwzględniano coraz wię-
cej czynników [Bieda, Parzych, 2013]. Po przemianach politycznych i ustro-
jowych, które miały miejsce w 1989 roku aktem prawnym, który swym zakre-
sem dotykał problemu zagospodarowania przestrzennego i prowadzonej
polityki planistycznej była ustawa z 12 lipca 1984 roku o planowaniu prze-
strzennym. Na mocy tejże ustawy w ówczesnej Polsce panował obowiązek
sporządzania planów miejscowych [Ustawa, 1984a]. Diametralnie zmieniła
się sytuacja, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o zagospodarowaniu prze-
strzennym z 1994 roku. Wówczas zdjęto z podstawowych jednostek samo-
rządu terytorialnego obowiązek sporządzania planów zagospodarowania
przestrzennego [Ustawa, 1994d] oraz została podniesiona ranga decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu. Kolejnym punktem zwrot-
nym było wejście w życie z początkiem 1998 roku ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami [Ustawa, 1997a]. Zaistniała potrzeba skorelowania jej zapi-
sów, z innymi aktami prawnymi już obowiązującymi. Wyszczególniono w niej
rolę planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego, między innymi przy czynnościach geodezyjnych związanych
z podziałem nieruchomości. Następstwem jej wprowadzenia była potrzeba
przekształcenia i dostosowania do obowiązującej litery prawa zapisów usta-
wy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego. Aktual-
nie obowiązującą podstawą prawną regulującą kwestie ładu przestrzennego
oraz polityki planistycznej jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym z 27 marca 2003 roku [Ustawa, 2003]. Obecnie w oparciu
o ten akt legislacyjny są uchwalane miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

W orzecznictwie sądowym bardzo mocno podkreśla się potrzebę spój-
ności zapisów planu miejscowego z obecnie obowiązującymi przepisami pra-
wa. Pogląd ten zawarł m. in. NSA w wyroku z dnia 28 maja 2010 roku [Wy-
rok, 2010]: „Relację między aktem prawa miejscowego a rozporządzeniem na-
leży widzieć w świetle zasady związania aktów prawa miejscowego ramami stwo-
rzonymi przez ustawę, na gruncie której treść aktu prawa miejscowego winna
być zgodna z ustawami oraz rozporządzeniami, jako aktami wydawanymi na
podstawie upoważnienia szczegółowego w celu wykonania ustaw. Dotyczy to
także zgodności definicji prawnych formułowanych w akcie prawa miejscowego
i rozporządzeniu. Organ tworzący akt prawa miejscowego mógłby zatem odwo-
łać się do regulacji ustawowych oraz regulacji wydawanych w celu wykonania
ustawy i w tym zakresie mógłby powołać się na definicję zawartą w rozporzą-
dzeniu. Nie może natomiast tworzyć własnej definicji, zawierając w niej ele-
menty wyraźnie odmienne od tych zawartych w definicji umieszczonej w rozpo-
rządzeniu” czy wyrok NSA z 16 marca 2001 roku [Wyrok, 2001], w którym
zawarto następujące stwierdzenie: „Przepisy gminne mogą być wydawane
wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego rzędu (konstytucja,
ustawa, rozporządzenie) i w zakresie upoważnień wyraźnie tam udzielonych
organom gminy. Hierarchia źródeł prawa została wyraźnie określona w art. 87
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Akty prawa miejscowego nie mogą regu-
lować materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzecz-
ne z nimi”. W związku z stosunkowo częstymi zmianami w prawodawstwie
polskim niejednokrotnie wymagane są aktualizacje obowiązujących aktów
prawa miejscowego, co opóźnia bądź utrudnia prace nad planami miejsco-
wymi dla nowych obszarów.

Według stanu na 15 stycznia 2015 roku blisko 50% powierzchni Kra-
kowa pokryta jest obowiązującymi planami miejscowymi [BIP Kraków, 2015].
Rada Miasta Krakowa przyjęła 136 uchwał w sprawie uchwalenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejnych 42 planów jest
w trakcie opracowywania. Łączna powierzchnia projektowanych planów
miejscowych wynosi ponad 3 tysiące hektarów, natomiast średnia powierzch-
nia opracowywanych aktów prawa miejscowego obejmuje obszar około 77
hektarów.

Analiza [Śleszyński i in., 2014] wykazała, że udział powierzchni po-
krytej planami wynosi dla Polski blisko 54%, natomiast w miastach na pra-
wach powiatu pokrycie planistyczne zostało wyznaczone na poziomie 42,5%.

Kraków, w odniesieniu do przytoczonych danych, posiada większy
udział obowiązujących planów w porównaniu do pozostałych miast na pra-
wach powiatu, natomiast nieco gorzej wypada na tle średniego pokrycia
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planistycznego dla Polski. Jednak może zauważyć sukcesywny wzrost udzia-
łu obszarów dla których Rada Miasta Krakowa uchwala akty prawa miejsco-
wego (tabela 3.1).

Tabela 3.1. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
w Krakowie

Źródło: Opracowanie na podstawie [BIP Kraków, 2015]

Organy samorządowe Krakowa sukcesywnie uchwalają plany miejsco-
we. Zdecydowany wzrost nastąpił w 2010 roku, powierzchnia miasta pokry-
ta miejscowymi wzrosła o 12 punktów procentowych w porównaniu do roku
poprzedniego. Natomiast znaczne osłabienie dynamiki prac nad planami
miejscowymi miało miejsce w 2008, co potwierdzają prowadzone analizy dla
całego kraju [Śleszyński i in., 2014].

Rysunek 3.2. Obowiązujące plany miejscowe m. Kraków na tle poszczególnych
jednostek ewidencyjnych

Źródło: Opracowanie na podstawie [BIP Kraków]
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Zdecydowanie najwięcej uchwał Rady Miasta Krakowa w celu uchwa-
lenia planów miejscowych jest dla obszarów położonych na terenie jednost-
ki ewidencyjnej Podgórze (rysunek 3.2) obecnie 67 uchwał. Plany te pokry-
wają około 56% powierzchni jednostki. Stanowi to zdecydowanie najrozle-
glejszy obszar pokryty planami co potwierdza rysunek 3, blisko 22% po-
wierzchni Krakowa. Kolejną jednostką ewidencyjną, pod względem najwięk-
szego obszaru pokrytego obowiązującymi planami miejscowy, jest Nowa Huta
– ponad 51% powierzchni jednostki posiada aktualny miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. W odniesieniu do powierzchni całego mia-
sta, dokumenty te stanowią ponad 17% powierzchni Krakowa. Warto zwró-
cić uwagę, że przy wyborze innego kryterium, kryterium liczebności uchwa-
lonych dokumentów, wypada on gorzej od jednostki ewidencyjnej Krowo-
drza, na terenie której obecnie wyróżnia się 33 obowiązujące plany miejsco-
wego, a w Nowej Hucie uchwalono ich 25. Świadczy to o tym, że opracowy-
wane dokumenty na terenie Nowej Huty obejmują swym zasięgiem tereny
o większym areale. Plany miejscowe w pozostałych dwóch jednostkach ewi-
dencyjnych, Krowodrza i Śródmieście, pokrywają blisko 40% ich powierzch-
ni. Natomiast w odniesieniu do powierzchni całego Krakowa odpowiednio
8% i 2%.

Na rysunku 3.3 przedstawiono rozmieszczenie obowiązujących pla-
nów miejscowych w Krakowie.

Jak zostało nadmienione, w sytuacji, w której brak jest obowiązujące-
go planu miejscowego oraz gmina nie przystąpiła do jego sporządzenia, ani
nie jest to teren objęty obowiązkiem jego sporządzenia, określenie warun-
ków oraz kierunków zagospodarowania terenu odbywa się poprzez wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Decyzja ta nie
zawiera informacji o przeznaczeniu terenu, jednak narzuca zasady umożli-
wiające zbudowanie zharmonizowanej przestrzeni i utrzymanie ładu prze-
strzennego [Cymerman, 2009].

Według nieobowiązującej ustawy z 1994 roku [Ustawa, 1994d] decy-
zja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu była wydawana nie-
zależnie od istnienia bądź braku planu miejscowego. Osoba zainteresowana
zobligowana był do jej pozyskania by móc rozpocząć inwestycję. Obecnie
jest ona substytutem planu miejscowego. Organy gminy wydają decyzję
o warunkach zabudowy (bądź decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego) jeżeli na danym obszarze brak jest obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego.

Kraków posiada tylko 50% pokrycie obowiązującymi planami miej-
scowymi, dlatego wydawanie decyzji o warunkach zabudowy jest częstym
zjawiskiem na terenie miasta. W tabeli 3.2 przedstawiono liczbę decyzji
o warunkach zabudowy wydanych w latach 2007-2013.
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Tabela 3.2. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w Krakowie

Źródło: Opracowanie na podstawie [BIP Kraków, 2015]

Średnio, w Krakowie, wydawanych jest blisko 4 tysiące decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przeciągu roku. Najwięcej
decyzji, na przestrzeni lat 2007-2013, wydanych zostało w 2008 roku. Był to
rok, kiedy znacznie osłabły prace nad planami miejscowymi, a pokrycie mia-
sta obowiązującymi planami wynosiło zaledwie 14%. Można zauważyć suk-
cesywny spadek wydawanych decyzji, co wynika ze wzrostu udziałów tere-
nów pokrytych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

W oparciu o zestawienie wszystkich spraw dla wniosków złożonych od
dnia 1 stycznia 2008 roku do końca 2012 roku, w tym dla wydanych decyzji
z tego okresu czasu w tabeli 3.3 przedstawiono jaki procent wydanych decy-
zji lokalizacyjnych kończyć się wynikiem pozytywnym.

Tabela 3.3. Procentowy udział wydanych pozytywnych decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu w Krakowie

74% wniosków złożonych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu kończy się wydaniem decyzji pozytywnych. Na
przestrzeni lat widać bardzo zbliżony procent udziału decyzji pozytywnych
we wszystkich wydawanych decyzjach. Za wyjątkiem roku 2008, kiedy wła-
dze Krakowa wydały pozytywne decyzje tylko w 65% przypadków.
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Rysunek 3.4. Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu na tle poszczególnych jednostek ewidencyjnych

Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
wydawanych jest na terenie jednostki ewidencyjnej Podgórze, ponad 40%
(rysunek 3.4). Wiąże się to z jej powierzchnią, jako największa jednostka
ewidencyjna Krakowa posiada najwięcej obszarów dotychczas niezagospo-
darowanych, przez co przykuwa uwagę inwestorów. W celu utrzymania ładu
przestrzennego, władze Krakowa starają się uchwalać plany miejscowe dla
tej jednostki, ponieważ dają one zdecydowanie lepszą możliwość jego za-
chowania, co można zauważyć w oparciu o rysunek 3.2 czy 3.3.

Pomimo statystycznie wysokiego pokrycia powierzchniowego obowiązu-
jącymi planami miejscowymi, blisko 50%, liczba wydawanych decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu nadal utrzymuje się na wysokim
poziomie. Wprowadza to utrudnienia oraz powoduje swoistą niestabilność pla-
nistyczną Krakowa [Prus, 2012]. Posiadanie przez gminy planów miejscowych
jest niezbędne nie tylko do poprawnego zagospodarowania przestrzennego
i zbudowania zharmonizowanego ładu przestrzennego, ale niejednokrotnie po-
zytywnie oddziałuje na strefę związaną z gospodarowaniem nieruchomościami
oraz czynnościami realizowanymi między innymi przez geodetów.

3.2. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Planowanie na poziomie lokalnym ma znaczący wpływ na kształtowa-
nie otoczenia. Bezpośrednio oddziałuje na najbliższą nam przestrzeń oraz
weryfikuje nasze plany wobec posiadanych nieruchomości poprzez niesione
z sobą ograniczenia.

Obligatoryjne elementy, które muszą zostać wprowadzone do pla-
nów miejscowych przez organy gminy dotycząc między innymi zasad ochrony
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i kształtowania ładu przestrzennego. Pod tym pojęciem kryje się na przy-
kład minimalna szerokość frontów działek czy zakres powierzchni nowo-
projektowanych działek. Planowanie przestrzenne wpływa na realizowane
procesy geodezyjne, podział nieruchomości czy scalenie i podział nieru-
chomości. Konieczne jest by osoba zainteresowana przeprowadzeniem
podziału nieruchomości poddała kontroli zgodność projektowanego po-
działu z ustaleniami zawartymi w planie miejscowym, w przypadku jego
braku stosować zasady podziału nieruchomości zawarte w decyzji o wa-
runkach zabudowy. Cel publiczny powinien zostać wprowadzony do planu
miejscowego, bądź musi zostać wydana decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, by mogło dość do wywłaszczenia. Zatem na działania reali-
zowane w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami w istotny spo-
sób wpływają omawiane dokumenty planistyczne. Ich skorelowanie można
oszacować na wysokim poziomie. Konieczności zebrania informacji oraz
wytycznych z zakresu planowania przestrzennego wynika wprost z zapisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niejednokrotnie zanim zostanie przeprowadzony podział nierucho-
mości należy określić położenie, granice oraz powierzchnię nieruchomo-
ści. Służą temu procesy pochodne związane z geodezyjną obsługą gospo-
darki nieruchomościami. Wyszczególnione w prawie geodezyjnym i karto-
graficznym rozgraniczenie nieruchomości oraz wznowienie znaków gra-
nicznych czy też ustalenie granic w trybie aktualizacji operatu ewidencji
gruntów i budynków wspominane w rozporządzeniu w sprawie ewidencji
gruntów i budynków.

Co do ilości zgłoszeń z lat 2003-marzec 2013, podział nieruchomo-
ści jest najczęściej wykonywaną czynnością geodezyjną w Krakowie, z za-
kresu geodezji prawnej. Zgłoszono ponad 11 tysięcy robót geodezyjnych
z tego asortymentu. W Krakowie przeprowadza się natomiast bardzo mało
rozgraniczeń nieruchomości. W omawianym okresie zgłoszono zalewie 283
tego typu prac geodezyjnych. Rozgraniczenie nieruchomości nie należy
do trywialnych działań geodezyjnych, występują przy nim komplikacje
i spory, dlatego często jest omijane przez geodetów. W obu tych procedu-
rach istotną rolę odgrywa granica nieruchomości. Zmiana położenia punktu
granicznego wywołuje potrzebę uaktualnienia danych w katastrze nieru-
chomości, zmienia się konfiguracja działki, jej powierzchnia, powstają nowe
działki.

Podział nieruchomości ma na celu utworzenie nowych działek ewi-
dencyjnych, które mogą być następnie sprzedane, bądź służyć zniesieniu
współwłasności nieruchomości. Jednym z warunków przeprowadzenia po-
działu nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
[Ustawa, 1997], jest potrzeba przeprowadzenia oceny zgodności propo-
nowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego. Jeżeli brak jest pla-
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nu miejscowego, a zasięg zakresu nieruchomość znajduje na terenie nie-
objętym obowiązkiem sporządzenia tego plantu to podziału nieruchomo-
ści dokonuje się, jeżeli:
– nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
– jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu.
Ustawa określa również jakie są pierwsze kroki postępowania po-

działowego w sytuacji, gdy gmina przystąpiła do sporządzenia planu miej-
scowego, bądź na mocy przepisów odrębnych ciąży na władzach gminy
obowiązek sporządzenia tego dokumentu planistycznego.

Niejednokrotnie, w związku z problemami interpretacyjnymi, zagad-
nienia dotyczące oceny zgodności projektu podziału nieruchomości z obo-
wiązującym planem miejscowym trafiają na wokandę sądową. W ocenie
Naczelnego Sądu Administracyjnego [Wyrok, 2014]: „opiniując propono-
wany projekt podziału nieruchomości, organ I instancji zobowiązany jest usta-
lić czy projekt podziału stwarza hipotetyczną możliwość realizacji celu i prze-
znaczenia terenu, określonego w planie miejscowym. Tak dokonywana ocena
powinna dotyczyć całości nieruchomości objętej projektem podziału, to jest
każdej z działek, która miałaby powstać w skutek podziału. Przy czym wszyst-
kie warunki podziału określone w planie, stanowią kryteria składające się na
możliwość odpowiedniego zagospodarowania działek w przyszłości (w tym
wskaźniki określone na rysunku planu)”. Przede wszystkim jest do zabez-
pieczenie dla przyszłych, nowych właścicieli, który muszą mieć na uwadze
przeznaczenie i warunki zagospodarowania określone w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego i korzystać z nabytych działek zgod-
nie z jego zapisami.

Jeżeli dla określonego obszaru organy gminy nie uchwaliły planu
miejscowego, a została dla niego wydana decyzja o warunkach zabudowy
to dla podmiot ubiegającego się o przeprowadzenie podziału nierucho-
mości zapisy zawarte w przedmiotowej decyzji są wiążące przy sporządze-
niu projektu podziału. Natomiast w razie uchwalenie, w międzyczasie,
planu miejscowego, postanowienie wydane przez wójta, burmistrza, pre-
zydenta miasta opiniujące zgodność proponowanego podziału nierucho-
mościami powinno odnosić się do zapisów obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i być zgodne z zawartymi w nim
ustaleniami. Zapisy decyzji o warunkach zabudowy przestają być wiążące
dla organu zatwierdzającego podział [Wyrok, 2011].

Problemy interpretacyjne dotyczą również pojęcia „nie jest sprzecz-
ne z przepisami odrębnymi”. Wykładnia prawa nakreśla, iż należy przez to
rozumieć wszelkie akty normatywne, powszechnie obowiązujące, których
zapisy dotyczą nieruchomości podlegającej podziałowi, np. strefy ochron-
ne, ujęcia wód. Pojęcie to należy używać mając na uwadze skutki prawne
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decyzji o podziale nieruchomości. „Tym samym termin „przepisy odręb-
ne” obejmuje akty prawodawcze powszechnie obowiązujące normujące go-
spodarowanie terenami, czyli w szczególności te określające przeznacze-
nie terenu oraz sposób korzystania z nieruchomości” [Wyrok, 2013].

W wyjątkowych sytuacjach spełnienie powyższych warunków koniecz-
nych, nie jest wymagane. Procedura podziałowa przebiega w uproszczony
sposób, z pominięciem wydania postanowienia przez organ wykonawczy
gminy. Gdy podział jest wykonywany na podstawie art. 95, przeprowadza
się go niezależnie od ustaleń planu miejscowego czy decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawodawca wyraźnie nakreślił oko-
liczności, w których można przeprowadzić uproszczony podział, odwołując
się do przepisów odrębnych.

W analizowanym okresie, lata 2008-2013, zgłoszono do Ośrodka Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie 6390 prac z zakresu
podziału nieruchomości. Na przestrzeni lat można zaobserwować spadek
zgłoszeń dotyczących tego zakresu prac geodezyjnych (tabela 3.4). W anali-
zowanym sześcioletnim okresie zgłaszanych jest średnio 1065 podziałów nie-
ruchomości rocznie. Najwięcej podziałów przeprowadza się w jednostce
ewidencyjnej Podgórze, natomiast najmniej w Śródmieściu. W pozostałych
dwóch jednostkach ewidencyjnych, Krowodrza oraz Nowa Huta, liczba zgła-
szanych prac podziałowych jest na podobnym poziomie, średnio ponad 200
rocznie.

Tabela 3.4. Liczba zgłoszonych podziałów nieruchomości do ODGiK
w Krakowie

Najwięcej, powyżej 50%, podziałów nieruchomości przeprowadza się
w jednostce ewidencyjnej Podgórze (rysunek 3.5). Wynika to z faktu, że jest
to największa powierzchniowo jednostka ewidencyjna Krakowa oraz teren
ten posiada znaczy potencjał inwestycyjny. Najmniej, zaledwie około 5%,
w Śródmieściu. Ta jednostka ma bogatą duszę historyczną, liczne zabytki,
tereny ochrony konserwatorskiej oraz gęsta zabudowa nie sprzyja przepro-
wadzaniu podziałów nieruchomości.
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Rysunek 3.5. Procentowy udział zgłaszanych podziałów nieruchomości
w Krakowie na tle poszczególnych jednostek ewidencyjnych

W rozpatrywanym okresie sześciu lat, 2008-2013, średnio składano
do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie dwa-
dzieścia pięć zgłoszeń o podział nieruchomości w obrębie. Zaledwie w dwóch
obrębach, jeden z nich to obszar lasku wolskiego, drugi położony jest na
terenie jednostki ewidencyjnej Śródmieście, nie wniesiono żadnego zgło-
szenia o podział nieruchomości (rysunek 3.6). W pięciu z 252 obrębów licz-
ba zgłoszeń przekroczyła 70. Najwięcej ciemnych obszarów, świadczących
o większej liczbie zgłoszeń prac geodezyjnych z tego asortymentu, znajduje
się w dwóch jednostkach ewidencyjnych – Krowodrza oraz Podgórze. Śred-
nio w każdej z tych jednostek zgłaszanych było ponad 30 prac z zakresu
podziału nieruchomości w obrębie.

Rysunek 3.6. Liczba zgłaszanych podziałów nieruchomości na tle obrębów
ewidencyjnych Krakowa, lata 2008-2013
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Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się w oparciu o zapi-
sy ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne [Ustawa, 1989]. Czynności
geodezyjne wymagają od geodety zapoznania się z dokumentacją geo-
dezyjną, która znajduje się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej, jej dogłębnej analizy i okazania położenia punktów gra-
nicznych stronom.

W Krakowie, w latach 2008-2013, zgłoszono zaledwie 127 prac geo-
dezyjnych z asortymentu „rozgraniczenie nieruchomości”. Liczba przepro-
wadzanych rozgraniczeń spada, obecnie są to pojedyncze przypadki (tabela
3.5).

Tabela 3.5. Liczba zgłoszonych rozgraniczeń nieruchomości do ODGiK
w Krakowie

Średnio w przeciągu roku zgłaszanych jest 21 prac geodezyjnych do-
tyczących rozgraniczenia nieruchomości. Połowa z nich przeprowadzana jest
na obszarze Podgórza. W ostatni dwóch latach, 2012 oraz 2013, są to przy-
padki rzędu kilku, kilkunastu zgłoszeń na rok.

Rozgraniczenia nieruchomości, w porównaniu do podziałów nieru-
chomości, nie powodują znaczącego wzrostu aktualizacji bazy ewidencji grun-
tów i budynków. Zakładając, że każdy z przeprowadzonych podziałów i roz-
graniczeń wywołuję potrzebę wprowadzenia zmian w bazie katastralnej, to
aktualizacje będące wynikiem przeprowadzonego rozgraniczenia nieru-
chomości stanowią niecałe 2%.

W latach 2008-2013 tylko w dwóch obrębach przeprowadzono sześć
rozgraniczeń nieruchomości. Natomiast w analizowanym okresie w aż 172,
na 252, obrębach nie zgłoszono żadnej czynności geodezyjnej z tego asorty-
mentu prac (rysunek 3.7).
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Rysunek 3.7. Liczba zgłaszanych rozgraniczeń nieruchomości na tle obrębów
ewidencyjnych Krakowa, lata 2008-2013

3.3. Planowanie przestrzenne a czynności geodezyjne

Oczywiste powiązanie pomiędzy czynnościami geodezyjnymi a plano-
waniem przestrzennym wynika z faktu, że oba zagadnienia poruszają tema-
tykę związanych z informacją o terenie. Przy czym planowanie przestrzenne
odnosi się do przyszłego stanu terenu, określa planistyczną informację
o terenie, stan projektowany. Natomiast prace geodezyjne bazują na rze-
czywistej informacji o terenie [Hycner (red.), 2012].

Pozyskanie informacji rzeczywistej o terenie z ewidencji gruntów
i budynków to jedno z najsilniejszych powiązań funkcjonalnych geodezji
oraz gospodarki przestrzennej. W oparciu o istniejące dokumenty plani-
styczne może również nastąpić inicjacja procesów gospodarki nieruchomo-
ściami [Zwirowicz, 2012].

Korelacja pomiędzy podziałem nieruchomości a planem miejscowym
jest bardzo wysoka i zauważalna wprost. Nie ma tak silnie zaznaczonej,
w aktach prawnych, zależności między rozgraniczeniem nieruchomości a pla-
nowaniem przestrzennym.

Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się w oparciu o zapisy
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne [Ustawa, 1989]. Przeprowadze-
nie tej czynności geodezyjnej nie wymaga oceny zgodności z planem miejsco-
wym, ani nie jest zaznaczone pomiędzy nimi wyraźne powiązanie. Jednak
może się okazać, że właściciel nieruchomości, będzie chciał przeprowadzić
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rozgraniczenie nieruchomości właśnie ze względu na pojawienie się doku-
mentu planistycznego. Na rysunku planu miejscowego dla wielu inwesto-
rów ważne są linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu. Często
biegną one wzdłuż granicy działki ewidencyjnej, dlatego może wzrosnąć liczba
rozgraniczeń nieruchomości.

W Krakowie sytuacja taka nie ma miejsca. Liczba rozgraniczeń nieru-
chomości jest bardzo mała, rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu rocznie, więc
znikomość zdarzeń wskazuje na ich losowy charakter.

Z wcześniejszych analizy wynika wyraźnie, że najwięcej działań z za-
kresu prac planistycznych, jak i czynności geodezyjnych – podziałów nieru-
chomości odbywa się na terenie jednostki ewidencyjnej Podgórze. Liczba
obowiązujących planów, jak również powierzchnia jednostki pokrytej pla-
nami jest największa. Dla tego obszaru wydanych jest najwięcej, ponad 40%,
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Liczba zgłasza-
nych podziałów nieruchomości również osiąga maksimum na tym obszarze.
Najmniej prężnie prowadzone są działania na terenie Śródmieścia. Jako
najstarszy rejon Krakowa, posiada najwięcej dóbr o znaczeniu historycz-
nym, kulturowym oraz architektoniczny, dlatego nie należy on do stref za-
interesowań inwestorów.

By ocenić wpływ procesów planistycznych na czynności geodezyjne
z zakresu podziału nieruchomości zestawiono zaawansowanie prac plani-
stycznych, które miały miejsce w Krakowie w latach 2008-2012, z kartogra-
mami przedstawiającymi liczbę zgłoszonych podziałów nieruchomości z roz-
biciem na obręby ewidencyjne. Na rysunkach 3.8-3.11 przedstawiono dwa
z nich. Porównano pokrycie Krakowa miejscowymi planami zagospodaro-
wania terenu, według stanu na koniec roku, z liczbą zgłoszonych podziałów
nieruchomości w roku następnym.

Z zestawienia mapy pokrycia obowiązującymi planami miejscowymi,
według stanu na koniec 2009 roku, oraz kartogramu liczby zgłoszonych
w 2010 roku podziałów nieruchomości z rozbiciem na obręby można zaob-
serwować, że najwięcej podziałów zgłaszanych jest tam, gdzie władze gminy
nie uchwaliły jeszcze aktu prawa miejscowego. Przeciwnie, najciemniejsze
obszary (rysunek 3.9), położone są na terenach, dla których aktualnie trwają
prace nad planami miejscowymi.

W kolejnym zaprezentowanym przypadku skonfrontowano zaawan-
sowanie prac planistycznych na koniec 2012 roku oraz liczbę zgłoszonych
w 2013 roku podziałów nieruchomości. Można zauważyć, że wraz ze wzro-
stem pokrycia Krakowa obowiązującymi planami miejscowymi, spada liczba
zgłaszanych podziałów nieruchomości. Ciemniejsze pola, świadczące zgło-
szonych powyżej 11 podziałach nieruchomości, występują na obszarach, dla
których brak jest obowiązującego planu miejscowego.
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Rysunek 3.10. Liczba zgłaszanych podziałów nieruchomości na tle obrębów
ewidencyjnych Krakowa, 2013

W rejonach miasta pokrytych obowiązującymi dokumentami plani-
stycznymi nie zauważono wzmożonych działań geodezyjnych związanych ze
wzrostem liczby przeprowadzanych podziałów.

Rysunek 3.9. Liczba zgłaszanych podziałów nieruchomości na tle obrębów
ewidencyjnych Krakowa, 2010
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4. Efektywność systemu podatków
lokalnych z wykorzystaniem danych
z katastru nieruchomości

Ewidencja gruntów służy głównie celom prawnym, planowania prze-
strzennego, gospodarki nieruchomościami i statystycznym. Jest jednak rów-
nież wykorzystywana do celów fiskalnych – dla potrzeb określania podstawy
wymiaru podatków od nieruchomości oraz obliczania wysokości dopłat do
produkcji rolnej [Hycner, 2004]. Rozdział odpowiada na pytanie czy system
naliczania podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości)
z użyciem danych katastralnych jest efektywny oraz wskazuje potencjalne
problemy występujące na styku tych dwóch zagadnień.

4.1. Efektywność działania

Podstawowymi postaciami sprawnego działania, zapobiegającego zja-
wisku chaotyczności i nieuporządkowania są: skuteczność, korzystność i eko-
nomiczność [Dawid 2010]. Inne postacie efektywności takie jak: czystość,
dokładność, niezawodność mają znaczenie dodatkowe [Kotarbiński, 1966;
Kieżun, 1997]. Skutecznym nazwiemy działanie, które prowadzi do skutku
zamierzonego jako cel [Kotarbiński, 1982]. Drugą podstawową postacią efek-
tywności jest korzystność. Jest to różnica między wynikiem użytecznym (W)
a kosztami działania (K). Jeżeli (W)>(K) to otrzymujemy działanie korzyst-
ne, gdy (W)=(K) to otrzymujemy działanie obojętne pod względem korzy-
ści, a gdy (W)<(K) to otrzymujemy działanie niekorzystne. Działanie może
być skuteczne, ale niekorzystne, gdy np. skutki uboczne i koszty są wyższe
od osiągniętego wyniku użytkowego. Działanie może być też nieskuteczne,
ale korzystne, gdy cel nie został osiągnięty, ale skutki niezamierzone prze-
kraczają wartość celu nieosiągniętego [Dawid, 2010]. Inne warianty to: dzia-
łanie skuteczne i korzystne, które jest przykładem sprawnego działania oraz
działanie nieskuteczne i niekorzystne, czyli niesprawne. Trzecią podstawową
formą efektywności jest ekonomiczność. Jest to stosunek wyniku użyteczne-
go (W) do kosztów (K). Gdy jest on większy od jedności to działanie jest
ekonomiczne, a gdy mniejszy, to działanie jest nieekonomiczne. W przy-
padku gdy jest równy jedności to działanie jest obojętne z punktu widzenia
ekonomiczności [Dawid, 2010].
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W rozważaniach na temat definiowania kryteriów wykorzystywanych
w ocenie efektywności działania danej organizacji stosuje się zwykle dwie
metody [Włodarczyk, 1978]. Pierwsza polega na odwoływaniu się do celów
danej organizacji, w drugiej korzysta się z takich pojęć jak cenność, wynik
użyteczny, korzyść ogólnospołeczna czy interes społeczeństwa.

W przypadku naliczania podatków lokalnych wójt, burmistrz, prezy-
dent miasta wydaje decyzję o naliczaniu podatków lokalnych (rolnego, le-
śnego, od nieruchomości), na podstawie spójnego prawa podatkowego i na
podstawie aktualnych danych podatkowych (aktualizacja danych w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) jest zgodna ze stanem faktycznym). Decyzja
ta jest akceptowana przez właścicieli nieruchomości (nie ma częstych odwo-
łań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub Sądów Administra-
cyjnych). Podatki są naliczane zgodnie z zasadą sprawiedliwego rozłożenia
ciężaru podatków i jednolicie dla wszystkich podmiotów zgodnie z prawem,
co potwierdzają opisane poniżej kontrole Regionalnej Izby Obrachunko-
wej (RIO) czy Najwyższej Izba Kontroli (NIK).

4.2. Funkcja ewidencyjna i podatkowa katastru
nieruchomości

Podstawową funkcją EGiB jest systematyczne rejestrowanie wszelkich
danych tak przedmiotowych, jak i podmiotowych dotyczących wyodrębnio-
nych działek gruntów, celem zapewnienia, w szczególności organom admi-
nistracji publicznej, możliwości wykonywania nałożonych ustawowo zadań,
w tym z zakresu planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,
statystyki publicznej [Felcenloben, 2009a] gospodarowania nieruchomościa-
mi, wymiaru podatków czy też prowadzenia ewidencji gospodarstw rolnych
– art. 21 ustawy [Ustawa, 1989]. Starosta jako organ prowadzący EGiB,
powinien utrzymać w aktualności zgodnie w art. 20 ustawy [Ustawa, 1989]
dane dotyczące: „gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów
użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczy-
stych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości,
w skład której wchodzą grunty; budynków – ich położenia, przeznaczenia,
funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych; lokali – ich położenia,
funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej”. W EGiB (zgodnie z art.
20 pkt. 2) wykazuje się także właściciela, a w odniesieniu do gruntów pań-
stwowych i samorządowych inne osoby fizyczne lub prawne, w których wła-
daniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, miejsca zamieszkania lub
siedzibę osób będących właścicielami (władającymi), informacji o wpisaniu
do rejestru zabytków, wartości nieruchomości. Do obowiązków organu
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należy także dokonywanie stosownych wpisów w prowadzonych rejestrach
oraz przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych
zmian, jak i tworzenie kopii zabezpieczających zbiory danych oraz ich udo-
stępnianie osobom zainteresowanym. Zbiory danych ewidencyjnych należy
utrzymywać w stanie aktualności, kompletności jak i zgodności z obowiązu-
jącymi standardami określającymi zasady prowadzenia rejestru. W EGiB
zawarte są również informacje wynikające z deklaracji składanych przez po-
datników: danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów
i budynków oraz innych ewidencji i rejestrów (repetytorium aktów notarial-
nych, ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
oraz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i planie zagospodarowania
przestrzennego, ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe, Krajową
Ewidencję podatników [Etel, 2003]).

Informacje objęte ewidencją gruntów i budynków zawiera operat ewi-
dencyjny, który składa się z bazy danych prowadzonej za pomocą systemu
teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy
danych. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne (art. 24 ust.
1 i 2 [Ustawa, 2014]). Do zadań starosty związanych z prowadzeniem EGiB
należy m.in. utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj.
zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowy-
mi (§ 44 [Rozporządzenie, 2001a]). Obowiązek ten starosta może realizo-
wać poprzez przeprowadzenie z urzędu procedury modernizacji operatu
ewidencyjnego na zasadach określonych w art. 24a ustawy [Ustawa, 1989],
czy też w drodze weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie ich zgodności
z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu albo też
zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym. Aktualizacja
operatu następuje więc z urzędu lub na wniosek, poprzez wprowadzenie
udokumentowanych zmian do bazy danych (§ 45 i § 46 [Rozporządzenie,
2001a]). Aktualizacji dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez staro-
stę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych
i podlegających rejestracji w komputerowym rejestrze kancelaryjnym, tj.
dzienniku zgłoszeń zmian (§ 47 i § 48 [Rozporządzenie, 2001a]). Przyjęto,
że aktualizacja jest niezwłoczna, jeżeli następuje w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania przez starostwo odpowiednich dokumentów. Celem zachowa-
nia spójności danych zawartych w różnych rejestrach publicznych oraz zgodnie
z zasadą jawności danych ewidencyjnych starosta jest zobowiązany do za-
wiadomienia o dokonanych zmianach ewidencyjnych m.in. organy podat-
kowe, w wypadku gdy zmiany te mają znaczenie dla wymiaru podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości [Kisilowska, 2006]. Funkcja kontrol-
na, w tym znaczeniu, wynika zatem bezpośrednio z nałożonego na starostę
obowiązku utrzymania istniejących baz danych ewidencyjnych w stanie ak-
tualności, co prowadzić ma do powstania domniemania ich wiarygodności,
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tj. zgodności z danymi [Dawid, 2012]. Na gruncie obecnie obowiązujących
przepisów EGiB (kataster nieruchomości) nie pełni bezpośrednio funkcji
podatkowej, a podstawę wymiaru podatków stanowią jedynie dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków, a organy ustalające ich wysokość nie są
uprawnione do przyjęcia innej podstawy niż dane uwidocznione w rejestrze
zarówno co do ich oznaczenia, jak i wykazanej powierzchni [Dawid, 2012].
Gromadzone w katastrze dane dotyczące rodzaju użytków gruntowych,
w zestawieniu z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych i leśnych, są bez-
pośrednią podstawą określenia przez właściwy organ wymiaru podatku rol-
nego i leśnego. Ujawnione natomiast w katastrze informacje dotyczące spo-
sobu użytkowania nieruchomości, ich przeznaczenia, w tym dane dotyczące
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, stanowią podstawę nalicze-
nia przez właściwe organy należnego podatku od nieruchomości (gruntów,
budynków i lokali) [Dawid, 2012]. Istniejący model katastru nieruchomości
można przedstawić jako system oparty na rejestrowaniu ustalonych wzajem-
nych relacji prawnych pomiędzy obiektem (działką), której prawa dotyczą
a osobą, której prawa te przysługują. System ten oparty jest na trzech pod-
stawowych filarach: działka – prawo – osoba [Hycner, 2004].

4.3. System podatkowy i podatki lokalne

System podatkowy to uporządkowany zbiór ustaw i przepisów wyko-
nawczych, mający na celu zapewnienie stałych wpływów do budżetu oraz
sprawiedliwe rozłożenie ciężaru podatków na podatników [Kulicki, Sokół,
1995]. Ustawowa definicja podatku podana jest w Ordynacji podatkowej
[Ustawa, 1997b] w art. 6 i brzmi ona następująco: „Podatkiem jest publicz-
noprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pienięż-
ne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z
ustawy podatkowej”. Podatek wyróżnia się od innych świadczeń różnymi
cechami stałymi [Dolata, 2009; Wyrzykowski, 2004; Miszczuk, 2009], przede
wszystkim przymusowością (podatnik ma obowiązek wnieść podatek, a nie-
wniesienie może być wyegzekwowane w sposób przymusowy), bezzwrotno-
ścią (raz wpłacona należność podatkowa nigdy nie podlega zwrotowi – wy-
jątek stanowi wpłata dokonana w nadmiernej wysokości lub też pomyłko-
wo), nieodpłatnością (za świadczenia podatkowe zobowiązany do niego
podmiot nie może oczekiwać w zamian od państwa, bądź innej instytucji
publicznoprawnej żadnego konkretnego świadczenia), jednostronnością
(podatek jest ustalany przez państwo w sposób jednostronny oraz bez ko-
nieczności uzyskiwania zgody podatnika). Kolejna cecha to ogólny charak-
ter podatku. Zarówno obowiązek podatkowy, jak również wymiar podatku
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ustalane są na podstawie ogólnie obowiązujących norm prawnych. Oznacza
to, że podatek ustanawiany jest w sposób jednolity dla wszystkich podmio-
tów, które podlegają opodatkowaniu z określonego tytułu. Obowiązek po-
datkowy nie jest oraz nie może być ograniczony do konkretnego przypadku
czy też konkretnej osoby prawnej bądź fizycznej. Cecha ta pozwala wyraźnie
odróżnić podatki od świadczeń ustalanych indywidualnie w odniesieniu do
poszczególnych podmiotów [Dolata, 2009].

W Polsce podatki lokalne regulują trzy akty prawne [Dawid, 2012].
Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokal-
nych [Ustawa, 1991; Ustawa, 2002c], podatek leśny Ustawa o podatku le-
śnym [Ustawa, 2002b], a podatek rolny Ustawa o podatku rolnym [Ustawa,
1984b]. Podatki te nie są w stosunku do siebie konkurencyjne. Jeżeli obiekt
jest przedmiotem opodatkowania jednego z wymienionych wyżej podat-
ków, to nie stanowi przedmiotu opodatkowania w pozostałych podatkach
[Wierzbowski, 2008]. Naliczanie podatków lokalnych należy do kompeten-
cji gmin. Właściciele nieruchomości często nie zgadzają się z naliczonym
podatkiem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, czego dowodem są
liczne spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi [Źróbek, Źró-
bek, Kuryj, 2008; Grabowiecka, Słodowa-Hełpa, 2004]. Istotną rolę w kształ-
towaniu poziomu podatków lokalnych mają wyłączenia, zwolnienia i ulgi
podatkowe ustalane głownie przez radę gminy [Koperkiewicz-Mordel, Chró-
ścielewski, Nykiel, 2006].

Do najważniejszych źródeł zasilania podatkowego samorządów należą
głównie trzy podatki stanowiące w całości dochód własny gmin: podatek od
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Podatki te wzajemnie uzu-
pełniają się, grunty opodatkowane podatkiem rolnym bądź leśnym, nie pod-
legają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wyjątek stanowią grun-
ty rolne wykorzystywane na prowadzenie działalności innej niż rolnicza bądź
leśna [Dawid, 2012].

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty,
budynki lub ich części, budowle lub ich części, mające związek z prowadze-
niem działalności gospodarczej [Niemczyk, 2009]. Przez działalność gospo-
darczą rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową,
usługową, jak również poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz
działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły [Usta-
wa, 2004]. Podstawę opodatkowania stanowi: dla budynków bądź ich części
– powierzchnia użytkowa; dla gruntów – powierzchnia; dla budowli – ich
wartość początkowa. Do ustalenia wysokości stawek podatkowych, jak i zwol-
nień podatkowych [Gomułowicz, Małecki, 2008] uprawniona jest rada gmi-
ny. Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej zobowiązane są do złożenia wykazu nieruchomości właściwemu or-
ganowi gminy w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
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Właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wójt gminy doko-
nuje w drodze decyzji konstytutywnej wymiaru podatku, który jest płatny
w czterech kwartalnych ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do
15 listopada roku podatkowego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, które są sklasy-
fikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zadrzewione i za-
krzewione na użytkach rolnych (oznaczone jako Lzr), z wyjątkiem gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niżeli rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dla gruntów
gospodarstw rolnych podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest licz-
ba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów, powierzch-
ni, klas użytków rolnych, które wynikają z ewidencji gruntów i budynków
oraz zaliczenia do okręgu podatkowego [Rozporządzenie, 2001b]. Dla po-
zostałych gruntów podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikają-
ca z ewidencji gruntów i budynków.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, ale nie zajęte pod inną działal-
ność gospodarczą niż leśna. Przez działalność leśną rozumie się działalność
właścicieli, posiadaczy lub zarządców w zakresie urządzania, ochrony, zago-
spodarowania, utrzymania, powiększania zasobów leśnych, gospodarowa-
nia zwierzyną i drzewostanem. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podle-
gają jedynie grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem
Ls, nie dotyczy to zaś gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nawet jeżeli
znajdują się na gruntach leśnych (Lz-Ls) [Dawid, 2012].

4.4. Niespójność prawa podatkowego i brak aktualności
danych podatkowych na podstawie kontroli NIK

W raporcie NIK [NIK, 2012] pt. „Wyłączanie gruntów z produkcji
rolniczej i jego skutki dla ewidencji podatkowej w gminach” stwierdzono, iż
ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Ustawa, 1995] zawiera nie-
precyzyjnie uregulowaną procedurę wyłączania gruntów z produkcji rolnej,
[Bielecka, Całka, 2012] przez co nie tworzy wraz z innymi przepisami spój-
nego systemu ich ochrony. NIK uznała za wadliwy i niespójny [NIK, 2012]
system prawny zawarty w ustawach: o ochronie gruntów rolnych i leśnych
[Ustawa, 1995], Prawie geodezyjnym i kartograficznym [Ustawa, 1989] oraz
przepisach wykonawczych do tych aktów. Niejasne przepisy utrudniają pra-
widłowe prowadzenie postępowania związanego z przeznaczaniem grun-
tów rolnych na cele nierolnicze, egzekwowaniem obowiązków związanych
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z wyłączeniem gruntu, ujawnianiem zmiany użytkowania w ewidencji grun-
tów i budynków, naliczaniem należności i opłat oraz stosowaniem sankcji za
dokonanie wyłączenia gruntu niezgodnie z przepisami. Za główną przyczy-
nę zaistniałej sytuacji uznano brak jednoznacznego wskazania w ustawie
momentu, w którym następuje wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i le-
śnej, czyli takiego „pewnego” momentu wyznaczonego czynnością prawną
lub faktyczną [Felcenloben, 2009b]. W ocenie NIK [NIK, 2012] system ochro-
ny gruntów rolnych pozostaje wewnętrznie niespójny, a wciąż niezmienione
przepisy – nieprecyzyjne. Definicja zawarta w art. 4 pkt 11 ustawy [Ustawa,
1995] stanowi, że wyłączeniem gruntu z produkcji jest rozpoczęcie innego
niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów. Wyłączenie gruntu z produkcji
jest więc czynnością faktyczną, polegającą na rozpoczęciu innego niż rolni-
cze wykorzystywaniu gruntu. Moment wyłączenia nie jest jednak normatyw-
nie uregulowany w żadnym innym przepisie i pozostawia szerokie pole do
interpretacji dla organów stosujących prawo. Z definicji wyłączenia oraz
z przepisów dotyczących obowiązków władającego gruntem wynika, że obo-
wiązek w zakresie ujawnienia faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z pro-
dukcji zależy od jego woli. (art. 22 ust. 2 prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego [Ustawa, 1989]). Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją grun-
tów i budynków pod groźbą sankcji wynikający z art. 48 ust. 1 pkt. 5 [Usta-
wa, 1989]), nie jest w praktyce stosowany. Przeważająca większość inwesto-
rów nie zgłasza zmiany użytkowania na gruncie związanej z rozpoczęciem
budowy, a większość starostw nie podejmuje działań w celu ustalenia mo-
mentu faktycznego rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowania gruntu,
oczekując w tym zakresie na inicjatywę inwestora. W ocenie większości kon-
trolowanych jednostek, brak jest narzędzi prawnych, które umożliwiłyby
egzekwowanie obowiązku określonego w art. 22 ustawy [Ustawa, 1989].

Kontrola NIK [NIK, 2012] wykazała, że operat ewidencyjny nie był na
bieżąco aktualizowany przez starostów i prezydentów miast na prawach po-
wiatu (badaniem objęto ok. 6% jednostek), pomimo postanowień § 44 pkt. 2
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Rozporządzenie,
2001a], głównie w zakresie przeznaczenia gruntu. Zmian w ewidencji doko-
nywano na podstawie zgłoszeń inwestorów w związku z rozpoczęciem innego
niż rolnicze użytkowania gruntu, w oparciu o informacje przekazywane przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, albo w następstwie prowa-
dzenia aktualizacji i modernizacji operatu ewidencyjnego.

Z raportu NIK [NIK, 2012] wynika, że poszczególne starostwa (z nie-
licznymi wyjątkami) nie dysponują wiedzą o faktycznym rozpoczęciu innego
niż rolnicze użytkowanie gruntu rolnego. W urzędach tych przyjęto, że obo-
wiązek zgłoszenia zmiany na gruncie ciąży na inwestorze. W efekcie nie
podejmują one żadnych działań w celu wyegzekwowania tego obowiązku
od inwestorów, reprezentując pogląd, że nie dysponują w tym zakresie wy-
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starczającymi instrumentami prawnymi. Konsekwencją tej postawy są opóź-
nienia w ujawnianiu w operacie ewidencyjnym zmian na gruncie związanych
z wyłączeniem, w stosunku do momentu faktycznego wyłączenia gruntu
z produkcji rolniczej. Ustalenia kontroli wskazują, że od ostatecznej decyzji
zezwalającej na wyłączenie do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów
i budynków upływa okres od 1 miesiąca do 19 lat. Dane zawarte w ewidencji
gruntów i budynków stanowią podstawę wymiaru podatków i świadczeń.
Niepełna aktualizacja ewidencji gruntów i budynków miała znaczący wpływ
na zaniżenie poziomu dochodów podatkowych gmin z tytułu podatku od
nieruchomości. W przypadku powiatu koszalińskiego, kontrolerzy NIK [NIK,
2012] zwrócili uwagę Staroście Koszalińskiego na opóźnienia we wprowa-
dzaniu zmian w EGiB w stosunku do faktycznego wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej.

4.5. Odwołanie podatników do SKO

W latach 2010-2013 liczba odwołań dotyczących spraw podatkowych
do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Polsce wynosiła od 153554
w 2010 r. do 180105 w 2013 r. (tabela 4.1).

Tabela 4.1. Udział liczbowy i procentowy spraw objętych proceduralnie
przepisami Ordynacji podatkowej w SKO Polsce i SKO w Koszalinie

w latach 2010-2014

Źródło: Opracowanie na podstawie [Zbiorcza SKO, 2010-2013], [SKO, 2014]

Najczęściej występującymi przyczynami uchylania decyzji organów
podatkowych pierwszej instancji w latach 2010-2013 w Polsce były wady po-
stępowania wyjaśniającego, w szczególności niewyjaśnienie okoliczności fak-
tycznych, istotnych dla ustalenia istnienia obowiązku podatkowego i wyso-
kości opodatkowania. Powtarzały się błędy związane z art. 165 § 4 Ordynacji
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podatkowej [O.p, 1997] § 4 dotyczącej daty wszczęcia postępowania z urzę-
du którym jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postę-
powania, ale w § 5. przepisów z art. 65 § 4 nie stosuje się do postępowania
w sprawie ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi
przepisami ustalane są corocznie – jeżeli stan faktyczny, na podstawie któ-
rego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres,
nie uległ zmianie. Błędy pierwszej instancji wynikały też z trudności z pra-
widłowym doręczaniem pism procesowych oraz stosowaniu przepisów Ordy-
nacji podatkowej w zakresie pełnomocnictw, nieprzestrzeganiu zasady czyn-
nego udziału strony w postępowaniu, w tym braku informowania strony
o uprawnieniu do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału
dowodowego. Występowały też często braki uzasadnienia faktycznego i praw-
nego w decyzjach ustalających zobowiązania w podatku od nieruchomości
wydawanych w oparciu o stan faktyczny odmienny od tego, który był pod-
stawą w roku poprzednim. Dokonywanie zmiany – aktualizacja EGiB, czę-
sto odbywała się z pominięciem procedury administracyjnej, a podatnicy
dowiadywali się o zmianach dopiero z decyzji ustalających zobowiązanie
podatku od nieruchomości, co powodowało odwołania od decyzji do SKO.
Występowały również inne problemy związane z rozpatrywaniem spraw po-
datkowych w analizowanym okresie przede wszystkim dotyczyły:
– sposobu opodatkowania garaży w budynkach wielomieszkaniowych,
– wyłączenie z opodatkowania pasów drogowych wraz z drogami,
– sposobu opodatkowania budynku nowo wybudowanego w sytuacji, gdy

rozpoczęto użytkowanie tylko jego części,
– inne.

Obszar badawczy dotyczący niniejszej pracy obejmuje część terenu
działania SKO w Koszalinie, w skład którego wchodzą powiaty: białogardz-
ki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński,
wałecki wraz z gminami objętymi tym obszarem oraz miasto na prawach po-
wiatu – Koszalin. Ogółem Kolegium obejmuje 57 jednostek samorządu tery-
torialnego, w tym: – 8 powiatów – 1 miasto na prawach powiatu, – 7 miast,
– 16 miast i gmin, – 25 gmin. Nie udało się uzyskać danych dotyczących
wyłącznie analizowanych gmin, gdyż takich rejestrów nie prowadzi SKO
w Koszalinie. W latach 2010-2014 do SKO w Koszalinie wpłynęło ponad
1650 (tabela 4.1) odwołań właścicieli nieruchomości dotyczących ordynacji
podatkowej, co stanowiło około 13% wszystkich prowadzonych spraw ad-
ministracyjnych. W latach 2010-2013 większość odwołań do SKO w Koszali-
nie dotyczyła decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązania
podatkowego. W przeważającej mierze odnosiło się to do podatku od nie-
ruchomości. Skarżący odwoływali się głównie z powodów merytorycznych.
W latach 2010-2013 liczba odwołań w sprawach o ulgi podatkowe, głównie
umorzenia, utrzymała się na poziomie lat poprzednich. Odwołań w sprawie
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podatku leśnego nie było w ogóle, pewna część dotyczyła podatku rolnego
i łącznego zobowiązania pieniężnego. Chodziło głównie o zwolnienie
z podatku rolnego. Na podstawie informacji uzyskanych z SKO w Koszalinie,
przedstawiono w tabeli 4.2 szczegółowe zestawienie rozstrzygnięć dotyczą-
cych decyzji w przedmiocie podatków i opłat lokalnych w latach 2010-2014.

Tabela 4.2. Szczegółowe rozstrzygnięcia SKO w Koszalinie dotyczące decyzji
w przedmiocie podatków i opłat lokalnych w latach 2010-2014
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Źródło: Opracowanie na podstawie [Zestawienie, 2014]
* Na dzień 15.12.2014 r.

Na 354 sprawy w 2010 r. tylko 156 utrzymano w mocy, co stanowiło
ok. 44% wszystkich spraw, stwierdzono nieważność decyzji I instancji w 61
przypadkach, uchylono w całości i przekazano do ponownego rozpatrze-
nia – 30 spraw, wyznaczono organ do załatwienia sprawy – 23 przypadki,
odmowa wszczęcia postępowania – 12 przypadków, inne. Podobnie było
w latach kolejnych. Na 391 spraw rozpatrywanych w 2011 r. tylko 142 utrzy-
mano w mocy, co stanowiło ok. 36% wszystkich spraw, stwierdzono nie-
ważność decyzji I instancji w 56 przypadkach, wyznaczono organ do zała-
twienia sprawy – 48 przypadków, uchylono w całości i przekazano do po-
nownego rozpatrzenia – 43 przypadki, stwierdzenie uchybienia terminu
do wniesienia odwołania – 32 przypadki, uchylono w całości i umorzono
– 10 przypadków, inne. W 2012 r. na 465 spraw 254 utrzymano w mocy, co
stanowiło ok. 55% wszystkich spraw, stwierdzono nieważność decyzji I in-
stancji w 60 przypadkach, uchylono w całości i przekazano do ponownego
rozpatrzenia – 19 spraw, wyznaczono organ do załatwienia sprawy – 20
przypadków, stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
– 22 przypadki, inne. Na 443 sprawy rozpatrywane w 2013 r. 256 utrzyma-
no w mocy, co stanowiło ok. 58% wszystkich spraw, stwierdzono nieważ-
ność decyzji I instancji w 51 przypadkach, uchylono w całości i przekazano
do ponownego rozpatrzenia – 40 spraw, wyznaczono organ do załatwienia
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sprawy – 20 przypadków, stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia
odwołania – 7 przypadków, inne. W 2014 r. (do 15.12.2014 r.) na 374
sprawy 155 utrzymano w mocy, stwierdzono nieważność decyzji I instancji
w 38 przypadkach, uchylono w całości i przekazano do ponownego rozpa-
trzenia – 26, wyznaczono organ do załatwienia sprawy – 15 przypadków,
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania – 10 przypad-
ków, inne, pozostały do rozpatrzenia – 51 spraw.

Podatnicy odwoływali się również od decyzji SKO w Koszalinie do
WSA w Szczecinie co przedstawiono w tabeli 4.3.

Tabela 4.3. Rozstrzygnięcia skarg wniesionych przez podatników do WSA na
decyzję SKO w Koszalinie dotyczących spraw podatkowych w latach 2010-2014

Źródło: Opracowanie na podstawie [Zestawienie, 2014]
* Na dzień 15.12.2014 r.

Liczba spraw w analizowanym okresie kształtowała się od 37 w 2010 r.
do 105 w 2013 r. i wykazywała tendencję rosnącą oprócz 2014 r., ale dane
w tym roku były niepełne (do 15.12.2014). Najczęściej podejmowaną de-
cyzją przez Sąd WSA w Szczecinie było oddalenie i odrzucenie skargi.
W kilkudziesięciu przypadkach Sąd przyznał jednak rację podatnikom:
w 2010 r. w 9 przypadkach, co stanowiło ok. 24% wszystkich spraw; w 2011 r.
w 11 przypadkach co stanowiło ok. 23% wszystkich spraw, ale 6 spraw jest
nadal w NSA; w 2012 r. w 19 przypadkach, co stanowiło ok. 36% wszystkich
spraw, ale 11 spraw jest nadal w NSA; w 2013 r. w 15 przypadkach, co stano-
wiło ok. 22% wszystkich spraw, ale aż 65 spraw jest nadal w NSA; w 2014 r.
na 69 wszystkich spraw, 59 spraw jest nadal w NSA.
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4.6. Problematyka podatków w Wojewódzkich Sądach
Administracyjnych

W latach 2010-2014 podatnicy odwoływali od decyzji SKO do WSA.
Przyczyny odwołań były rozmaite, dotyczyły np.:
– braku udziału w postępowaniu podatkowym podatnika,
– określenie niewłaściwego zobowiązania podatkowego,
– błędnej klasyfikacji przedmiotu opodatkowania,
– braku dokumentów zmieniających podstawę opodatkowania,
– niewłaściwej podstawy opodatkowania,
– umorzeń podatkowych,
– ulg podatkowych,
– rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym nieruchomości a stanem za-

wartym w EGiB,
– innych.

Liczba orzeczeń i odwołań do WSA w Szczecinie została przedsta-
wiona w tabeli 4.4. W analizowanych latach było od 44 (2012 r.) do
124 (2014 r.) orzeczeń WSA dotyczących podatków od nieruchomości.
W 2014 r. ilość ich wzrosła w stosunku do 2010 r. o ponad 52%. Ilość uchy-
lonych decyzji SKO w Koszalinie i w Szczecinie oraz wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast przez WSA w Szczecinie jest dosyć wysoka, gdyż w ana-
lizowanych latach stanowiła ona od 34% (2010 r.) do 40% (2011 r.) wyda-
nych wyroków. Może świadczyć to o tym, iż zagadnienie naliczania podat-
ków lokalnych stanowi pewien problem zarówno dla organów go naliczają-
cych, jak i odwoławczych I i II instancji. Znacznie mniejsza liczba orzeczeń
dotyczyła podatku rolnego, gdyż w 2010 r. były tylko 3 wyroki NSA w Szcze-
cinie, w 2011 r. – 1, w 2012 r. – 6, w 2013 r. – 3, w 2014 r. – 3. Odwołania od
wydanych orzeczeń stanowiły od 17% (2012 r.) do 100% (2011 r. i 2014 r.).
W przypadku podatku leśnego nie było ani jednego orzeczenia w analizo-
wanym okresie.

Tabela 4.4. Liczba orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie w latach 2010-2014 odnośnie podatku od nieruchomości,

rolnego i leśnego

Źródło: opracowanie na podstawie [Orzeczenie, 2014]
Uwagi: U – uchylone zaskarżone decyzje SKO i wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
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4.7. Przedmiot, obszar i metodyka badań

Przedmiotem badań stanowią podatki: od nieruchomości, rolny, le-
śny. W tej części pracy starano się przedstawić wybrane problemy występują-
ce na terenie badawczym przy naliczaniu podatków lokalnych, związanych
ze stosowaniem różnych stawek podatkowych w analizowanych gminach oraz
zmianami i przyrostem powierzchni zurbanizowanych terenów niezabudo-
wanych przeznaczonych na cele budowlane.

Obszar badań stanowi 7 gmin. Są to gminy: Biesiekierz, Będzino, Ma-
nowo, Mielno, Świeszyno i Sianów – położone w powiecie koszalińskim oraz
Ustronie Morskie – w powiecie kołobrzeskim (rysunek 4.1). Położone są one
w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Gmina wiejska Biesiekierz położona jest na Równinie Białogardzkiej
w dorzeczu rzek: Radwi i Czerwonej, w zachodniej części powiatu koszaliń-
skiego. Gminę zamieszkuje ok. 6,3 tys. mieszkańców. W skład gminy wcho-
dzi 19 miejscowości. Siedzibą władz gminy jest wieś Biesiekierz. Powierzch-
nia gminy wynosi ok. 117 km2. Tereny leśne zajmują ok. 19% powierzchni
gminy, a użytki rolne stanowią ok. 70% powierzchni gminy [GUS, 2013; US
w Szczecinie, 2013; BIP Biesiekierz, 2014]. Gmina ma charakter rolniczy
i podmiejski.

Gmina wiejska Będzino sąsiaduje od południa z gminą Biesiekierz,
od północy z gminą Mielno i Morzem Bałtyckim, od wschodu z miastem
Koszalin, od zachodu z gminą Ustronie Morskie. W 24 wsiach, gminę za-
mieszkuje ok. 8,5 tys. mieszkańców. Wieś Będzino jest siedzibą władz gmi-
ny. Powierzchnia gminy wynosi ok. 166 km2. Tereny leśne stanowią ok. 11%
powierzchni gminy. Użytki rolne stanowią ok. 80% powierzchni gminy [GUS,
2013; US w Szczecinie, 2013; BIP Będzino, 2014].

Gmina wiejska Manowo położona jest w środkowej części powiatu
koszalińskiego. Gminę zamieszkuje ok. 6,8 tys. mieszkańców. W skład gminy
wchodzi 11 wsi. Siedzibą władz gminy jest wieś Manowo. Powierzchnia
gminy wynosi ok. 187 km2. Gmina sąsiaduje z miastem Koszalinem oraz
gminami miejsko-wiejskimi Sianowem, Bobolice, Polanowem i gminą
wiejską Świeszyno. Granice naturalne wyznaczają: od północy rzeka Dzier-
żęcinka, kanał łączący jeziora Policko i Lubiatowo oraz rzeka Unieść, od
wschodu jezioro Niecemino, od południowego wschodu rzeka Radew.
Południowo – zachodnią granicę wyznacza część jeziora Hajka wraz z ka-
nałem natomiast od zachodu rzeka Bagnica oraz kanały. Tereny leśne zaj-
mują ok. 66% powierzchni gminy. Niewielkie kompleksy lasu mieszanego
oraz obszary bagienne występują głównie na obrzeżach gminy. Użytki rol-
ne stanowią ok. 23% powierzchni gminy [GUS, 2013; US w Szczecinie,
2013; BIP Manowo, 2014].
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Rysunek 4.1. Mapa części województwa zachodniopomorskiego z powiatami
i gminami

W północnej części powiatu koszalińskiego położona jest gmina wiej-
ska Mielno. W skład gminy wchodzi 12 miejscowości. Jest to gmina nad-
morska. Gminę zamieszkuje ok. 6,2 tys. mieszkańców. Obszar gminy to ok.
62 km2. Około 39% powierzchni gminy Mielno stanowi jezioro Jamno. Te-
reny leśne zajmują ok. 11% powierzchni gminy, a użytki rolne ok. 37%
[GUS, 2013; US w Szczecinie, 2013; Green Light, 2012; BIP Mielno, 2014].

Gmina miejsko-wiejska Sianów położona jest w północno-wschodniej
części powiatu koszalińskiego, na Równinie Słupskiej. Gminę zamieszkuje
ok. 13,7 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzą 24 wsie. Siedzibą władz
gminy jest miasto Sianów. Powierzchnia gminy wynosi ok. 227 km2. Tereny
leśne zajmują ok. 44% powierzchni gminy. Użytki rolne stanowią ok. 47%
powierzchni gminy (GUS 2013; US w Szczecinie 2013; BIP Sianów, 2014).

Gmina Świeszyno położona jest w północno-wschodniej części wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim. Bezpośrednio sąsiaduje
z Koszalinem, gminami: Manowo, Biesiekierz, Bobolice oraz gminami powiatu
białogardzkiego. Położenie Gminy Świeszyno w powiecie koszalińskim przed-
stawiono na rys. 1. Siedzibą władz gminy jest wieś Świeszyno. Gmina Świeszyno
jest gminą typu wiejskiego. Obszar 133 km2 zamieszkuje około 6,6 tys. Obszar
gminy obejmuje częściowo Równinę Białogardzką i od południa Pojezierze
Drawskie. Jest to gmina rolniczo-turystyczna. Użytki rolne to 55%, a użytki
leśne to 34% powierzchni gminy. W skład Gminy Świeszyno wchodzi 30 miej-
scowości, w tym 10 sołectw, które stanowią jednocześnie obręby ewidencyjne
[GUS, 2013; US w Szczecinie, 2013; BIP Świeszyno, 2014; Dawid, Deska, 2014].
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Gmina Ustronie Morskie znajduje się w północno-wschodniej części
powiatu kołobrzeskiego. W 9 miejscowościach gminę zamieszkuje ok. 3,7
tys. mieszkańców. Siedzibą władz gminy jest wieś Ustronie Morskie, które
wraz z miejscowością Sianożęty stanowią najbardziej atrakcyjne miejscowo-
ści dla turystów. Gminę zajmuję powierzchnić 57 km˛. Uýytki rolne stano-
wiŕ ok. 57%, tereny leśne to ok. 29% powierzchni gminy [GUS 2013; US
w Szczecinie, 2013; BIP Ustronie Morskie, 2014].

Badania przeprowadzono za okres 2010-2014. Dane ilościowe i jako-
ściowe uzyskano z urzędów gmin Biesiekierz, Będzino, Manowo, Mielno,
Sianów, Świeszyno, Ustronie Morskie oraz z ich oficjalnych stron interne-
towych [BIP Biesiekierz-7, 2014], Starostw Powiatowych w Koszalinie i Ko-
łobrzegu, danych uzyskanych z SKO w Koszalinie oraz danych uzyskanych
z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych: Naczelnego (NSA)
i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych [Orzeczenia, 2014], NIK,
Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Szczecinie [RIO,2014]. W bada-
niach zastosowano analizę opisową, technikę analizy jakościowej i ilościo-
wej którą stanowiły: opis tabelaryczny, wykresy, a także miary rozkładu np.
udział procentowy i średnia arytmetyczna.

4.8. Różnice w stawkach podatkowych

W tabeli 4.5 przedstawiono stawki wybranych podatków obowiązują-
cych w latach 2010-2014 na analizowanym obszarze badawczym. Stawki po-
datku leśnego praktycznie nie różnią się w analizowanych gminach i zawie-
rają się w przedziale 30,04-41,07 zł za 1 hektar fizyczny. Wynikało to głów-
nie z tego, iż w tych gminach przyjęto maksymalne stawki wynikające z war-
tości średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego
na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Inaczej było w przypadku podatku
rolnego, stawki są zróżnicowane w poszczególnych latach w badanych gmi-
nach. Decydujący wpływ na ich wartość mają uchwały rady gmin, które
uchwalają wysokość stawek podatkowych. W 2010 r. stawki były zbliżone
i wynosiły od 170 zł do 170,50 zł za 1 ha fizyczny, w 2011 r. najwyższe stawki
były w gminie Biesiekierz, Będzino, Manowo, Sianów, Ustronie Morskie
i wynosiły 188,20 zł za 1 ha fizyczny, najniższe w gminie Mielno i wynosiły
170 zł za 1 ha fizyczny. Różnica procentowa pomiędzy najniższą i najwyższą
stawką wyniosła prawie 10%. W 2012 r. różnice w wysokości stawek były
jeszcze wyższe i wynosiły prawie 34%. Najwyższe stawki były w gminie Ma-
nowo i Ustronie Morskie (370,90 zł/ha fizyczny), najniższe w gminie Biesie-
kierz i wynosiły 245 zł za 1 ha fizyczny. Duże różnice w wysokości stawek
podatku rolnego były również w 2013 r. i 2014 r, i wynosiły odpowiednio
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30% i 26%. Najwyższe stawki podatkowe w 2013 r. były w gminie Manowo
i wynosiły 379,30 za 1 ha fizyczny, najniższe w gminie Mielno 255,00 zł za
1 ha fizyczny. W 2014 r. najwyższa stawka podatku rolnego była w gminach
Manowo i Świeszyno (346,40 zł/ha fizyczny), najniższa w Mielno 255,00 zł
za 1 ha fizyczny. Analizując różnice stawek podatku rolnego w badanych,
sąsiednich gminach, można stwierdzić, że nie jest spełniony warunek jedno-
litości i sprawiedliwego opodatkowania dla wszystkich podmiotów. W okre-
sie od 2010 do 2014 roku stawka podatku rolnego różniła się nawet o 34%
(2012 r.) w tym samym roku podatkowym w analizowanych gminach.

Tabela 4.5. Stawki wybranych podatków w gminach: 1-Biesiekierz, 2-Będzino,
3-Manowo, 4-Mielno, 5-Sianów, 6-Świeszyno, 7-Ustronie Morskie, (2010-2014)

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnych danych z Urzędów Gmin – [BIP Biesiekierz,
2014], [BIP Będzino, 2014], [BIP Manowo, 2014], [BIP Mielno, 2014], [ BIP Sianów,

2014], [BIP Świeszyno, 2014] oraz [BIP Ustronie Morskie, 2014]
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Podatek od nieruchomości w latach 2010-2014 był znacznie wyższy niż
rolny. Najwyższa stawka podatkowa dotycząca podatku od nieruchomości
była w 2010 w gminie Świeszyno i wyniosła 0,37 zł za 1 m2, najniższa w gmi-
nie Mielno 0,20 zł za 1 m2. Różnica procentowa pomiędzy najniższą i naj-
wyższą stawką wyniosła aż 43%. W 2011 r. różnica procentowa pomiędzy
najniższą i najwyższą stawką była największa w analizowanym okresie i wy-
niosła około 46%. Najwyższa była ponownie w gminie Świeszyno i wyniosła
0,39 zł za 1 m2, najniższa w gminie Sianów 0,21 zł za 1 m2. W 2012 r. stawki
podatkowe zawierały się w przedziale 0,26-0,43 zł za 1 m2, najniższa była
w gminie Manowo, najwyższa w gminie Ustronie Morskie. Różnica procento-
wa pomiędzy najniższą i najwyższą stawką wyniosła prawie 40%. W 2013 r.
najniższa stawka podatkowa była ponownie w gminie Manowo, najwyższa
w gminach Świeszyno i Ustronie Morskie. Różnica procentowa pomiędzy
najniższą i najwyższą stawką wyniosła około 37%. W 2014 r. stawki podat-
kowe zawierały się w przedziale 0,28-0,45 zł za 1 m2, najniższa była w gminie
Manowo, najwyższa w gminie Świeszyno. Różnica procentowa pomiędzy
najniższą i najwyższą stawką wyniosła około 38%. Ponownie kryterium spra-
wiedliwości rozłożenia ciężaru podatków na właścicieli tym samym podat-
kiem w sąsiednich gminach nie jest spełnione, jak i warunek jednolitości
opodatkowania dla wszystkich podmiotów.

4.9. Zestawienie zmian i przyrostu powierzchni
zurbanizowanych terenów niezabudowanych (Bp)

Informacje uzyskano z EGiB ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie
oraz ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Na podstawie wykazów zmian
danych ewidencyjnych dotyczących działek podjęto próbę wykazania, iż dane
dotyczące działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne nie są
w pełni aktualne. Badanie obejmuje okres od 01.01. 2010 r. do 08.12.2014 r.
Przeanalizowano wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących łącznie 1515
działek. Ze względu na wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub uchwa-
lania czy zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po-
wierzchnia zurbanizowanych terenów niezabudowanych zmieniała się. Brano
pod uwagę zmiany terenów przeznaczonych pod inwestycje budowlane ozna-
czanych w EGiB jako Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Co roku
ilość ich, zwiększała się w analizowanych gminach od ok. 0,9 ha (Sianów 2014 r.)
do nawet 18,5 ha (Mielno 2012 r.). W tabeli 4.6 przedstawiono w latach 2010-
2014, kolejno liczbę wykazów zmian dotyczących działek: w których powstały
nowe użytki Bp, liczbę w których dokonano zmiany powierzchni istniejących
już użytków Bp i sumę nowopowstałych użytków Bp.
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Tabela 4.6. Zestawienie liczby zmian i przyrostu powierzchni zurbanizowanych
terenów niezabudowanych (Bp) w gminach: Biesiekierz, Będzino, Manowo,

Mielno, Sianów, Świeszyno, Ustronie Morskie, (2010-2014)
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W latach 2010-2014, pod względem ilościowym, najwięcej zmian na
Bp było w gminie Świeszyno – 355, następnie w gminie Mielno – 303, naj-
mniej w gminie Sianów – 128 oraz w gminie Ustronie Morskie – 137. Pod
względem przyrostu powierzchni Bp, największy przyrost był w gminie Miel-
no – ok. 47,2 ha, potem w gminie Będzino ok. – 33,51 ha a najmniejszy
w gminie Ustronie Morskie ok. – 11,03 ha i w gminie Sianów – 11,79 ha.

Liczba wykazów zmian dotyczących działek, w których powstały nowe
użytki wynosi 1515. Stwierdzono ok. 10% przypadków, gdy użytki w jednej
działce bądź też ich powierzchnie były w danym roku dwukrotnie przedmio-
tem zmian. Zmiany te dotyczyły terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową. W gminach Mielno, Będzino, Świeszyno w latach 2010 i 2012,
można zauważyć znaczny wzrost liczby wyłączeń i powierzchni wyłączonych
użytków (Bp). W roku 2010 i 2012 przyrost wartości powierzchni zurbanizo-
wanych terenów niezabudowanych (Bp) przyjmuje maksymalne wartości.
W gminie Mielno w 2010 r. było 76 takich wyłączeń na powierzchni ok. 13,72
ha, w 2011 r. było tylko 33 wyłączenia i wyraźny spadek powierzchni wyłączonej
(o około 60% w stosunku do roku poprzedniego) do ok. 5,49 ha, w 2012 r.
110 wyłączeń i dotyczyło powierzchni ok. 18,45 ha (wzrost o prawie 240%
w stosunku do roku poprzedniego), 2013 r. to spadek powierzchni wyłączonej
do ok. 5,62 ha i 2014 r. to również spadek do ok. 3,81 ha.

Podobnie było w gminie Będzino. Odpowiednio w 2010 r. 45 wyłączeń
o łącznej powierzchni ok. 8,00 ha, w 2011 r. były 43 wyłączenia i wyraźny
spadek powierzchni wyłączonej (o prawie 15% w stosunku do roku poprzed-
niego) do ok. 6,9 ha, w 2012 r. 51 wyłączeń i dotyczyło powierzchni ok. 11,66
ha (wzrost o prawie 70% w stosunku do roku poprzedniego), 2013 r. to spa-
dek powierzchni wyłączonej do ok. 2,64 ha i 2014 r. to wzrost do ok. 4,30 ha.
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W gminie Świeszyno w 2010 r. było 89 wyłączeń na powierzchni ok.
9,21 ha, w 2011 r. było 76 wyłączeń i wyraźny spadek powierzchni wyłączonej
(o ponad 30% w stosunku do roku poprzedniego) do ok. 6,19 ha, w 2012 r.
69 wyłączeń i dotyczyło powierzchni ok. 6,88 ha, w 2013 r. to spadek
(o prawie 45% w stosunku do roku poprzedniego) powierzchni wyłączonej
do ok. 3,84 ha i 2014 r. to wzrost do ok. 4,04 ha.

Podobne wnioski można wysnuć na podstawie analizy wyłączeń
w gminie Manowo. W 2010 r. było 34 takich wyłączeń na powierzchni ok.
3,90 ha, w 2011 r. było tylko 16 wyłączeń i wyraźny spadek powierzchni
wyłączonej (o prawie 40% w stosunku do roku poprzedniego) do ok. 2,44
ha, w 2012 r. 23 wyłączenia i dotyczyło powierzchni ok. 1,8838 ha, 2013 r. to
bardzo duży wzrost (o prawie 165% w stosunku do roku poprzedniego),
powierzchni wyłączonej do ok. 4,98 ha i 2014 r. to spadek do ok. 1,31 ha.

Zmiany ilości i powierzchni wynikały głównie z przeprowadzenia przez
Starostę Koszalińskiego w latach 2010-2012 modernizacji EGiB (realizowa-
nej etapami i w różnym zakresie) oraz wprowadzeniem zmian odpowiednio
na koniec roku 2010 (np. gminy: Będzino, Manowo, Mielno, Świeszyno),
na początku 2012 r. (np. gminy: Będzino, Mielno, Świeszyno) i 2013 r. (np.
gminy: Manowo). W pozostałych analizowanych gminach powiatu kosza-
lińskiego (Biesiekierz, Sianów) nie zauważono takiej prawidłowości. Może
to wynikać z tego, iż w tych gminach dokonywano prawidłowej aktualizacji
analizowanych zmian. W Gminie Ustronie Morskie, gdzie nie było przepro-
wadzanej modernizacji EGiB, nie widać tak dużych różnic przyrostu po-
wierzchni Bp – co roku był na podobnym poziomie (średnio 1,83 ha w la-
tach 2010-2013) i zawierał się w przedziale od 1,48 do 3,70 ha.

4.10. Regionalna Izba Obrachunkowa

Na obszarze badań w latach 2010-2014 Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie (RIO), działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113),
przeprowadziła kontrole dotyczące podatków lokalnych w następujących gmi-
nach: Świeszyno, Manowo, Gminy i Miasta Sianów, Mielna.

W okresie od 7 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. [RIO, 2014] RIO
przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Świeszy-
no. Kontrolą objęto lata 2008-2011.W zakresie podatków i opłat uwagi przede
wszystkim dotyczyły: korygowania nieprawidłowo sporządzonych deklaracji
podatkowych z zachowaniem zasad obowiązujących w tym zakresie, wprowa-
dzania do ewidencji podatkowej przypisów z tytułów podatków po przeprowa-
dzeniu rzetelnej kontroli zobowiązań wykazanych w złożonych deklaracjach,
umarzania zaległości podatkowych lub odraczania terminów płatności podat-
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ków po udokumentowaniu przez wnioskodawców ich ważnego interesu lub in-
teresu publicznego.

W okresie od 19 grudnia 2012 r. do 15 marca 2013 r. [RIO, 2014] RIO
przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Manowo
za lata 2008-2012. W zakresie podatków i opłat, zastrzeżenia były głównie do:
egzekucji zaległości oraz sprawozdawczości podatkowej, dokonywania przypi-
sów zobowiązań z tytułu podatków na podstawie decyzji, określających ich wy-
sokość, przeprowadzania rzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach
i deklaracjach złożonych przez podatników.

W okresie od 21 lutego do 8 kwietnia 2011 r. [RIO, 2014] RIO przepro-
wadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy i Miasta Sianów.
Kontrolą objęto lata 2007-2010. W zakresie podatków i opłat zastrzeżenia głów-
nie dotyczyły: poprawnego ewidencjonowania w podatkowych księgach rachun-
kowych ulg udzielonych podatnikom z tytułu nabycia gruntów w kwotach wyni-
kających z decyzji wydanych przez organ podatkowy, udzielania ulg w podatku
rolnym w postaci obniżenia zobowiązań po 5-letnim zwolnieniu z tytułu naby-
cia użytków na powiększenie istniejących gospodarstw rolnych lub w celu ich
utworzenia w oparciu o wnioski złożone przez podatników.

W okresie od 29 października 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. [RIO, 2014]
RIO w Szczecinie przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej
Gminy Mielno za lata 2009-2012. W zakresie podatków lokalnych zastrzeżenia
dotyczyły głównie nieprawidłowego naliczania podatków od nieruchomości
w 2011 r. (niewłaściwie określenie przedmiot opodatkowania w okresie poprze-
dzającym wznowienie działalności gospodarczej – grunty i budynki związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej bezpodstawnie objęto stawką podat-
ku właściwą dla gruntów i budynków pozostałych oraz nie objęto podatkiem
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Wykazano błę-
dy polegające na zastosowaniu 100%, zamiast 50% obowiązującej stawki odsetek
za zwłokę (decyzje wydane w 2012 r. w sprawach rozłożenia na raty zapłaty zale-
głości podatkowej, odroczenia terminu płatności podatków i ich zaległości).

W okresie od 18 listopada 2013 r. do 28 listopada 2014 r. RIO [RIO,
2014] przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy
Ustronie Morskie. Kontrolą objęto lata 2009-2012. W zakresie podatków
i opłat uwagi przede wszystkim dotyczyły: rozstrzygania decyzji podatko-
wych zgodnie z obowiązującymi terminami, wprowadzania do ewidencji po-
datkowej przypisów z tytułów podatków po przeprowadzeniu rzetelnej kon-
troli zobowiązań wykazanych w złożonych deklaracjach, umarzania zaległo-
ści podatkowych lub odraczania terminów płatności podatków po udoku-
mentowaniu przez wnioskodawców ich ważnego interesu lub interesu pu-
blicznego, w przypadku niezałatwienia spraw w obowiązującym terminie prze-
strzegania obowiązku poinformowania stron o przyczynach niedotrzymania
określonego terminu oraz wskazanie nowego do załatwienia tych spraw.
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5. Kataster 2014 w środowisku
technologicznym Infrastruktury
Informacji Przestrzennej

Zamierzenia dotyczące wizji rozwoju systemów katastralnych zo-
stały przedstawione w opracowaniu KATASER 2014 [FIG, 1998]. W roz-
dziale autorzy udowadniają, że ten nowoczesny system informacyjny funk-
cjonujący według modelu opisanego przez 7-mą Komisję FIG już w 1998
roku, włączony do Infrastruktury Informacji Przestrzennej opracowanej
na podstawie [INSPIRE, 2007], spotęguje korzyści funkcjonalne kata-
stru nieruchomości.

5.1. Geneza opracowania „Kataster 2014”

Około dwadzieścia lat temu koncepcja KATASTRU 2014 [FIG, 1998]
dostarczyła prosty i w miarę efektywny model wspierający rozwój syste-
mów katastralnych. Model ten oparto na sześciu fundamentalnych stwier-
dzeniach, które miały sprostać oczekiwaniom społeczeństwa na kolejne
dwadzieścia lat. Opracowane wtedy ramy, stanowiące przede wszystkim
zbiór uniwersalnych zasad o znaczeniu globalnym ułatwiły poszczególnym
krajom działanie we wspólnym kierunku usprawnienia systemów katastral-
nych, co więcej znaczenie koncepcji KATASTRU 2014 nie zawężało się
jedynie do dziedziny administrowania gruntami, gdzie kataster pełni pod-
stawową, informacyjną funkcję, ale jego wpływ był i nadal jest bardziej
rozszerzony.

Z relacji pomiędzy systemami katastralnymi a Infrastrukturami Infor-
macji Przestrzennych (IIP), formalnie uznanymi w „Deklaracji Bogor” [UN/
FIG 1996] wynikało, że KATASTER 2014 będzie miał znaczący wpływ na
kształt IIP. Ta szczególna zależność katastru i IIP została przedstawiona na
tak zwanym „schemacie motyla” – „butterfly diagram” [Williamson i inni,
2010], gdzie kataster pełni rolę napędu skrzydeł, którymi są elementy przed-
stawione w jasnoszarych polach (rysunek 5.1).

Kataster, nazywany często w innych krajach systemem administrowa-
nia gruntami (z ang. Land Administration System – LAS) jest kluczowym
elementem IIP (na schemacie motyla IIP=SDI – Spatial Data Infrastructu-
re), ponieważ obsługuje on wszystkie funkcje administrowania gruntami
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w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Dane katastralne (działki
ewidencyjne, budynki, identyfikatory działek, budynków, użytkowanie tere-
nu, etc.) zintegrowane z IIP tworzą w pełni uniwersalny, wielozadaniowy
LAS tak istotny dla zrównoważonego rozwoju przestrzeni. Funkcjonalność
systemów katastralnych okazała się zatem fundamentalna dla istnienia In-
frastruktur Informacji Przestrzennych. Interrelacje są w tym powiązaniu sil-
ne i wyraźnie ukierunkowane.

IIP pojawiły się zarówno jako podstawowe infrastruktury sieciowe,
jak również platformy umożliwiające osiągnięcie perspektywy „społeczeń-
stwa doinformowanego przestrzennie” (spatially enabled society). Ten glo-
balny kierunek rozwoju dąży do usprawnienia dostępu użytkowników do
danych przestrzennych w celu ułatwienia podejmowania decyzji związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni. W tym kontekście IIP wraz z zintegrowa-
nymi systemami informacji o nieruchomościach, które generują informacje
o przestrzennych relacjach prawnych, mogą zapewnić wyjątkową zdolność
do wytwarzania ważnych i podstawowych informacji. Będą one tworzone
i wykorzystywane przez aktywne przestrzennie podmioty. Jest to istotny krok
w kierunku wspierania rozwoju aktywnego, świadomego przestrzennie spo-
łeczeństwa – społeczeństwa doinformowanego przestrzennie.

Rysunek 5.1. Organizacja informacji o nieruchomościach na potrzeby
gospodarowania nieruchomościami i zarządzania przestrzenią.

Schemat motyla – „butterfly diagram”

Źródło: Opracowanie na podstawie Williamson i inni [2010]
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5.2. Kataster 2014

Opracowanie będące wynikiem pracy 7 Komisji FIG (Międzynarodo-
wa Federacja Geodetów), w szczególności J. Kaufmanna i D. Steudlera pt.:
„KATASTER 2014, wizja przyszłych systemów katastralnych”, nazywane
w skrócie „KATASTER 2014” [FIG, 1998] zostało opublikowane i zapre-
zentowane delegatom w Brighton w 1998 r. Raport ten przedstawiał wizję
nowoczesnego katastru nieruchomości wybiegającą 20 lat w przyszłość (do
2014 r.) W publikacji tej scharakteryzowano wybrane systemy katastralne
oraz przeanalizowano reformy i trendy rozwojowe związane z modernizacją
tego systemu informacji. Na bazie przeprowadzonych badań, a także w ra-
mach stwierdzeń [FIG, 1995] dotyczących potrzeb prowadzenia katastru,
jak również w oparciu o założenia „Deklaracji Bogor” [UN/FIG, 1996]
w raporcie sformułowano wizję przyszłego, efektywnego katastru wraz z wy-
tycznymi do jego wprowadzenia składającą się sześciu stwierdzeń definiują-
cych KATASTER 2014 (rysunek 5.2).

Rysunek 5.2. Okładka opracowania „KATASTER 2014, wizja przyszłych
systemów katastralnych”

Źródło: [FIG, 1998]
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Stwierdzenia dotyczące KATASTRU 2014:
1) KATASTER 2014 będzie przedstawiał pełną sytuację prawną gruntów,

w tym publiczne uprawnienia i ograniczenia.
2) Rozdział między mapami i rejestrem (częścią opisową katastru), jak rów-

nież księgami wieczystymi będzie zabroniony.
3) Kartowanie katastralne zostanie maksymalnie ograniczone i zastąpione

przez modelowanie (współczesne technologie pozwalają na tworzenie
map w różnych skalach i rejestrów w różnych formach, na podstawie
tego samego modelu danych).

4) Nastąpi koniec istnienia katastru w formie papierowej, wykorzystanie
technologii geomatycznej.

5) KATASTER 2014 ma być w znacznym stopniu sprywatyzowany, sektor
publiczny i prywatny będą współpracować ze sobą w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego.

6) System katastralny prowadzony w oparciu o model KATASTRU 2014
ma być systemem samofinansującym się.

Paradygmat KATASTRU 2014 naświetlił kierunek rozwoju systemów
katastralnych, który jest w dalszym ciągu realizowany oraz rozszerzany. Jed-
nakże po latach od jego publikacji okazało się, że dla wielu państw osią-
gnięcie wyznaczników zawartych w sześciu stwierdzeniach było trudne do
zrealizowania, jeszcze nazbyt odległe i wciąż zbyt nowatorskie [FIG, 2014].

5.3. Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) jako sieć
i platforma dostępowa

Punktem wyjścia podjęcia inicjatywy budowy IIP było sformułowanie,
że tworzenie dobrobytu gospodarczego, stabilności (równowagi) społecz-
nej, ochrony środowiska może być ułatwione poprzez rozwój produktów
i usług opartych na danych przestrzennych gromadzonych na wszystkich po-
ziomach administracji publicznej i społecznych, począwszy od organów rzą-
dowych poprzez sektor prywatny i osób fizycznych. W tym kontekście klu-
czową rolę miały pełnić dane i informacje przestrzenne zintegrowane na
jednej platformie. Pierwsze prace budowy krajowej infrastruktury danych
przestrzennych zapoczątkowano w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych.
Idea udostępniania i współdzielenia się danymi przestrzennymi rozprze-
strzeniła się na inne kontynenty. W roku 2001 powstała inicjatywa budowy
europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Wtedy powstały też
podwaliny dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the
European Community), która dopiero w roku 2007 została przyjęta przez
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Parlament Europejski i Radę Unii Komisji Wspólnoty Europejskiej [IN-
SPIRE, 2007].

Pojęcie IIP do tej pory otrzymało szereg definicji. W jednej z nich
infrastruktura danych przestrzennych rozumiana jest jako „zespół środków
prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: zapew-
niają powszechny dostęp do odniesionych przestrzennie danych z teryto-
rium kraju oraz usług geoinformacyjnych, przyczyniają się do efektywnego
stosowania geoinformacji dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju kraju, umożliwiają ra-
cjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi zarządzanymi przez
administrację rządową i samorządową, przyczyniają się do rozwoju idei spo-
łeczeństwa informacyjnego” [GISPlay, 2015].

W myśl definicji przyjętej w Dyrektywie INSPIRE [2007] przez IIP
rozumie się opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz doty-
czące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane
i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzen-
nej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.

Jak wynika z powyższych definicji koncepcja IIP pojawiła się i jest
rozwijana w celu ułatwienia dzielenia się, dostępu i wykorzystania danych
przestrzennych w różnych społecznościach do efektywnej realizacji zamie-
rzonych celów. Kluczową funkcją infrastruktury sieciowej jest zapewnienie
mechanizmu integracji danych m.in. katastralnych i topograficznych do
wsparcia procesu decyzyjnego. Koncepcja IIP zyskała siłę wdrożeniową,
a nawet ewoluowała do tego stopnia, że IIP są obecnie uważane raczej jako
platformy ułatwiające zintegrowanie zhierarchizowanych, wielopoziomowych
systemów informacji o nieruchomościach oraz GIS w oparciu o umowy part-
nerskie na lokalnych, regionalnych, krajowych, wielonarodowych i global-
nych poziomach. Takie podejście umożliwiło skuteczne zarządzanie two-
rzonymi sieciami oraz udostępnianie informacji przestrzennej i usług wszyst-
kim instytucjom i osobom prywatnym, bez względu na granice narodowe. To
zjawisko doprowadziło do powstania świadomego przestrzennie społeczeń-
stwa – „społeczeństwa doinformowanego przestrzennie”, które skuteczniej
i efektywnej potrafi wykorzystywać informacje, zapewniając użytkownikom
oszczędność środków finansowych, czasu i wysiłków. Pozyskanie wielu da-
nych odbywa się bezpośrednio z uniknięciem kosztów związanych z tworze-
niem kopii i wyrysów, a integracja wielu zbiorów danych (Tabela 5.1) dopro-
wadziła do powstania nowych usług.

Istota IIP zawiera się w pięciu głównych założeniach INSPIRE [2007]
gdzie:
a) dane powinny być pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane

i zarządzane w sposób najbardziej poprawny i efektywny przez odpo-
wiednie instytucje i służby;
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b) powinna być zapewniona ciągłość przestrzenna danych tak, aby było moż-
liwe pozyskanie różnych zasobów, z różnych źródeł oraz aby możliwe było
ich udostępnianie wielu użytkownikom i do różnorodnych zastosowań;

c) dane przestrzenne powinny być przechowywane na odpowiednim (jed-
nym) poziomie administracji publicznej i udostępniane podmiotom na
wszystkich pozostałych poziomach;

d) dane przestrzenne niezbędne do odpowiedniego zarządzania przestrze-
nią na wszystkich poziomach administracji publicznej powinny być po-
wszechnie dostępne (tj. bez warunków ograniczających i/lub utrudniają-
cych ich swobodne wykorzystanie);

e) powinien być zapewniony dostęp do informacji o tym, jakie dane prze-
strzenne są dostępne i na jakich warunkach, a także informacja umożli-
wiająca użytkownikowi ocenę przydatności tych danych do swoich celów.

Dane zintegrowane w IIP będą mogły być elastycznie rozszerzane pomi-
mo zaplanowanych początkowo tematów baz danych ujętych w aneksach do
Dyrektywy INSPIRE obejmujących zagadnienia przedstawione w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Tematy danych przestrzennych INSPIRE
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Źródło: [INSPIRE, 2007]

Krajowe Infrastruktury Informacji Przestrzennych są obecnie wyko-
rzystywane do wielu różnych aktywności – szczególnie do koordynacji prze-
strzeni, analiz, gospodarowania zasobami nieruchomości oraz zarządzania
przestrzenią. Znaczenie tych relacji zostało podkreślone w „Deklaracji Bo-
gor” w temacie katastralnych reform w 1996 roku. Podkreślono, że kata-
stralne zobrazowania przestrzeni i zależności na gruncie rejestrowane
w postaci mapy ewidencyjnej powinny być podstawową, referencyjną warstwą
krajowych IIP [UN/FIG, 1996]. Zależność ta sprowadza się do jasno okre-
ślonej funkcjonalności systemów, gdzie kataster służy do generowania in-
formacji o nieruchomościach, podczas gdy IIP do organizowania informacji
przestrzennej (rysunek 5.3).

Rysunek 5.3. Zależność pomiędzy KATASTREM 2014 a IIP

KATASTER 2014 podkreślił znaczenie integracji informacji i zmiany
w dynamice współpracy wszystkich podmiotów – kluczowym aspektem jest
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uznanie IIP za ważne narzędzie współdziałania, wymiany i udostępniania
informacji przestrzennej. Łączne wykorzystanie wizji KATASTRU 2014 oraz
założeń budowy IIP mogą zapewnić wyjątkową zdolność do wytwarzania
ważnych i podstawowych informacji na temat przestrzeni kreowanej przez
ludzi i jej użytkowania. To kamień węgielny do budowy i wspierania rozwo-
ju społeczeństwa doinformowanego przestrzennie – aktywnego, świadome-
go przestrzennie społeczeństwa.

5.4. Społeczeństwo doinformowane przestrzennie

Pojęcie społeczeństwa doinformowanego przestrzennie wywodzi się
z pojęcia społeczeństwa informacyjnego. Warto przypomnieć jedną z jego
wielu definicji, gdzie za społeczeństwo informacyjne rozumie się społeczeń-
stwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji
i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodo-
wego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa [Goban-Klas,
Sienkiewicz, 1999].

Rysunek 5.4. Okładka opracowania „Społeczeństwo doinformowane przestrzennie”

Źródło: [FIG, 2012]
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Steudler i Rajabifard modyfikują pojęcie społeczeństwa informacyj-
nego w kierunku, społeczeństwa doinformowanego przestrzennie, a dosłow-
nie „społeczeństwa włączonego przestrzennie” (Spatially Enabled Society
– SES), [FIG, 2012]. Okładkę wspomnianego opracowania przedstawiono
na rysunku 5.4. Koncepcja „włączenia przestrzennego” zakłada dodanie do
istniejących informacji umiejscowienia w przestrzeni (lokalizuje w przestrze-
ni), a tym samym uwalnia bogactwo istniejącej wiedzy o ziemi i wodzie, ich
sytuacji prawnej i ekonomicznej, zasobach, dostępności i potencjalnych za-
stosowaniach i zagrożeniach. Społeczeństwo włączone przestrzennie wyko-
rzystuje koncepcję miejsca i lokalizacji do organizowania informacji i pro-
cesów. Aktualnie to jeden z głównych celi konsekwentnych strategii rozwo-
jowych wielu programów rządowych.

Doinformowanie przestrzenne sprzyja rozwojowi innowacji, przejrzy-
stości i demokracji w państwie. W związku z obranym kierunkiem rozwoju
można mówić o zapoczątkowaniu przestrzennej rewolucji informacyjnej.
Obywatele i ich rządy muszą być przestrzennie doinformowani, „włączeni”,
dysponować odpowiednimi narzędziami i informacjami w zasięgu ręki, aby
podejmować właściwe decyzje.

Koncepcja społeczeństwa doinformowanego przestrzennie oferuje
nowe możliwości dla państwa i jego obywateli. Jej intencją jest doprowa-
dzenie do skutecznego wykorzystywania i dostarczania danych przestrzen-
nych i usług. Natomiast wspomniana skuteczność jest konsekwencją zasto-
sowania przepisów, które nakazują jej realizację, a pośrednio dotyczy to też
kwestii jakości danych i odpowiedzialności [Onsrud, 2010]. Jednym ze spo-
sobów, w którym IIP, jako platformy dostępowe, mogą wspierać rządzenie
poprzez kompleksową obsługę informacyjną są elastyczne regulacje praw-
ne. Rozważając rolę rządzenia w charakterze i celowości IIP, Box i Rajabi-
fard [2009] szczególnie podkreślili jej znaczenie, aby następnie dojść do
bardziej odpowiedniej konceptualizacji rządzenia. Zauważyli oni, że rzą-
dzenie (governance) jest tradycyjnie uważane jako „funkcja kierownicza”,
ponieważ zapewnia przywództwo oraz dostarcza zasady pomocne do podej-
mowania decyzji w sprawach zbiorowych. Jednak, jeśli rządzenie umocuje-
my w IIP, stanie się narzędziem podstawowym dla rozwiązań instytucjonal-
nych, poprzez objęcie takich funkcji, jak koordynacja i zarządzanie. Te prze-
wodnie funkcje rozszerzają zakres rządzenia o włączenie realizacji decyzji.

Rządzenie odgrywa więc kluczową rolę w IIP dlatego angażuje społe-
czeństwo poprzez przestrzenne doinformowanie, „włączenie” umożliwiając
tworzenie umów, które wiążą ze sobą ludzi z zasobami przestrzennymi (dane
i technologie). Szereg innych funkcji jest jednak niezbędnych aby ponieść
zbiorowe wysiłki zmierzające do wspólnych celów.

Społeczeństwo doinformowane przestrzennie (SES) czerpie korzyści
z szerokiego wachlarza danych przestrzennych, informacji i usług jako środ-
ków do organizacji działań związanych z ziemią i wodą. SES jest obecnie
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częścią globalnych celów rozwojowych realizowanych przez rządy w wielu
krajach. Wskazuje to na podniesienie znaczenia informacji przestrzennej
również w strategiach rozwoju polityk lokalnych i regionalnych oraz podej-
mowania właściwych decyzji w sektorze publicznym.

SES coraz bardziej działa w wirtualnym świecie, ale aktywności te
muszą iść w parze z instytucjonalnymi i strukturalnymi reformami w rzeczy-
wistym świecie w zakresie korzystania z informacji przestrzennej i IIP jako
platformy dostępowej.

5.5. System administrowania gruntami wspierające rozwój
społeczeństwa doinformowanego przestrzennie

Od 2005 na forum międzynarodowym zaczęto posługiwać się terminem
Land Administration System – LAS (tłum. pol. – System Administrowania
Gruntami/Nieruchomościami), dla podkreślenia istoty zintegrowanych syste-
mów katastralnych. Termin ten został zdefiniowany przez Williamsona i in-
nych [2010] jako infrastruktura do wdrażania polityki i strategii zarządzania
gruntami na potrzeby ich zrównoważonego rozwoju. Infrastruktura ta ma
obejmować rozwiązania instytucjonalne, ramy prawne, procedury, standardy,
informacje o gruntach, systemy zarządzania i rozpowszechniania informacji
i technologię konieczną do wspierania lokalizacji rynków gruntów, wyceny,
kontrolę wykorzystania i rozwoju interesów na gruncie (rysunek 5.5).

Rysunek 5.5. Paradygmat LAS – Land Administration System

Źródło: Opracowanie na podstawie [Enemark, 2004]
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Systemy administrowania gruntami, a w tym kataster, jako podstawo-
wy komponent umożliwiający zarządzanie informacjami o nieruchomościach,
stanowią podstawę do informowania o priorytetowych decyzjach w spra-
wach gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Aktualnie LAS pod-
kreśla i wspiera wysiłki w realizacji koncepcji społeczeństwa doinformowa-
nego przestrzennie, w której lokalizacja oraz informacje przestrzenne są
uważane za wspólne dobro i udostępniane obywatelom i przedsiębiorcom,
aby zachęcić ich do kreatywności i rozwoju produktów.

Rozwój systemów administrowania gruntami, a tym samym i społeczeń-
stwa doinformowanego przestrzennie, było możliwe szczególnie ze względu
na rosnącą wszechobecność danych przestrzennych, informacji o lokalizacji.

Naturalną cechą LAS jest uzależnienie od różnych infrastruktur tech-
nicznych nie tylko dla upowszechniania i wykorzystania informacji prze-
strzennej, ale dla wsparcia całego cyklu życia tych informacji.

Fundamentalne znaczenie dla genezy każdego rodzaju informacji
przestrzennej stanowią dokładność i niezawodność systemów pomiarowych.
W wielu systemach techniczno-prawnych zaakceptowano i wdrożono sateli-
tarny system pozycjonowania w celu poprawy dokładności i przejrzystości
danych w LAS. Nadal istnieją problemy, które należy rozwiązać takie jak
np. możliwość jego zastosowania w budynkach lub w przypadku zwartych
i zakrytych przestrzeni. Pełniejsze (zintegrowane) informacje można uzy-
skać dzięki budowaniu wspólnych interesów rząd – społeczeństwo. Nowych
możliwość LAS mogą dostarczyć również analizy wielowymiarowe na pod-
stawie wdrożonych zobrazowań 3D gruntów i pozostałych nieruchomości
oraz rejestrowanie sytuacji wewnątrz budynków, poprawiając jego użytecz-
ność do współczesnych wymagań administracji gruntami.

Istnieje sześć podstawowych elementów, które są wymagane w celu
realizacji wizji społeczeństwa doinformowanego przestrzennie [FIG, 2012].
Elementy te wynikają i oparte są na modelu KATASTER 2014, który został
początkowo zaproponowany w celu rozwoju systemów katastralnych. Waż-
nym skutkiem oddziaływania KATASTRU 2014 jest zmiana sposobu zarzą-
dzania informacją o nieruchomościach. Bez dostosowania systemów kata-
stralnych do wizji KATASTRU 2014, doinformowanie przestrzenne społe-
czeństwa będzie poważnie ograniczone. Elementami tymi są:
a) elastyczne ramy prawne regulujące funkcjonowanie strukturalne insty-

tucji zapewniających rejestrację, dostęp oraz wymianę danych przestrzen-
nych;

b) jasne zasady integracji danych oraz uruchomienie interoperacyjności,
umożliwiające funkcjonalne połączenie danych przestrzennych i opiso-
wych z różnych źródeł,

c) infrastruktury pozycjonowania satelitarnego w celu upowszechnienia
możliwości precyzyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych;
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d) infrastruktury informacji przestrzennych ułatwiające wymianę danych,
eliminujące bądź ograniczające powielanie danych, organizujące punkty
dostępowe od producentów i dostawców danych do użytkowników da-
nych oparte na wspólnym celu, jakim jest współdzielenie danymi i współ-
działanie;

e) informacje o prawach do nieruchomości, jako strategiczny i podstawowy
temat interakcji pomiędzy rządem, przedsiębiorstwami i obywatelami
w odniesieniu do gruntów i zasobów wodnych;

f) dane i informacje, aby przestrzegać ustalonych, podstawowych zasad oraz
zwiększenia dostępności i interoperacyjności do ponownego, darmowe-
go wykorzystania danych przestrzennych pochodzących od różnych pod-
miotów i branż.

Jak wynika z powyższego KATASTER 2014 jest ważną koncepcją po-
magającą w kształtowaniu społeczeństwa doinformowanego przestrzennie,
a w szczególności w kształtowaniu systemów katastralnych jako podstawy
nowoczesnych systemów administracji gruntami oraz ważnych składników
krajowych IIP (rysunek 5.6).

Rysunek 5.6. Kataster jako podstawa IIP, społeczeństwa doinformowanego
przestrzennie oraz zrównoważonego rozwoju

Źródło: [FIG, 2014]
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6. Aspekty rozwoju katastru
trójwymiarowego w Polsce,
na tle trendów światowych

Tematykę katastru wielowymiarowego po raz pierwszy podjęto pod-
czas warsztatów na temat katastru 3D w 2001 roku, w Delft (Holandia). Od
tego czasu jest ona dyskutowana w środowisku zawodowym oraz naukowym
związanym z katastrem oraz GIS na arenie międzynarodowej, w tym także
w Polsce. Dlatego właśnie, rozdział poświęcony został możliwością rozwoju
katastru trójwymiarowego.

6.1. Współczesne koncepcje katastru

Systemy katastralne początkowo służyły celom opodatkowania grun-
tów (kataster fiskalny) lub ochronie praw do gruntu i rozwoju rynku nie-
ruchomości (kataster prawny). Począwszy od lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku szybki rozwój technologii informacyjnych oraz nacisk na śro-
dowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny, zrównoważony rozwój, znacząco
wpłynął na oczekiwania i wizje współczesnego systemu katastralnego.
Można tu wyróżnić takie aspekty mające wpływ na rozwój nowoczesnych
systemów katastralnych, jak koncepcja katastru wielozadaniowego, zwią-
zek katastru z gospodarowaniem nieruchomościami i zrównoważonym roz-
wojem oraz wizja KATASTRU 2014 [Bennett i inni, 2011]. Kataster wie-
lowymiarowy należy rozpatrywać, wpasowując go w ogólny nurt rozwoju
systemów katastralnych. W koncepcjach tych kataster odgrywa ważną rolę
w procesie gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w aspekcie tzw.
zrównoważonego rozwoju [Williamson i inni, 2010].

Wizja KATASTRU 2014 [Kaufmann i Steudler, 1998] była bardzo
pomocna przy kształtowaniu się nowoczesnych systemów katastralnych,
przy czym wraz z upływem czasu i pojawiania się nowych wyzwań nasunęła
się potrzeba tworzenia nowych założeń dla przyszłych systemów. Obserwu-
jąc niezwykle dynamiczny rozwój techniki można przyjąć, że w następnych
latach powstaną nowe technologie wizualizacji trójwymiarowej oraz ana-
lizy danych, które umożliwią analizę zjawisk w czasie rzeczywistym i ich
prognozowanie. W tym przypadku kataster będzie ważnym komponentem
systemów analitycznych, przy czym praca w czasie rzeczywistym z wykorzy-
staniem technologii trójwymiarowej oraz interoperacyjność poprzez stan-
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daryzację modeli katastralnych będą miały tutaj znaczenie priorytetowe
[Bennett i inni, 2010].

Postępująca urbanizacja może wywołać presję na reorganizację struk-
tury systemu katastralnego. Obecny zapis działek katastralnych w postaci
dwuwymiarowej może okazać się niewystarczający i konieczne będzie za-
stępowanie go innego rodzaju rejestrem uwzględniającym rejestrację obiek-
tów przestrzennych, tak jak to ma na przykład miejsce w krajach o inten-
sywnym zagospodarowaniu przestrzeni również nad i pod powierzchnią
ziemi jak Singapur [Khoo, 2011] czy Malezja [Hassan i inni, 2008].

Systemy katastralne w poszczególnych krajach są bardzo zróżnico-
wane. Wynika to zarówno z przyczyn historycznych jak i współczesnych
uwarunkowań. Stąd również budowa jednolitego katastru trójwymiarowe-
go w skali światowej, czy międzynarodowej na chwilę obecną nie wydaje
się możliwa i wątpliwe jest by kiedykolwiek została zrealizowana. Organi-
zacja oraz sposób skomplikowania katastru w danym kraju zależy od ram
prawnych i organizacyjnych, potrzeb użytkowników oraz możliwości tech-
nicznych. Stąd nie prowadzi się rozważań na temat całkowitego zastąpie-
nia katastru dwuwymiarowego przez trójwymiarowy [3D Cadastres, 2014].
Wydaje się jednak, że należałoby przeanalizować optymalne sposoby przej-
ścia między katastrem 2D a katastrem 3D. W tym celu może być pomocna
projektowana norma międzynarodowa ISO 19152 „Informacja Geogra-
ficzna – Katastralny model administrowania terenem (LADM)” [ISO,
2012]. Norma ISO 19152 udostępnia model koncepcyjny, natomiast nie
daje gotowych rozwiązań. Pojawiają się więc różnorodne idee, jak powi-
nien wyglądać trójwymiarowy kataster 3D. Warto tutaj również zwrócić
uwagę, że w literaturze światowej w tym również w aspekcie prac łączonej
grupy roboczej komisji 3 i 7 Międzynarodowego Stowarzyszenia Geode-
tów FIG do spraw katastru 3D, przez kataster trójwymiarowy oprócz obiek-
tów tradycyjnego katastru rozumie się również systemy rejestracji sieci in-
frastruktury oraz budowli podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych.
Można wyróżnić pięć opcji realizacji katastru trójwymiarowego [Bydłosz,
2012b] na podstawie [3D Cadastres, 2014]:
1) Minimalny Kataster 3D (Minimalistic 3D Cadastre) – nie uwzględnia

sieci infrastruktury, nie bierze się pod uwagę dróg i kolei jako obiek-
tów katastru 3D, co eliminuje większość obiektów podziemnych. In-
formacja o lokalach jest dostępna za pośrednictwem warstw. Inne
obiekty 3D są dostępne poprzez dodanie symbolu 3D do mapy 2D,
będącego odniesieniem do dokumentu będącego źródłem danych prze-
strzennych.

2) Topograficzny Kataster 3D (Topographic 3D Cadastre) – nie tworzy się
własnej geometrii dla obiektów prawnych, lecz definiuje obiekty poprzez
odniesienie do granic fizycznych obiektów.
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3) Wielościenny Prawny Kataster 3D (Polyhedral Legal 3D Cadastre)
– Działki 3D posiadają objętość, mają swoją własną geometrię, która
jest reprezentowana przez wielościany (ograniczone płaskimi po-
wierzchniami).

4) Nie-wielościenny Prawny Kataster 3D (Non-polyhedral Legal 3D Cada-
stre) – podobny do poprzedniego, ale dopuszczający inne powierzchnie
np. cylindryczne czy powierzchnie sklejane.

5) Topologiczny Prawny Kataster 3D (Topological Legal 3D Cadastre) – działki
3D posiadające objętość są strukturami topologicznymi opartymi na
węzłach, krawędziach, powierzchniach oraz prymitywach przestrzennych.
W tym przypadku obiekty katastru 3D stykają się z sąsiednimi obiektami
z każdej strony.

Każda z tych opcji realizacji katastru 3D ma wady i zalety [Bydłosz,
2012b]. Przykładowo stosunkowo łatwy do wprowadzenia wydaje się Mini-
malny Kataster 3D. Można przy tym przypuszczać, że taka stosunkowo
prosta rejestracja obiektów w niewielkim stopniu zwiększa funkcjonalność
katastru, a jednocześnie może być przyczyną różnych problemów w przy-
szłości.

Topograficzny Kataster 3D można tworzyć, jeżeli istnieje topogra-
ficzna baza danych, która może być podstawą założenia takiego kata-
stru. W tym przypadku obiekt prawny istnieje tylko wtedy, gdy ma swój
odpowiednik w bazie danych topograficznych. W warunkach polskich
obiekty topograficzne nie do końca odpowiadają obiektom katastral-
nym w sensie prawnym, stąd wariant ten raczej nie nadaje się do realiza-
cji w Polsce.

Wielościenny Prawny Kataster 3D wydaje się stosunkowo łatwy do
wprowadzenia z użyciem obecnej technologii. Z drugiej strony brak opra-
cowanej w pełni struktury topologicznej i niemożność korzystania z za-
krzywionych powierzchni jako granic mogą być jego wadami.

Z kolei zaletą Nie-wielościennego Prawnego Katastru 3D jest moż-
liwość wykorzystania zakrzywionych powierzchni, co zwiększa możliwości
rejestracji obiektów katastru. Ten sposób zapisu jest jednak wysoce skom-
plikowany. W chwili obecnej brak jest odpowiednich rozwiązań imple-
mentacyjnych w zakresie topologii i zapisu w bazie danych dla takich
rozwiązań.

W Topologicznym Prawnym Katastrze 3D zaletą jest brak redun-
dancji przy opisie granic oraz dobry jakościowo opis (brak pustych lub
nakładających się obiektów). Możliwe są tu dwie opcje budowy takiego
systemu – z zakrzywionym granicami lub bez. Jednakże obecny poziom
rozwiązań technologicznych nie do końca umożliwia jego wprowadzenie.
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6.2. Międzynarodowe uwarunkowania formalne
odnoszące się do katastru trójwymiarowego

Na chwilę obecną nie są znane żadne akty prawne czy wytyczne, które
definiowałyby jak ma wyglądać kataster trójwymiarowy na świecie czy w kra-
jach Unii Europejskiej. Istnieją jednak regulacje odnoszące się pośrednio
lub bezpośrednio do katastru 3D. Są to norma międzynarodowa i europej-
ska ISO 19152 „Katastralny Model Administrowania Terenem” oraz dyrek-
tywa INSPIRE.

6.2.1.Katastralny Model Administrowania Terenem

W dniu 1 grudnia 2012 została opublikowana przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną norma ISO 19152 „Geographic information –
Land Administration Domain Model (LADM)” [ISO, 2012]. Norma ta zo-
stała jednocześnie zaakceptowana przez Europejską Organizację Normaliza-
cyjną (CEN), a 30 maja 2013 opublikowana przez Polski Komitet Normaliza-
cyjny. Posiada ona oznaczenie PN-EN ISO 19152:2013-05E i jest zatytułowa-
na „Informacja geograficzna – Katastralny Model Administrowania Terenem
(LADM)” [PKN, 2013]. Norma ISO 19152, będąca normą opisową dostarcza
modelu referencyjnego mającego służyć dwóm celom [ISO, 2012]. Są to stwo-
rzenie podstaw dla rozwoju i udoskonalenia efektywnych systemów szeroko
pojętego administrowania nieruchomościami opartego na technologii MDA
(Model Driven Architecture) oraz umożliwienie zainteresowanym stronom
komunikacji, opartej na wspólnym słownictwie wprowadzonym przez projek-
towaną normę, zarówno w poszczególnych krajach jak i między nimi. Model
ten może, być rozbudowywany, tak że dla danego kraju lub regionu mogą
zostać tworzone dodatkowe atrybuty, operatory, powiązania oraz klasy. Szcze-
gółowe funkcje „Katastralnego Modelu Administrowania Terenem” to:
1) Zdefiniowanie referencyjnego modelu zawierającego podstawowe kom-

ponenty administrowania nieruchomościami, przy czym można również
uwzględnić elementy znajdujące się nad wodą i lądem oraz znajdujące
się nad i pod powierzchnią ziemi.

2) Dostarczenie abstrakcyjnego schematu pojęciowego zawierającego czte-
ry podstawowe pakiety: Podmiotów (Party Package), Administracyjny
(Administrative Package), Elementów Przestrzennych (Spatial Unit Pac-
kage) oraz Subpakiet Pomiarów i Reprezentacji Przestrzennej (Surveying
and Spatial Representation Subpackage).

3) Dostarczenie terminologii dotyczącej gospodarowania nieruchomościa-
mi opartej na różnych narodowych i międzynarodowych systemach, pro-
stej na tyle, aby mogła być używana w praktyce; terminologia ta powinna
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umożliwiać opis formalnych i nieformalnych działań i procedur w róż-
nych systemach prawnych.

4) Dostarczenie podstawy (wzorca) do tworzenia profili narodowych i re-
gionalnych.

5) Umożliwienie łączenia w spójny sposób informacji dotyczących admini-
strowania nieruchomościami, pochodzącej z różnych źródeł.

Katastralny Model Administrowania Terenem, jako produkt jest sche-
matem pojęciowym, w którym stosowany jest formalizm diagramu klas, za-
pisany w notacji Zunifikowanego Języka Modelowania (UML), zgodnie
z metodyką modelowania danych opisaną przez normy Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej ISO serii 19100, dotyczące informacji geogra-
ficznej. Katastralny Model Administrowania Terenem posiada cztery pod-
stawowe klasy. Są to:
– klasa LA_Party, której instancjami, czyli obiektami utworzonymi na pod-

stawie danej klasy są parties (podmioty),
– klasa LA_RRR – instancjami podklas LA_RRR są rights (prawa), restric-

tions (ograniczenia) lub responsibilities (zobowiązania),
– klasa LA_BAUnit, której instancjami są basic administrative units (zbiory

elementów przestrzennch),
– klasa LA_SpatialUnit – instancjami tej klasy są spatial units (jednostki

przestrzenne).
Podstawowe klasy „Katastralnego Modelu Administrowania Terenem”

przedstawione są na rysunku 6.1.

Rysunek 6.1. Podstawowe klasy ISO 19152

Źródło: [ISO, 2012]
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Klasy LADM są zgrupowane w trzy pakiety i jeden subpakiet. Pakiety
są grupami klas, powiązanych ze sobą. Podstawowe pakiety „Katastralnego
Modelu Administrowania Terenem”, wraz z zawartymi w nich klasami są
przedstawione na rysunku 6.2.

Pakiet Podmiotów zawiera klasy związane z rodzajami podmiotów,
typem podmiotów i ich rolą w funkcjonowaniu systemu i uaktualnianiu
danych. Pakiet Administracyjny zawiera między innymi klasy związane z nie-
ruchomością oraz prawami, ograniczeniami i zobowiązaniami dotyczącymi
nieruchomości. Pakiet Elementów Przestrzennych zawiera klasy związane

Rysunek 6.2. Podstawowe pakiety ISO 19152, wraz z zawartymi w nich klasami

Źródło: [ISO, 2012]
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z elementami przestrzennymi takimi, jak działka, budynek, elementy sieci
infrastruktury oraz charakteryzującymi je cechami takimi jak typ, powierzch-
nia, objętość, czy innymi parametrami związanymi z geometrią obiektów.
Pakiet Pomiarów i Reprezentacji Przestrzennej jest subpakietem pakietu
Elementów Przestrzennych. Zawiera on klasy związane z takimi elementa-
mi jak punkt, granica, transformacja czy źródło informacji.

Najistotniejsza klasą odnosząco się do katastru 3D w normie ISO 19152
jest klasa LA_SpatialUnit. Instancjami (wystąpieniami) tej klasy są tzw. jed-
nostki przestrzenne (spatial units). Jednostka przestrzenna stanowi poje-
dynczy lub wielokrotny obszar lub część przestrzeni. Jednostka przestrzenna
może być dwuwymiarowa (2D), trójwymiarowa (3D) lub mieszana. Może
ona również być oparta na pojedynczym punkcie lub reprezentowana przez
tekst (np. od tego drzewa do brzegu rzeki), dowolne linie, dowolną po-
wierzchnię lub fragment przestrzeni (rysunek 6.3).

Rysunek 6.3. Rzut pionowy oraz ukośny dla mieszanych reprezentacji
przestrzennych

Źródło: [ISO, 2012]
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Klasa LA_LegalSpaceBuildingUnit została zaprojektowana w „Ka-
tastralnym Modelu Administrowania Terenem” dla celów reprezentacji ob-
szarów lub powierzchni prawnych odnoszących się do budynków. Jest ona
podklasą klasy LA_SpatialUnit. Klasy LA_SpatialUnit i LA_LegalSpace-
BuildingUnit wraz z łączącą je relacją są przedstawione na rysunku 6.4.

Rysunek 6.4. Klasy LA_SpatialUnit oraz LA_LegalSpaceBuildingUnit
wraz z ich atrybutami

Źródło: [ISO, 2012]

Trójwymiarowe działki przestrzenne mogą być również elementami
przestrzeni ograniczonymi częściami płaszczyzn, które nie są pionowe.
W takich przypadkach reprezentacją granicy może być powierzchnia ogra-
niczona ciągiem nie-pionowych ścian (face strings). Za pomocą takiej repre-
zentacji możemy opisać różne rzeczywiste obiekty trójwymiarowe, na przy-
kład takie gdzie podstawa jest szersza od powierzchni ograniczającej od
góry. Koncepcja granicy ograniczonej ciągiem ścian jest przedstawiona na
rysunku 6.5.
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Rysunek 6.5. Koncepcja powierzchni ograniczonej ciągiem ścian

Źródło: [ISO, 2012]

Norma ISO 19152 zawiera również konfiguracje mieszanych profili
przestrzennych. Wśród nich są profil 3D oparty na topologii oraz trójwy-
miarowa jednostka przestrzenna.

6.2.2.Dyrektywa INSPIRE

Kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do implementacji dyrektywy
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. usta-
nawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Euro-
pejskiej (INSPIRE) [Dyrektywa, 2007]. Transpozycją do polskiego systemu
prawnego dyrektywy INSPIRE, jest ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infra-
strukturze informacji przestrzennej [Ustawa, 2010].

Dyrektywa INSPIRE nakłada między innymi obowiązek implemen-
tacji istniejących inicjatyw i standardów międzynarodowych, służących har-
monizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Zgodnie z zapisami ar-
tykułu 7 dyrektywy, w przypadkach gdy organizacje utworzone zgodnie
z prawem międzynarodowym przyjęły odpowiednie standardy w celu za-
gwarantowania interoperacyjności lub harmonizacji zbiorów i usług da-
nych przestrzennych, w stosownych okolicznościach, standardy te są
uwzględniane w przepisach wykonawczych, z odwołaniem się do istnieją-
cych środków technicznych.

Zgodnie z zapisami dyrektywy kraje członkowskie Unii Europejskiej
są zobligowane do przygotowania i upublicznienia tematów danych prze-
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strzennych wymienionych w aneksach do dyrektywy. Dla celów opracowa-
nia katastru 3D najistotniejsze wydają się [Bydłosz, 2012c] tematy danych
przestrzennych „Działki katastralne” [Specyfikacja, 2014] oraz „Budyn-
ki” [Specyfikacja, 2013]. W specyfikacjach tych używana jest następującą
terminologia:
1) Dane 2D – geometria obiektów jest reprezentowana w przestrzeni dwu-

wymiarowej – współrzędne XY.
2) Dane 2.5D – geometria obiektów jest reprezentowana w przestrzeni trój-

wymiarowej, z ograniczeniem, że do każdego „punktu” (X,Y) jest przy-
pisana tylko jedna współrzędna Z.

3) Dane 3D – geometria obiektów jest reprezentowana w przestrzeni trój-
wymiarowej, przy czym brak jest ograniczeń w opisie obiektów za po-
mocą współrzędnych X, Y, Z.

Specyfikacja danych INSPIRE „Działki Katastralne” nie zawiera zhar-
monizowanych rozwiązań dla obiektów katastru 3D. jednakże niektóre przy-
kłady dotyczące działek katastralnych w zapisie 2.5D oraz 3D są wymienio-
ne w tak zwanej podsumowującej liście kontrolnej specyfikacji działek kata-
stralnych. Według informacji zawartych na tej liście istnieje zainteresowa-
nie dla zajęcia się problematyką zapisu działki w postaci 2.5D w przyszłości
oraz stworzenia wymogów (również w przyszłości) dla działek 3D. Warto
nadmienić, że niektóre kraje np. Norwegia posiadają działki w zapisie 2.5D,
reprezentujące działki 3D. W podejściu harmonizującym stwierdzono, że
Tematyczna Grupa Robocza „Działki Katastralne” ograniczyła działki do
zapisu w formacie 2D lub 2.5D, ponieważ dyrektywa INSPIRE definiuje
działki jako obszary. Stąd w chwili obecnej wykorzystanie objętości jako
części przestrzeni wydaje się być niemożliwe. W specyfikacji stwierdza się
również, że działki 3D mogą być w przyszłości przydatne dla celów związa-
nych lub nie związanych ze środowiskiem naturalnym. Co więcej, niektórzy
użytkownicy uważają, że należy w przyszłości połączyć działki katastralne
z danymi 3D numerycznego modelu terenu lub danymi budynków. Specyfi-
kacja Danych „Działki Katastralne” nie zawiera danych katastralnych 3D,
niemniej dane katastralne są powiązane z budynkami oraz sieciami infra-
struktury. „Katastralny Model Administrowania Terenem” został zaakcep-
towany jako norma ISO, stąd jest możliwość rozszerzenia specyfikacji da-
nych INSPIRE, z zastosowaniem normy, na przykład o dane 3D, jeżeli bę-
dzie taka potrzeba i wola.

Modele danych wykorzystane w specyfikacji dotyczącej budynków
pozwalają na wykorzystanie różnorodnych reprezentacji budynków i innych
konstrukcji budowlanych, poprzez zestaw czterech profili z wieloraką re-
prezentacją poziomów szczegółowości w zakresie geometrii i semantyki.

Profile główne zawierają wymagania, które są częścią reguł implemen-
tacyjnych. Profile te zawierają zdefiniowane obiekty „Building” (Budynek)
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oraz „Building part” (Część budynku) wraz z ograniczonym zestawem atry-
butów odnoszących się do aspektu czasowego (daty konstrukcji, renowacji
końca istnienia obiektu), informacje dotyczące budynku takie jak wysokość,
ilość pięter, rodzaj elewacji oraz klasyfikacji budynku pod kątem jego ro-
dzaju oraz wykorzystania.

Specyfikacji INSPIRE dotyczącej budynków, budynki lub ich części
mogą być reprezentowane z wykorzystaniem jednego z czterech poziomów
szczegółowości (levels of detail (LoD) ) języka City GML:
- poziom szczegółowości 1 (LoD1) – budynek (lub jego część) jest repre-

zentowany w sposób zgeneralizowany jako graniastosłup prosty z piono-
wymi ścianami i płaskim dachem (model blokowy z płaskim dachem),

- poziom szczegółowości 2 (LoD2) – budynek (lub jego część) jest repre-
zentowany w sposób zgeneralizowany, powierzchnie ścian są częściami
płaszczyzn pionowych, a dach jest przedstawiony w postaci uproszczonej
(zawarty jest kształt dachu),

- poziom szczegółowości 3 (LoD3) – budynek (lub jego część) są reprezen-
towane przez ich prawdziwy kształt, ograniczone figurami płaskimi,
z dokładnym opisem budynku z zewnątrz obejmującym otwory drzwiowe
i okienne,

- poziom szczegółowości 4 (LoD4) – dane z poziomu szczegółowości 3 uzu-
pełnione o model wnętrza.

Istnieje również poziom szczegółowości 0 (LoD0) opisujący budynek
tylko w dwóch wymiarach. Poziomy szczegółowości (LoD1-LoD4) są przed-
stawione na rysunku 6.6.

Rysunek 6.6. Cztery poziomy szczegółowości dla budynków w języku City GML

Źródło: [Specyfikacja, 2013]
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Biorąc pod uwagę normę ISO 19152 oraz dyrektywę INSPIRE wraz
ze specyfikacjami danych „Działki Katastralne” oraz „Budynki” w aspekcie
katastru 3D, istotne wydają się dwa czynniki [Bydłosz, 2012c].

Pierwszy to związek miedzy klasą LA_SpatialUnit (alias LA_Parcel)
z ISO 19152 oraz klasą CadastralParcel ze specyfikacji danych INSPIRE.
Zespół roboczy „Działki Katastralne” oraz zespół opracowujący normę ISO
19152 współpracowały ze sobą, stąd klasa LA_Parcel jest podstawą dla bu-
dowy klasy CadastralParcel. W zakresie dwu wymiarów nie wydaje się to
skomplikowane, jednakże jak wspomniano wcześniej nie jest to w pełni
możliwe w trzech wymiarach, ponieważ INSPIRE ma poważne ograniczenia
w tym zakresie. Jednakże działki katastralne w postaci 2.5D oraz 3D nie są
zupełnie wyłączone z INSPIRE, a nawet uważa się że mogą być przydatne
w przyszłości.

Drugi czynnik dotyczy budynków. Zarówno w świetle ISO 19152 jak
i dyrektywy INSPIRE budynki są obiektami trójwymiarowymi. Klasa LA_Le-
galSpaceBuildingUnit jest podklasą klasy LA_SpatialUnit w „Katastralnym
Modelu Administrowania Terenem”, natomiast klasy Building oraz Buil-
dingPart są klasami z pakietu Buildings Base specyfikacji INSPIRE dla bu-
dynków. Ponieważ wymienione wyżej trzy klasy odnoszą się do budynków,
większość zawartych w nich danych będzie identyczna.

6.3. Polski system katastralny

Zasady funkcjonowania polskiego systemu ewidencji gruntów i bu-
dynków (katastru) reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
[Ustawa, 1989]. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia katastru są
zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownic-
twa z 29 marca 2001 roku [Rozporządzenie, 2001a]. Model pojęciowy da-
nych katastralnych jest określony w rozporządzeniu Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków [Rozporządzenie, 2013b].

Specyfikacja modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budyn-
ków składa się ze schematu aplikacyjnego UML danych i katalogu obiektów
EGiB oraz Modelu Podstawowego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ję-
zyk GML (Geographic Markup Language) został przyjęty jako podstawowy
format wymiany i udostępniania zbiorów danych katastralnych.

Schemat aplikacyjny danych ewidencji gruntów i budynków jest zapi-
sany w języku UML, zgodnie z metodyką modelowania danych opisaną przez
normy ISO serii 19100, dotyczące informacji geograficznej. Katalog obiek-
tów zawiera definicje i opisy typów obiektów przedstawionych w schemacie
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aplikacyjnym, ich atrybutów oraz powiązań pomiędzy typami obiektów, wy-
stępujących w jednym lub więcej modelach danych przestrzennych (schema-
tach aplikacyjnych).

Model polskiego katastru składa się łącznie z siedemdziesięciu jeden
klas pogrupowanych w osiem następujących pakietów tematycznych: Obiekt
Ogólny, Dane Przedmiotowe, Dane Podmiotowe, Prawa do Nieruchomo-
ści, Adres, Punkt Graniczny, Dzierżawa oraz Podstawa Prawna. Relacje między
poszczególnymi klasami są przedstawione na szesnastu diagramach.

Wszystkie obiekty bazy danych katastru nieruchomości posiadają atry-
buty dotyczące daty ich powstania i archiwizacji, określające cykl życia obiektu,
a także daty powstawania i archiwizacji kolejnych wersji obiektu oraz iden-
tyfikator infrastruktury informacji przestrzennej. Atrybuty te są dziedziczo-
ne z klasy abstrakcyjnej EGB_OgolnyObiekt. Bieżące funkcjonowanie sys-
temu ewidencji gruntów i budynków polega na wprowadzaniu zmian wyni-
kających z napływających dokumentów. Odzwierciedleniem tego w modelu
katastru są relacje nawigacji pomiędzy klasą EGB_OgolnyObiekt, a klasą
EGB_Zmiana (rysunek 6.7). Oznacza to zatem, że zawsze istnieje powiąza-
nie pomiędzy obiektem a dokumentem, na podstawie którego dane doty-
czące tego obiektu zostały ujawnione lub zmodyfikowane.

Rysunek 6.7. Diagram OgolnyObiekt

Źródło: [Rozporządzenie, 2013b]

6.4. Otoczenie prawne katastru 3D w Polsce

Akty prawne mające lub mogące mieć wpływ na funkcjonowanie przy-
szłego katastru 3D w Polsce można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa
jest związana z funkcjonowaniem obecnej ewidencji gruntów oraz ksiąg wie-
czystych. Można tu zaliczyć następujące regulacje:
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– ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne [Ustawa, 1989],
– ustawa o gospodarce nieruchomościami [Ustawa, 1997a],
– ustawa o księgach wieczystych i hipotece [Ustawa, 1982],
– Kodeks Cywilny [Ustawa, 1964],
– Prawo budowlane [Ustawa, 1994c],
– Prawo wodne [Ustawa, 2001],
– rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie ewidencji

gruntów i budynków [Rozporządzenie, 2001a],
– rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Rozporządzenie,
2013b],

– rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy da-
nych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiek-
tów topograficznych oraz mapy zasadniczej [Rozporządzenie, 2013a].

Wymienione powyżej akty prawne regulują w chwili obecnej prowadze-
nie katastru oraz rejestrów z nim związanych. Wyjątek stanowi [Rozporządze-
nie, 2013b], które jest już nieobowiązujące, ale nie ma też swojego zamiennika.
Ewentualna budowa katastru 3D będzie musiała być uwzględniona w tych ak-
tach prawnych. Wynika to z definicji ewentualnych nowych obiektów katastru,
ich rejestracji, związków z obiektami innych rejestrów takich jak na przykład
księgi wieczyste, gospodarowania tymi obiektami (np. ustalenie granic, podział,
rozgraniczenie itp.) oraz praw i ograniczeń z nimi się wiążących.

Druga grupa aktów prawnych to akty, które w chwili obecnej nie mają
bezpośredniego związku z katastrem. Jednakże związek ten może się poja-
wić w przypadku włączenia do katastru „trzeciego wymiaru”. Są to Prawo
geologiczne i górnicze [Ustawa, 1994b] oraz Prawo lotnicze [Ustawa, 2002a].
Pierwszy z tych aktów może ograniczać ewentualny zasięg praw własności
pod powierzchnią terenu, natomiast drugi może powodować analogiczne
ograniczenia wzwyż.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że potencjalne regulacje w zakresie
katastru 3D wymagałyby kompleksowych zmian z zakresie rejestracji obiek-
tów a także w zakresie szeroko pojętego rozumienia własności oraz odno-
szących się do niej praw i obowiązków czy ograniczeń. Ma to również aspekt
finansowy na przykład w zakresie wyceny takich nieruchomości, czy też ich
wykorzystania np. jako zabezpieczenie poprzez ustanowienie hipoteki.

6.5. Prace w zakresie rozwoju katastru 3D w Polsce

W ostatnich latach problematyka katastru trójwymiarowego zyskuje
szeroką popularność, w tym również w Polsce. Pojawiło się wiele opracowań
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podejmujących tą tematykę w różnych aspektach. W publikacjach [Siejka,
i in., 2014] oraz [Sanecki, i in., 2013] punktem wyjścia do dalszych prac był
numeryczny model terenu. W pracach [Karabin, 2012] oraz [Śliwiński, 2014]
podstawą do badań są problemy jakie napotkano przy rejestracji obiektów
na mapie zasadniczej i ewidencyjnej. W zakres tej tematyki wpisuje się pu-
blikacja [Felcenloben, 2013], gdzie autor proponuje zdefiniowanie pojęcia
„działki powietrznej” wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian w usta-
wodawstwie, zwłaszcza w kodeksie cywilnym. Zagadnienie związane ze struk-
turą własności w przestrzeni podjęto z kolei w [Karabin, 2013] oraz również
w [Śliwiński, 2014]. Warto tutaj zwrócić uwagę na monografię [Karabin,
2013], w której przedstawiono kompleksowe ujęcie dla modelu katastru 3D
w Polsce. Z kolei w publikacji [Bydłosz, 2014b] zaproponowano dwa nowe
obiekty katastru 3D, definiując je w notacji UML.

6.5.1.Prace oparte o numeryczny model terenu

Model katastru 3D+czas (3D+time Cadastre) został zaproponowany
w publikacji [Siejka i in., 2014]. W pracy tej opisano sposób przejścia
z katastru dwuwymiarowego na kataster trójwymiarowy z uwzględnieniem
czasu. Podstawą dla utworzenia takiego katastru jest numeryczny model
terenu, którego utworzenie umożliwiają zawansowane technologie CAD,
GIS oraz bazodanowe. Zaproponowany modelu katastru obejmuje nume-
ryczny model terenu, budynki oraz sieci infrastruktury. Przykładową wizu-
alizację przedstawiono na rysunku 6.8.

Rysunek 6.8. Budynki, granice działek oraz sieci wodociągowe umieszczone
na powierzchni terenu

Źródło: [Siejka i in., 2014]

Aby zapewnić aspekt czasowy w analizowanym modelu wykorzystano
stany obiektów na dany moment. Taki zapis stanów obiektu jest uwzględ-
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niony w normie ISO 19152 „Katastralny Model Administrowania Terenem”
[ISO, 2012]. W pracy zaproponowano również uproszczony model katastru
3D+czas wykonany z zastosowaniem języka UML (rysunek 6.9).

Rysunek 6.9. Uproszczony model katastru 3D + czas (3D + time cadastre)

Źródło: [Siejka i in., 2014]

Drugą pracą, gdzie budowę katastru 3D opiera się na numerycznym
modelu terenu jest publikacja [Sanecki, i in., 2013]. W pracy tej autorzy oce-
niają możliwość wykorzystania numerycznego modelu terenu (DEM) pozy-
skanego za pomocą skaningu laserowego w katastrze trójwymiarowym. We-
dług autorów publikacji [Sanecki, i in., 2013] model terenu pozyskany za
pomocą technologii Lidar da się wykorzystać do budowy katastru 3D, po
uwzględnieniu odpowiednich wymagań dokładnościowych i technologicznych.

6.5.2.Prace oparte o doświadczenia praktyczne przy rejestracji
skomplikowanych obiektów
Badania istotne dla rozwoju katastru 3D w Polsce zostały przed-

stawione w [Karabin, 2012]. Opierając się na badaniach empirycznych
oraz pracach wykonanych na obiektach testowych pokazano, że zarówno
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treść mapy zasadniczej jak i mapy ewidencyjnej często nie odzwiercie-
dlają, we właściwy sposób rzeczywistej sytuacji w terenie, zwłaszcza
w przypadku skomplikowanej zabudowy. Przykład, gdzie mapa ewiden-
cyjna nie odzwierciedla zabudowy nad i pod powierzchnią ziemi jest
przedstawiony na rysunku 6.10.

Rysunek 6.10. Obiekt testowy – Pałac Kultury i Nauki

Źródło: [Karabin, 2012]

Z kolei analogiczny przykład, dla mapy zasadniczej jest przedstawio-
ny na rysunku 6.11.

Dla rozwiązania problemów związanych z rejestracją nieruchomości
M. Karabin proponuje nowy sposób zdefiniowania zasięgu praw do nieru-
chomości oraz wprowadzenie do katastru nowych obiektów [Karabin, 2013].
Zaproponowana jest tu zmiana art. 143 kodeksu cywilnego, na brzmiący
następująco „W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze prze-
znaczenie gruntu, uwzględniając ograniczenia publiczno-prawne – własność
gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią, którą okre-
śla się w katastrze nieruchomości”. Zaproponowano również nowe pojęcia
takie, jak „Działka katastralna 2D” oraz „Działka katastralna 3D”. Działka
katastralna 2D została zdefiniowana jako „położony w granicach jednego
obrębu, ciągły obszar gruntu jednorodny ze względu na stan prawny wydzie-
lony z otoczenia w płaszczyźnie (x-y), za pomocą linii granicznych oraz okre-
ślonym zasięgu pionowym własności w kierunku „z” ”. Działkę katastralną
3D zdefiniowano natomiast jako „wydzieloną z przestrzeni jednej lub kilku
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działek katastralnych 2D z danego obrębu – ciągłą i spoistą bryłę, jedno-
rodną ze względu na stan prawny o określonym zasięgu w przestrzeni”.
W pracy [Karabin, 2013] szczegółowo opisano i przedstawiono w sposób
graficzny koncepcję tworzenia takich działek i ich wzajemnego oddziaływa-
nia oraz uwarunkowania ich wydzielenia.

W publikacji [Felcenloben, 2013] zwrócono uwagę na fakt, że ist-
nieją realne problemy z ustaleniem stanu prawnego obiektów budowla-
nych zrealizowanych nad (mosty, wiadukty, napowietrzne ciągi komuni-
kacyjne) czy pod powierzchnią (tunele) nieruchomości gruntowej przez
inwestora, który nie jest jej właścicielem ani użytkownikiem wieczystym.

Rysunek 6.11. Obiekt testowy

Źródło: [Karabin, 2012]
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W pracy tej zaproponowano aby wzorem innych państw, wprowadzić do
polskiego porządku prawnego nowe pojęcie nieruchomości przestrzen-
nej, które umożliwiłoby ustanowienie odrębnej własności obiektów bu-
dowlanych realizowanych nad czy pod powierzchnią gruntu.

Według Felcenlobena [2013] prawo odpłatnego ustanowienia tytułu
własności do obiektu przestrzennego posadowionego nad czy pod powierzch-
nią cudzego gruntu stworzyłoby sytuację umożliwiającą z jednej strony ko-
rzystanie z nieruchomości gruntowej przez jej dotychczasowego właściciela
w ustalonych w umowie granicach, z drugiej zaś gwarantowałoby inwestoro-
wi poczucie pewności prawnej i ekonomicznej w dysponowaniu tym obiek-
tem, w szczególności w zakresie przenoszenia i ustanawiania praw w odnie-
sieniu do tak wyodrębnionej trójwymiarowej działki powietrznej. Propono-
wana możliwość prawnego wyodrębnienia nieruchomości trójwymiarowej nie
dotyczyłaby obiektów budowlanych i innych urządzeń posadowionych bez-
pośrednio na powierzchni gruntu. Przeniesienie prawa własności do wyod-
rębnionej nieruchomości przestrzennej (obiektu budowlanego) powinno
odbywać się w trybie cywilnym w formie umowy notarialnej lub w przypad-
kach ściśle określonych w spec-ustawach, w trybie administracyjnym. Sku-
teczność czynności prawnych związanych z wyodrębnieniem nieruchomości
winna być warunkowana wpisem do księgi wieczystej, na podobnych zasa-
dach, jakie obowiązują przy wyodrębnianiu samodzielnych lokali. Odrębna
własność obiektu budowlanego mogłaby także powstać w wyniku wykonania
umowy zobowiązującej do przeniesienia praw do działki powietrznej, za-
wartej pomiędzy właścicielem nieruchomości gruntowej (użytkownikiem
wieczystym) a inwestorem, po zakończeniu budowy. Roszczenie cywilno-
prawne wynikające z umowy zobowiązaniowej winno być ujawnione w dzia-
le III księgi wieczystej. Wprowadzenie do obiegu prawnego nowego pojęcia
nieruchomości przestrzennej (działki powietrznej) wymagałoby zmiany ist-
niejących regulacji w tym zakresie, a w szczególności przedefiniowania tre-
ści art. 46 § 1 oraz artykułów 140 i 143 kodeksu cywilnego. Proponowana
zmiana, mogłaby polegać na zastąpieniu klauzul generalnych, o których
mowa w art. 140 i 143 k.c., zapisami ustawowymi ściśle określającymi sposób
wyznaczenia przestrzennych granic prawa własności, których zasięg winien
być ujawniony w katastrze nieruchomości za pomocą współrzędnych (x,y,z)
punktów granicznych wyznaczających ten obszar. Możliwość wyodrębnienia
działki powietrznej dotyczyłaby jedynie przestrzeni, w tak określonych gra-
nicach. Poza nimi prawo własności do przestrzeni należałoby do Skarbu Pań-
stwa. W pracy [Felcenloben, 2013] podkreślono, że proponowana zmiana
polegająca na wprowadzeniu do obiegu prawnego nowego rodzaju nieru-
chomości dotyczyłaby obiektu budowlanego zlokalizowanego nad czy pod
powierzchnią gruntu, a nie stricte samej przestrzeni powietrznej, tak jak to
zostało zdefiniowane w ustawodawstwie innych państw. Wyodrębnione for-
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malnie nieruchomości (w tym obiekty budowlane) winny być rejestrowane
w katastrze w układzie trójwymiarowym (x,y,z) umożliwiającym określenie
ich przestrzennych granic własności nad i pod powierzchnią gruntu z zacho-
waniem wielopoziomowych relacji prawnych i geometrycznych zachodzą-
cych pomiędzy przedmiotem, a podmiotem prawa. Według Felcenlobena
[2013] rejestracja w katastrze działek przestrzennych (3D) i praw z nimi
związanych może odbywać się z zastosowaniem jednej z trzech metod – geo-
metrycznej, mieszanej (hybrydowej) raz pośredniej.

Felcenloben [2013] uważa, że kataster 3D powinien obejmować nie
tylko możliwość rejestracji danych geometrycznych dotyczących trójwymia-
rowych obiektów ewidencyjnych, ale także praw o charakterze czasowo-prze-
strzennym ustanawianych na rzeczy cudzej. Czas trwania określonego pra-
wa stanowi tym samym wyznacznik trwałości wyodrębnionego obiektu ewi-
dencyjnego (np. służebności, dzierżawy, użytkowania wieczystego czy użyt-
kowania, itp.) i wyznacza tym samym czwarty wymiar katastru (4D).

6.5.3.Definicja nowych obiektów katastru w notacji UML

W swoich pracach [Bydłosz i in., 2013] oraz [Bydłosz, 2014] autor
zaproponował rozszerzenie funkcjonalności obecnego systemu katastralne-
go w Polsce o definicje dwóch nowych obiektów. Są to trójwymiarowa dział-
ka katastralna reprezentowana przez klasę EGB_DzialkaKatastralna_3D
oraz przestrzeń prawna budynku trójwymiarowego, którą reprezentuje kla-
sa EGB_PrzestrzeńPrawna_3D_Budynku.

Definicja klasy EGB_DzialkaKatastralna_3D jest oparta na dotych-
czasowej definicji działki ewidencyjnej (2D). W definicji tej zawężono za-
kres stosowania wielościanów wyłącznie do graniastosłupów prostych. Taka
działka może być działką naziemną, podziemną lub jednocześnie obydwo-
ma. Podlega ona restrykcjom wynikającym z obecnych przepisów prawnych,
stąd do definicji klasycznej działki dwuwymiarowej dodano ograniczenia
dotyczące maksymalnej wysokości lub głębokości obiektów. W początkowej
fazie budowy nowego systemu katastralnego proponuje się, aby nie tworzyć
działek mających tylko część nadziemną lub podziemną, tzn. nieprzecinają-
cych powierzchni ziemi. Schemat klasy opisującej trójwymiarową działkę
katastralną w notacji UML przedstawiony jest na rysunku 6.12.

W definicji przestrzeni prawnej budynku trójwymiarowego (EGB_Prze-
strzeńPrawna_3D_Budynku), autor proponuje aby przestrzeń ta była gra-
niastosłupem prostym. Podstawą graniastosłupa jest rzut pionowy konturu
budynku na poziom gruntu. Wysokość części naziemnej to odległość od
podstawy budynku (poziomu gruntu) do najwyższego jego punktu, nato-
miast głębokość części podziemnej określona jest od poziomu gruntu do
najniższej części fundamentów. Taka definicja przestrzeni prawnej budynku
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trójwymiarowego może spowodować pewne problemy. Pierwszy dotyczy nie-
jednoznaczności określenia konturu podstawy budynku jeżeli kondygnacje
podziemne i naziemne mają inny obrys. Drugi problem to możliwość przeci-
nania się tak zdefiniowanych obiektów w przestrzeni. Oba te zagadnienia
autor proponuje rozwiązać na późniejszym etapie prac. Schemat klasy opi-
sującej trójwymiarową przestrzeń prawną budynku w notacji UML przed-
stawiony jest na rysunku 6.13.

Rysunek 6.12. Schemat działki katastralnej 3D, opracowany w notacji UML

Źródło: [Bydłosz, 2014]

Rysunek 6.13. Schemat przestrzeni prawnej budynku 3D, opracowany
w notacji UML

Źródło: [Bydłosz, 2014]
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Oprócz działki ewidencyjnej oraz budynku, obiektem tradycyjnej ewi-
dencji gruntów i budynków (katastru) w Polsce jest samodzielny lokal. Lo-
kal jako obiekt katastru składa się z lokalu „właściwego”, ewentualnych
pomieszczeń przynależnych, udziału w częściach wspólnych budynku oraz
udziału w gruncie lub w jego wieczystym użytkowaniu. Zdaniem autora
w chwili obecnej nie wydaje się celowe definiowanie nowego obiektu kata-
stru 3D opartego na definicji lokalu, lecz pozostawienie dotychczasowej
definicji. Głównym zadaniem związanym we włączenie lokali w system kata-
stru trójwymiarowego wydaje się być ich odpowiednia wizualizacja. Można
tutaj skorzystać z prac prowadzonych dotychczas za granicą, na przykład
projektu wykonanego dla miasta Niżny Nowgoród przez międzynarodowy
zespół badaczy [Vandysheva i in., 2012].
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7. Wykorzystanie języka CityGML
dla potrzeb opisu trójwymiarowych
obiektów ewidencyjnych

W ostatnim czasie wyzwaniem istniejących systemów katastralnych staje
się jednolite i jednoznaczne opisanie struktur wielowymiarowych, stąd ce-
lem rozdziału jest próba zaimplementowania języka CityGML do budowy
trójwymiarowej geometrii obiektów ewidencyjnych.

7.1. Charakterystyka istniejącego modelu katastru
nieruchomości

Systemy katastralne w Europie opierają się na zasadzie rejestrowania
wzajemnych relacji pomiędzy obiektami przestrzennymi (np. działkami),
nałożonymi na nie prawami oraz podmiotami, którym te prawa przysługują
[Henssen, 1995].

Podstawowymi obiektami przestrzennymi istniejącego w Polsce mo-
delu katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)5 są: działka
ewidencyjna, budynek i lokal. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dane geometryczne dotyczące działek ewidencyjnych i budynków są reje-
strowane w dwuwymiarowym układzie współrzędnych płaskich prostokąt-
nych „PL-2000”, zaś w odniesieniu do lokali kataster nieruchomości zawie-
ra jedynie dane opisowe. Szczegółowy zakres informacyjny dotyczący tych
obiektów został wyszczególniony w rozporządzeniu w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków [Rozporządzenie, 2001a], w którym określono także model
pojęciowy danych ewidencji gruntów i budynków oraz schemat aplikacyjny
GML dla tych danych.

W obowiązującym systemie prawnym działka ewidencyjna zdefinio-
wana została jako ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego ob-
rębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za po-
mocą linii granicznych. Należy zauważyć, że rejestrując w katastrze nieru-
chomości działkę ewidencyjną pomijany jest fakt, iż jest ona obiektem trój-

5 W treści art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [Ustawa, 1989]
ustawodawca utożsamił pojęcie katastru nieruchomości z pojęciem ewidencji gruntów
i budynków.
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wymiarowym, a ustanowione na niej prawa rzeczowe rozciągają się na prze-
strzeń nad i pod powierzchnią gruntu. Można jednak przyjąć, że tradycyjna
działka bez usytuowanych na niej obiektów przestrzennych nie wymaga wglą-
du w trzeci wymiar, a rejestracja jej położenia na płaszczyźnie odwzorowa-
nia jest wystarczająca [Felcenloben, 2010].

Zagadnienie to staje się znacznie bardziej skomplikowane w przy-
padku, gdy kilku użytkowników korzysta z różnych „fragmentów” przestrze-
ni działki. Badania przeprowadzone m. in. przez Góźdź [Góźdź, 2008], Ka-
rabina [Karabin, 2011] i Bydłosza [Bydłosz, 2012a] potwierdzają problemy
w definiowaniu zasięgu praw w przypadku warstwowego użytkowania nieru-
chomości i uzasadniają potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku praw-
nego nowego obiektu katastralnego, tzw. działki 3D (ang. 3D parcel) oraz
określenia jej przestrzennych granic w układzie trójwymiarowym. Uzupeł-
nienie modelu katastru nieruchomości o nowy obiekt winno być jednak
poprzedzone zmianą istniejących regulacji w kodeksie cywilnym [Ustawa,
1964] i wprowadzeniem do porządku prawnego nowego rodzaju nierucho-
mości – nieruchomości 3D (ang. 3D property).

Należy mieć na uwadze, że celem katastru nieruchomości jest nie
tylko rejestracja stanów prawnych nieruchomości, ale także wsparcie pro-
cesów gospodarowania i zarządzania gruntami oraz ich częściami składo-
wymi. Stąd drugim podstawowym obiektem przestrzennym występującym
w modelu katastru jest budynek, który w rozumieniu przepisów rozporzą-
dzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych [Rozporzą-
dzenie, 1999b] stanowi zadaszoną, połączoną w sposób trwały z gruntem
konstrukcję wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami techniczny-
mi, wykorzystywaną dla potrzeb stałych oraz przystosowaną do przebywa-
nia ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. W drodze interpretacji prze-
pisów rozporządzenia w sprawie PKOB należałoby przyjąć dodatkową prze-
słankę dla budynku – obiekt jest budynkiem jeżeli jest wydzielony z prze-
strzeni za pomocą ścian. Wyjątek stanowi wiata, która odróżnia się od
innych budynków tym, że może być nieobudowana ścianami ze wszystkich
stron lub w ogóle ścian pozbawiona.

Zgodnie z rzymską zasadą superficies solo cedit budynki trwale związa-
ne z gruntem stanowią części składowe nieruchomości gruntowych z wyjąt-
kiem tych przypadków, gdzie na mocy odrębnych przepisów pozostają one
przedmiotem oddzielnej własności (nieruchomości budynkowe). Kataster
nieruchomości rejestruje oba typy budynków.

W katastrze nieruchomości ujawnia się kontur budynku rozumiany
jako linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę
poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią te-
renu. Dopuszcza się także rejestrowanie danych określających położenie
środka geometrycznego budynku (tzw. centroid).
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W polskim systemie katastralnym ujawniane są również samodziel-
ne lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu. W rozumieniu
ustawy o własności lokali [Ustawa, 1994a] samodzielnym lokalem jest wy-
dzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocni-
czymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje
się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgod-
nie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Do lokalu mogą przy-
należeć inne pomieszczenia, w szczególności: piwnica, strych, komórka lub
garaż. Ponadto, właścicielowi lokalu przysługuje udział w tzw. nierucho-
mości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokali. Nieruchomość
wspólną stanowi zaś grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział właściciela lokalu wy-
odrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi po-
wierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależ-
nych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomiesz-
czeniami do nich przynależnymi. Obecnie kataster nieruchomości nie za-
wiera żadnych danych geometrycznych odnoszących się do lokali i po-
mieszczeń przynależnych. Kataster nie rejestruje też żadnych informacji
na temat części wspólnych w budynku.

7.2. CityGML jako schemat wymiany danych przestrzennych

W celu budowy trójwymiarowej geometrii obiektów katastralnych (bu-
dynków i lokali) wykorzystano schemat aplikacyjny CityGML.

CityGML stanowi międzynarodowy standard OGC (ang. Open Geo-
spatial Consortium) przeznaczony do budowy trójwymiarowych modeli miast
[CityGML, 2012]. Standard pozwala na uzyskanie sformalizowanego opisu
podstawowych klas obiektów występujących w trójwymiarowych modelach
miast, w odniesieniu do ich właściwości geometrycznych, topologicznych
i semantycznych [Kolbe, Bacharach, 2008]. Standard dostarcza schematu
aplikacyjnego w języku GML (ang. Geography Markup Language).

Należy wyjaśnić, że formalnym środkiem opisu danych przestrzennych,
a zarazem formatem wymiany tych danych rekomendowanym przez Między-
narodowe Normy ISO serii 19100 dotyczące Informacji Geograficznej jest
język GML. GML nie stanowi jednak w dosłownym sensie języka aplikacyj-
nego, a jedynie definiuje elementy dotyczące aspektu przestrzennego geo-
informacji. Zatem, aby zastosować go w konkretnych dziedzinach koniecz-
ne jest opracowanie schematu aplikacyjnego GML, opisującego logiczną
organizację danych w pliku oraz ich znaczenie i kontekst, w odniesieniu do
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określonego obszaru tematycznego [Kmiecik, 2005]. Przykładem takiego
schematu jest właśnie CityGML.

CityGML posiada strukturę modułową (rysunek 7.1). Składa się on
z modułu bazowego (ang. core module) oraz modułów tematycznych (ang.
thematic extension modules), wśród których można wyróżnić: Budynki (Buil-
ding), Mosty (Bridge), Inne obiekty miejskie (CityFurnitury), Użytkowanie
terenu (LandUse), Obiekty związane z transportem (Transportation), Tunele
(Tunnel), Roślinność (Vegetation), Cieki i zbiorniki wodne (WaterBody),
Numeryczny model terenu (Relief), Grupowanie obiektów (CityObjectGro-
up). Moduły tematyczne cechują się całkowitą autonomicznością co ozna-
cza, że mogą być implementowane odrębnie, w zależności od potrzeb użyt-
kowników.

Rysunek 7.1. Moduły CityGML

Źródło: Opracowanie na podstawie [CityGML, 2012]

W standardzie CityGML wyróżnia się pięć poziomów szczegółowości
prezentowania obiektów wchodzących w skład modelu miasta 3D, tzw. LOD
(ang. Level of Details) (rysunek 7.2).

W odniesieniu do budynków model regionalny (LOD0) prezentuje
dane na najwyższym poziomie ogólności. W modelu blokowym (LOD1)
budynki są przedstawiane jako bryły ze zgeneralizowaną geometrią i pła-
skim dachem. Model geometryczny (LOD2) pozwala na rozróżnienie typów
dachów. Model architektoniczny zewnętrzny (LOD3) umożliwia dokład-
ny opis kształtu dachów oraz wiernie oddaną teksturę elewacji. Najwyższą
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dokładnością cechuje się model architektoniczny wewnętrzny o poziomie
szczegółowości LOD4, który oprócz elementów zewnętrznych budynku pre-
zentuje także jego wnętrze.

7.3. Porównanie wybranych klas CityGML z klasami
polskiego modelu pojęciowego danych EGiB

Pierwszym etapem wykorzystania CityGML do celów katastralnych jest
dokonanie przyporządkowania poszczególnym atrybutom klas Building
i Room z tego standardu odpowiednich atrybutów klas EGB_Budynek
i EGB_LokalSamodzielny z modelu pojęciowego polskiego katastru nieru-
chomości. Podobieństwo zostało określane na podstawie semantyki pojęć
oraz właściwości atrybutów. Ich sposób przyporządkowania przedstawiono
w tabelach 7.1 oraz 7.2.

Należy podkreślić, że wszystkie atrybuty występujące w klasach Buil-
ding i Room znajdujących się w schemacie CityGML posiadają krotności
z przedziału (0..1) lub (0..*), co oznacza, że ich wypełnianie w pliku GML
ma charakter opcjonalny.

Rysunek 7.2. Poziomy szczegółowości w CityGML

Źródło: [CityGML, 2012]
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Z drugiej strony istnieje możliwość rozwinięcia schematu CityGML
o sformalizowany opis dodatkowych atrybutów przy wykorzystaniu tzw. atry-
butów rodzajowych (ang. generic attributes) lub mechanizmu Rozszerzenia
Dziedzinowego Schematu Aplikacyjnego CityGML (ang. Aslication Doma-
in Extension CityGML).

Rozwiązania zaproponowane w CityGML pozwalają na całkowite
dostosowanie struktury danych do wymagań użytkowników.

Tabela 7.2. Propozycja przyporządkowania atrybutom klasy Room ze schematu
CityGML odpowiednich atrybutów klasy EGB_LokalSamodzielny z modelu

pojęciowego polskiego katastru nieruchomości

Tabela 7.1. Propozycja przyporządkowania atrybutom klasy Building
ze schematu CityGML odpowiednich atrybutów klasy EGB_Budynek z modelu

pojęciowego polskiego katastru nieruchomości
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7.4. Pozyskanie trójwymiarowej geometrii obiektów

Przedstawiony sposób budowy trójwymiarowej geometrii obiektów
ewidencyjnych na podstawie danych istniejących, w wyniku integracji:
a) danych ewidencyjnych z danymi z lotniczego skaningu laserowego – dla

budynku,
b) danych ewidencyjnych z danymi architektonicznymi – dla lokalu.

Ustalono, że dane ewidencyjne, udostępnione przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy, zostały pozyskane w okresie 2001 – 2005 w wyniku
geodezyjnych pomiarów terenowych, wykonanych w sposób zapewniający
określenie położenia punktów względem najbliżej położonych punktów
poziomej osnowy geodezyjnej z dokładnością nie mniejszą niż 10 cm.

Dane z lotniczego skaningu laserowego, udostępnione przez Cen-
tralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie,
pochodzą z 2012 r. Pliki binarne zawierające chmurę punktów z LIDAR
(ang. Light Detection and Ranging), zostały zapisane zgodnie ze standardem
1.2 opublikowanym w 2008 roku przez ASPRS (ang. American Society for
Photogrammetry and Remote Sensing). Średnia gęstość chmury wynosi ok.
12 punktów na m2, zaś dokładności: sytuacyjna – ok. 40 cm i wysokościowa
– ok. 10 cm.

Projekt architektoniczno-budowlany, udostępniony przez prywatne
biuro projektowe, został opracowany w 2004 r. na zlecenie inwestora.

W celu opisu trójwymiarowej geometrii budynku oraz obiektów znaj-
dujących się w jego wnętrzu wykorzystano moduł Budynki. Integracji da-
nych dokonano przy wykorzystaniu oprogramowania FME.

7.4.1.Przypadek 1: Kompleks mieszkalny na Ursynowie

Jednym z testowanych obiektów był kompleks mieszkalny, zlokalizo-
wany w Warszawie, w dzielnicy Ursynów. Kompleks posiada bardzo urozma-
iconą strukturę, składa się z czterech budynków podzielonych na tzw. bloki
budynku wyszczególnione ze względu na różną liczbę kondygnacji. Ponad-
to, w kompleksie należy wyróżnić nadziemną część zlokalizowaną w pasie
drogowym (rysunek 7.3).

W pierwszym etapie budowy trójwymiarowej geometrii obiektów do-
konano transformacji danych LIDAR z układu współrzędnych prostokąt-
nych płaskich „PL-1992” do układu „PL-2000”. Następnie dokonano spraw-
dzenia danych ewidencyjnych, ponieważ jednym z obligatoryjnych warun-
ków poprawnej integracji zbiorów jest posiadanie wyjściowych danych geo-
metrycznych 2D w postaci zamkniętych poligonów. Etap ten wykonano au-
tomatycznie przy użyciu algorytmów FME zakładając, że ewentualne po-
prawki będzie należało wprowadzić manualnie w pliku źródłowym.
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Rysunek 7.3. Zdjęcie kompleksu mieszkalnego na Ursynowie

Rysunek 7.4. Dane ewidencyjne (u góry)
i dane LIDAR (obok)

Źródło: Urząd m. st. Warszawy, Centralny Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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Na podstawie chmury punktów nałożonej na dane ewidencyjne, przy
zastosowaniu bufora 0.5 m określono średnią wysokość terenu oraz średnią
wysokość poszczególnych bloków budynków. W przypadku części nadziem-
nej budynku znajdującej się w pasie drogowym konieczne było manualne
zdefiniowanie minimalnej wysokości bloku. W oparciu o pozyskane dane
utworzono trójwymiarowy model budynku (rysunek 7.4).

Ostatnim etapem pracy było wygenerowanie pliku CityGML oraz jego
walidacja pod kątem poprawności semantycznej i syntaktycznej przy wyko-
rzystaniu programu Altova XMLSpy (rysunek 7.5).

Rysunek 7.5. Wizualizacja otrzymanego pliku CityGML

7.4.2.Przypadek 2: Lokale w budynku wielorodzinnym na Targówku

Drugim testowanym obiektem był budynek wielorodzinny, zlokalizo-
wany w Warszawie, w dzielnicy Targówek (rysunek 7.6). Budynek składa się
z pięciu nieruchomości lokalowych oraz pięciu garaży stanowiących pomiesz-
czenia przynależne do lokali. Ponadto, w budynku znajdują się piwnice słu-
żące do wspólnego użytku mieszkańców, które wraz z klatką schodową sta-
nowią części wspólne budynku.

W pierwszym etapie tworzenia geometrii trójwymiarowej obiektów
wpasowano dane geometryczne budynku z projektu architektoniczno-bu-
dowlanego w obszar mapy ewidencyjnej (rysunek 7.7). Jako punkty dosto-
sowania przyjęto narożniki budynku. Procedurę wykonano w oprogramo-
waniu AutoCAD. Następnie na podstawie chmury punktów z LIDAR okre-
ślono wysokość terenu.

Schemat postępowania przy generowaniu geometrii 3D lokali w FME
był zbliżony do procedury budowy geometrii 3D budynku. Zasadniczą róż-
nicą było określanie wysokości pomieszczeń, które odbywało się na podsta-
wie miar pozyskanych z przekroju pionowego budynku, przy uwzględnieniu
wysokości terenu.
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Rysunek 7.6. Zdjęcie budynku wielorodzinnego na Targówku

Rysunek 7.7. Wpasowanie danych architektonicznych na mapę ewidencyjną

Aby zachować odpowiednie relacje sąsiedztwa pomiędzy obiektami
znajdującymi się wewnątrz budynku oprócz lokali zdefiniowano również
pomieszczenia przynależne oraz tzw. części wspólne budynku.
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Na podstawie otrzymanego modelu wygenerowano plik CityGML,
który został zwalidowany pod kątem poprawności semantycznej i syntak-
tycznej przy wykorzystaniu programu Altova XMLSpy (rysunek 7.8).

Rysunek 7.8. Wizualizacja otrzymanego pliku CityGML

7.5. Omówienie wynikowych plików CityGML

Wynik integracji danych został zapisany w postaci plików GML, zgod-
nie ze schematem aplikacyjnym CityGML określającym strukturę danych
oraz ich logiczną organizację w pliku.

Standard CityGML zawiera szereg zaleceń określających zasady bu-
dowy geometrii obiektów na różnych poziomach szczegółowości, niemniej
jednak jest elastyczny i daje możliwość przyjmowania alternatywnych roz-
wiązań (rysunek 7.9).

Geometria kompleksu mieszkalnego (przypadek nr 1) została zdefi-
niowana na poziomie szczegółowości LOD2. W związku ze skomplikowa-
nym kształtem obiektu zdecydowano się na określenie geometrii poszcze-
gólnych bloków budynków. Wykorzystano w tym celu klasę Solid zdefinio-
waną poprzez powierzchnie: ścian (WallSurface), przyziemia (GroundSurfa-
ce) i dachu (RoofSurface). Fragment pliku CityGML dla tego obiektu przed-
stawiono na rysunku 7.10.
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W celu określenia geometrii pomieszczeń wewnątrz budynku (przy-
padek nr 2) wykorzystano klasę Room reprezentującą poziom szczegółowo-
ści LOD4. Zgodnie ze specyfikacją CityGML, definiowanie wnętrza budyn-
ku na poziomie LOD4 może nastąpić dopiero wówczas, gdy zdefiniowane
zostaną elementy charakterystyczne dla LOD3, w szczególności: otwory okien-
ne i drzwiowe, detale dotyczące elewacji budynku i kominy.

Rysunek 7.9. Moduł Budynki z CityGML

Źródło: [CityGML, 2012]
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Ze względu na fakt, że tego typu informacje nie są istotne z punktu
widzenia zadań, do których wykorzystywany jest kataster nieruchomości,
nie zastosowano się do zalecenia specyfikacji, pominięto klasy z poziomu
LOD3 i wykorzystano wybrane klasy z poziomu LOD4.

W omawianym przypadku w celu zdefiniowania geometrii pomiesz-
czeń stanowiących wnętrze budynku wykorzystano klasę Solid opisaną po-
przez powierzchnie: ścian (InternalWallSurface), podłóg (FloorSurface)
i sufitów (CeilingSurface). Fragment pliku CityGML dla tego obiektu przed-
stawiono na rysunku 7.11.

Rysunek 7.10. Przypadek 1 – fragment pliku CityGML

Rysunek 7.11. Przypadek 2 – fragment pliku CityGML
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8. Kataster gruntów na Ukrainie
– stan obecny i perspektywy rozwoju

Rozdział poświęcony jest katastrowi gruntów na Ukrainie, który two-
rzony jest z wykorzystaniem najlepszych światowych wzorców. Jest on nieja-
ko podsumowaniem omówionych wcześniej kierunków rozwoju ewidencji
gruntów w Polsce. Świadczy on o tym, że nie tylko nasz system katastralny
ulega ciągłym zmianą oraz dowodzi, że kierunki rozwoju są zbieżne w skali
międzynarodowej.

8.1. Systemy katastru gruntów na Ukrainie

Od 2000 roku Ukraina usiłuje stworzyć nowy system katastru gruntów
i rejestru nieruchomości. To rozwiąże wiele kwestii istotnych dla kraju: efek-
tywność i przejrzystość opodatkowania, praw własności oraz zapewnienia
korzystnego klimatu inwestycyjnego.

W ostatnim czasie na Ukrainie został zbudowany system katastralny,
któremu eksperci dali pozytywną ocenę. Jego powstanie poprzedzone było
długimi pracami. Między innymi, w ramach projektu Banku Światowego nt.
kwestii własności gruntów na obszarach wiejskich, wykonana została aero-
triangulacja na terenie całego kraju, ustanowiono kartograficzną podstawę
katastru oraz przeprowadzono automatyczną inwentaryzację systemu infor-
macji o terenie.

Państwowy Kataster Ziemi jest najważniejszym instrumentem kontro-
li państwowej nad zasobami ziemi. Zapewnia przyjęcie decyzji i rozwiązań
opartych na podstawach naukowych w dziedzinie racjonalnego zarządza-
nia, wykorzystania i ochrony ziemi. Rola katastru gruntów jako narzędzie
zarządzania ziemią wzrosła, zwłaszcza po przeprowadzeniu reformy zarzą-
dzania zasobami ziemskimi [Nagorna, 2011].

Państwowy Kataster Ziemi jest przeprowadzony w celu wsparcia in-
formacyjnego państwa i samorządów, osób fizycznych i prawnych (rysunek
8.1).

Kataster jest systemem służącym do opisywania, monitorowania i oceny
gruntów na cele publiczne. W zależności od tego, co jest przedmiotem reje-
stracji i wyceny odróżniamy kataster gruntów, wody, dóbr przemysłowych,
lasów, budownictwa miejskiego itp.

Historycznie, rejestr gruntów powstaje w wyniku obiektywnej koniecz-
ności w uzyskaniu informacji na temat gruntów jako źródła bogactwa.
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Z powstaniem państwowości ziemia stała się źródłem dochodów publicz-
nych, w związku z tym – szczególnym przedmiotem opodatkowania.

Musimy odróżniać kataster gruntów w wąskim i szerokim znaczeniu.
W wąskim znaczeniu „Land Registry” (kataster ziemi) jest księgą (rejestrem)
podatku od gruntu. W najszerszym znaczeniu – pewnym systemem operacji
rejestracji, opisu i oceny gruntów, podjęte przez organy publiczne w celu
uzyskania informacji o podstawie do wprowadzenia podatku od nierucho-
mości i innych potrzeb społecznych.

Państwowy Kataster Ziemi jest jedynym systemem zarządzania zie-
mią, który ustala prawo własności i prawa do użytkowania gruntów i zawiera
zestaw dokumentów i lokalizacji gruntów oraz system prawny tych miejsc,
ich oceny, klasyfikację gruntów, ilościowe i jakościowe charakterystyki, po-
dział między właścicielami i użytkowników gruntów [Stupen i in., 2011].
Schemat Państowego katastru Ziemi przedstawiono na rysunku 8.2.

Państwowy Kataster Ziemi jest własnością publiczną. Geodezyjną
podstawą Państwowego Katastru jest państwowa sieć geodezyjna. Jego kar-
tograficzną podstawą są mapy założone w formie i skali zgodnymi z pań-
stwowymi przepisami prawa [Stupeń i in., 2008]. Wszystkie informacje
o inwentaryzacji gruntów wydane są w formie graficznej i tekstowej, odna-
wianej, która ulega aktualizacji raz w roku.

Przedmiotem Państwowego Katastru Ziemi są grunty w granicy pań-
stwowej Ukrainy (tj. działki w poszczególnych jednostkach administracyj-
nych państwa) oraz ograniczenia dotyczące ich użytkowania (rysunek 8.3).

Rysunek 8.1. Rozwój katastru jako głównego elementu zarządzania
nieruchomościami wg Prof. Iana Williamsona
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Państwowy Kataster Ziemi opiera się na następujących zasadach:
1) Obowiązek rejestracji wszystkich obiektów.
2) Jednolitość metodologii.
3) Obiektywność, dokładność i kompletność informacji.

Rysunek 8.2. Państwowy Kataster Ziemi

Rysunek 8.3. Struktura Państwowego Katastru Ziemi
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4) Wprowadzanie informacji wyłącznie na podstawie i zgodnie z przepisa-
mi prawa.

5) Otwartość i dostępność informacji, legalność ich otrzymania, rozpo-
wszechnienia i przechowywania.

6) Ciągłość udostępniania informacji o obiektach oraz o zmianach.
7) Dokumentacja wszystkich danych.

Budowanie efektywnego systemu rejestracji katastru jest długotermi-
nową inwestycją publiczną w rozwój infrastruktury gospodarczej [Fedor-
chenko, 2010].

Zgodnie z międzynarodowym doświadczeniem, działalność ta popra-
wia efektywność gospodarek narodowych do 10%, co daje szybki rozwój
rynku nieruchomości, instytucjom finansowym i kredytowym, instrumentom
hipotecznym oraz sądownictwu.

Ponadto, otwiera się dostęp do bazy danych dla notariuszy, banków
(dla transakcji kredytowych), instytucji hipotecznych i licencjobiorców
– organizacje, które prowadzą prace geodezyjne. Stworzenie tego systemu
dla Ukrainy jest ważne, ponieważ do tej pory wszystkie dane były niejawne
dla przeciętnego obywatela.

Użyta technologia mapowania gwarantuje, że kataster zawiera wiele
cech działek. Dane elektroniczne Państwowego Katastru stają się platformą
dla udanej współpracy agencji z innymi urzędami państwowymi w zakresie
zagospodarowania miast, lasów, wody i innych branży katastralnych. To na
ogół daje pełny i jasny obraz krajowych zasobów, kontroli i ich zarządzania
oraz da możliwość przyciągnąć inwestorów. Tak więc, kataster nie jest tylko
rejestrem gruntów. Jest to świetny system informacji, który nie ma odpo-
wiednika w innych resortach państwowych na Ukrainie.

8.2. Rejestracja praw

Podczas pracy nad Kodeksem Ziemi, który wszedł w życie 1 stycznia
2002 roku, próbowano ujednolicić zalecenia dotyczące rejestracji praw do
nieruchomości. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Państwowy Ko-
mitet Zasobów Ziemi nie mogły dojść do porozumienia, który z resortów
ma być za to odpowiedzialny. Ich dyskusja została zakończona powstaniem
przepisów dotyczących Katastru Państwowego oraz państwowej rejestracji
praw do nieruchomości i ich obciążeń. W ten sposób powstały dwa systemy
państwowe: Rejestr Nieruchomości oraz Kataster Nieruchomości. Obydwa
wspierane są elektroniczną wymianą informacji. Zapewnia to prowadzenie
systemu rejestracji praw nieruchomości na podstawie katastru, a więc grun-
ty i nieruchomość rozpatrywane są jako jeden obiekt.
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W praktyce jednak dwie oddzielne procedury rejestracji (obiektu
i prawa do niego) prowadzą do dodatkowego nakładu czasu i pieniędzy.
Nabywcy praw muszą iść do co najmniej dwóch podmiotów państwowych.
Każdy z nich działa oddzielnie i ma inną procedurę przyjmowania aplikacji.
Tak więc, powyższa zasada nie jest w pełni realizowana.

Zgodnie z przepisami rejestracja praw do nieruchomości jest również
rejestracją praw do ziemi. W konsekwencji tej zasady prawo do ziemi i in-
nych nieruchomości rejestruje jeden rejestr.

Rejestracja praw jest funkcją administracyjną i musi być oddzielona
od organów sądowych lub notarialnych.

W ciągu dwóch lat funkcjonowania dwóch systemów nie udało się stwo-
rzyć pełnej bazy danych dla co najmniej jednego systemu. Są luki w danych
inwentaryzacyjnych na wielu obszarach ziemi, lasów i funduszy wodnych.

Fakt rejestracji własności ziemi jest potwierdzany poprzez odpowied-
ni wpis w rejestrze praw do nieruchomości oraz ich obciążeń i uzyskanie
dokumentu potwierdzającego państwową rejestrację praw do ziemi.

Dokumentem wskazującym zakończenie rejestracji prawa własności
do ziemi, a tym samym własności do niej jest świadectwo o prawie do nieru-
chomości. Jednakże takie świadectwo nie wydaje się we wszystkich przypad-
kach państwowej rejestracji praw. Dlatego przepisy przewidują wydanie in-
nego dokumentu potwierdzającego prawo własności dla osoby lub inne do
ziemi – wyciąg z rejestru państwa.

Oprócz praw własności do ziemi, rejestrujemy, również, i inne, po-
chodne prawa do niej: prawo do stałego korzystania z gruntów, dzierżawy,
prawo najmu, itd.

Państwowa rejestracja praw do gruntów odbywa po rejestracji ziemi
w Państwowym Katastrze. Jest ona oficjalnym certyfikatem własności grun-
tów i praw do ich użytkowania. Dokonuje się jej w rejestrze ziemi państwo-
wej, który składa się z dwóch części:
– księgi wpisów rejestracji certyfikatów aktów państwowych własności grun-

tów oraz prawo do stałego użytkowania gruntów, umów dzierżawy grun-
tów z podaniem numeru katastralnego gruntów,

– księgi ziemskiej, która zawiera informacje o działce.
Wniosek o rejestrację państwowej własności do ziemi dokonywany

jest w drodze pisemnego wniosku nabywcy prawa i rozpatrywany przez or-
gan, który przeprowadził państwową rejestrację gruntów. Jest to bardzo
wygodne dla obywateli, ponieważ w tym przypadku nie trzeba osobiście kon-
taktować się ze służbą rejestracji.

W przypadku gdy w dokumentach potwierdzających pochodzenie, przej-
ście i zakończenie realnych praw do ziemi, nie ma informacji o numerze kata-
stralnym, wnioskodawca oprócz dokumentu potwierdzającego pochodzenie
praw do nieruchomości podaje wyciąg z państwowego katastru ziemi.
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Państwowa rejestracja praw do gruntów, których własność jest zareje-
strowana do 1 stycznia 2013 roku, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w momencie ich wystąpienia, a nie zarejestrowanych w państwowym reje-
strze praw, przeprowadza się w specjalnej sekcji wspomnianego rejestru.

W celu państwowej rejestracji prawa własności do gruntu wnioskodawcy
przedkładają wyciąg z państwowego katastru. Państwowa rejestracja własności
państwowej lub terytorialnych wspólnot na działki, które powstały z mienia
komunalnego lub państwowości, przeprowadza się równocześnie z rejestracją
państwową prawa do tych gruntów, które wywodzi się z prawa własności, zgod-
nie z decyzją organu wykonawczego lub organu lokalnego w sprawie przydzie-
lania działki do użytkowania. Taka decyzja organu wykonawczego lub gminne-
go o przydzielenie działki do użytkowania może być podana następcom praw-
nym (użytkownikiem, dzierżawcą), którzy w tym przypadku jest pełnomocni-
kiem właściciela gruntu, jednocześnie z oświadczeniem o państwowej rejestra-
cji praw własności, które jest pochodnym od prawa o nieruchomość.

W celu rejestracji prawa własności do wydania certyfikatu do prawa
własności na nowoutworzoną działkę ziemi w porządku przydzielenia dzia-
łek własności państwowej lub komunalnej, wnioskodawcy przedkładają de-
cyzję władzy wykonawczej, samorządu terytorialnego, która z mocy prawa
przydziela własności gruntu lub użytkowania.

W celu rejestracji prawa do własności z wydaniem certyfikatu do nowo
powstałej działki, w przypadku tworzenia działki przez podział lub połącze-
nie wcześniej uformowanych działek, wnioskodawca przedstawia dokumen-
ty potwierdzające prawo własności do wcześniej istniejących działek.

Organy wykonawcze i lokalne są zwolnione z płacenia podatku pań-
stwowego od państwowej rejestracji własności państwa, samorządów teryto-
rialnych na działki oraz z opłat za Wyciąg z Państwowego Rejestru praw do
nieruchomości.

Wniosek jest podpisywany przez urzędnika odpowiedniego organu,
samorządu lokalnego, podbity pieczęcią w/w organu z wpisaniem daty jego
złożenia. Wniosek złożony w postaci elektronicznej musi być podpisany
podpisem elektronicznym wnioskodawcy zgodnym z oprogramowaniem Pań-
stwowego Rejestru praw do nieruchomości.

Co ważne, dodawaniem informacji do Państwowego Katastru i do-
starczanie takich informacji w ramach centralnego organu władzy wyko-
nawczej do spraw zasobów ziemi i jego organów terytorialnych zajmuje się
inspektor państwowego katastru. Jest on urzędnikiem państwowym służby
cywilnej. Może nim zostać obywatel Ukrainy, który posiada wykształcenie
wyższe prawnicze lub z zarządzania nieruchomościami, z co najmniej 2-let-
nim doświadczeniem pracy. Zajmuje się on także:
– rejestracją wniosków o wpisanie informacji do państwowego katastru,
– udzielaniem informacji,
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– sprawdzaniem przedłożonych dokumentów,
– zakładaniem, aktualizacją i przechowywaniem ksiąg ziemskich,
– wprowadzaniem informacji do państwowego katastru,
– numeracją działek,
– korektą błędów w systemie,
– przekazywaniem informacji o działkach organom rejestracji praw do nie-

ruchomości.
Dlatego też inspektorzy państwowego katastru mają dostęp do wszyst-

kich danych w Państwowym Katastrze. Mogą oni dokonywać własnych decy-
zji dotyczących wprowadzania danych do niego, także o przekazywaniu in-
formacji lub odmowie podjęcia takiego działania. Utrudnianie działalności
inspektorów Państwowego Katastru jest zabronione [Stupen, 2005].

Rejestracja gruntów realizuje się przez wprowadzanie odpowiednich
danych do państwowej księgi katastralnej powiatu. Dane te są następujące:
– nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej posiadającej prawo,
– termin wykorzystania gruntów,
– rodzaj prawa do ziemi,
– powierzchnia działki z wskazaniem prawa własności, nazwa dokumentu,

na podstawie którego przydzielona jest działka,
– krótki opis stanu zagospodarowania działką.

Rejestracja tych danych odbywa się na podstawie odpowiednich de-
cyzji w sprawie przyznania prawa własności gruntu lub użytkowania po prze-
kazaniu granic lądowych w terenie i wydanie dokumentów prawnych. Reje-
stracja jest uzależniona nie tylko od prawa podmiotu do ziemi, ale także
rozwiązania lub zmiany tego prawa, jeśli jest to udokumentowane. W szcze-
gólności przedmiotem tego rejestru są umowy cywilno-prawowe, tj. sprze-
daż, darowizny, wymiany, dziedziczenia itp. Rejestracja jest prowadzona na
wniosek osób fizycznych lub prawnych podmiotów w powiatowych (miej-
skich) urzędach (wydziałach) zasobów ziemi.

8.3. Publiczna mapa ewidencyjna

Od 1 stycznia 2013 informacje o działkach Państwowego Katastru
Ukrainy są otwarte i opublikowane w Internecie. Otwarcie publicznej mapy
ewidencyjnej było przełomowym wydarzeniem. Po raz pierwszy w historii
Ukrainy informacja o ziemi była dostępna w domenie publicznej. Stało się
to możliwym dzięki stworzeniu publicznej ewidencyjnej mapy Ukrainy.

Krajowy system katastralny to baza danych, która zawiera najnow-
sze informacje kartograficzne o całym terytorium Ukrainy, z informacją
o działkach i ziemi [Martyn, 2011]. Oprócz tego infrastruktura, która
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obejmuje całe terytorium państwa pozwala stale wypełnić bazę nowych
danych i zapisać je.

Publiczna mapa ewidencyjna Ukrainy ma dwie główne funkcje:
1. Sprawdzenie dostępności gruntów w państwowym katastrze Ukrainy oraz

wyeliminowanie błędów i niespójności w informacjach.
2. Możliwość wysyłania na pocztę e-mail informacji o braku działki lub

o błędach i niespójnościach w informacjach.
Publiczna mapa ewidencyjna Ukrainy (rysunek 8.5) dostępna jest przez

Portal ZEM.UA (rysunek 8.4), na którym znajdują się również informacje
jak korzystać z ogólnodostępnych map ewidencyjnych Ukrainy i co robić
w przypadku wykrycia w nich błędów.

Krajowy system katastralny zawiera:
– 18 mln aktów państwowych (36 mln stron), które zostały przekształcone

do cyfrowej elektronicznej w zaledwie 3 miesiące (rysunek 8.6),
– mapy glebowe Ukrainy (przekształcono do postaci cyfrowej 144 arkuszy

z około 1 tys. obiektów na każdym),
– granice jednostek administracyjnych (40 tysięcy obiektów),
– przeglądową mapę Ukrainy z głównymi obiektami topograficznymi (sieci

dróg, kolei, hydrografii i lasów),
– mapę topograficzną w skali 1:10 000 (około 110 tysięcy arkuszy),
– kartogramy grup rolno-przemysłowych gleb (ponad 20 tysięcy stron).

Rysunek 8.4. Portal ZEM.ua [dostęp 31.01.2015]
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Rysunek 8.5. Publiczna mapa ewidencyjna Ukrainy [dostęp 31.01.2015]

Rysunek 8.6. Dokumenty w publicznym systemie Katastralnym Ukrainy
[dostęp 31.01.2015]
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W systemie, przede wszystkim, informuje się społeczeństwo o grani-
cach i wielkości ziemi oraz o celu jej wykorzystania. W domenie publicznej
nie ma w nim natomiast danych właścicieli lub najemców gruntów. Jest to
niezgodne z prawem o ochronie danych osobowych.

Parametry obiektów planuje się uzupełnić danymi dotyczącymi regu-
lacji pieniężnej wartości gruntów i jakości gleby.

Ponadto, system jest wyposażony w kilka standardowych funkcji
– pomiar odległości lub obszaru przydziału gruntów, usługi wyszukiwania.

Aby znaleźć na mapie swoją działkę, trzeba wprowadzić numer in-
wentarzowy w wyszukiwarce. Wyszukiwanie ułatwia stosowanie filtrów wy-
szukiwania – wojewódzkich, powiatowych, miejscowości. Jeżeli dokumenty
świadczące o prawie do nieruchomości wydane są po 2004 roku, numer ka-
tastralny można znaleźć na odwrocie aktu państwowego (rysunek 8.7).

Rysunek 8.7. Numer katastralny na odwrocie aktu państwowego
[dostęp 31.01.2015]
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Jeśli działka jest dostępna w Państwowym Katastrze, informacje o niej
powinna być w Publicznych mapach ewidencyjnych, i tam w szczególności
znajdziemy następujące informacje (rysunek 8.8):
– numer katastralny gruntów,
– forma własności (na przykład – prywatne),
– kod przeznaczenia (na przykład – 03,07),
– obszar w hektarach (przykład – 0,58099 ha).

Dane dotyczące właściciela gruntu na mapie ewidencyjnej Ukrainy
nie są publikowane.

Aby znaleźć działkę trzeba wprowadzić informacje o lokalizacji miej-
sca – województwo, powiat, miasto/wieś (rysunek 8.9).

Elektroniczny system zawiera nieścisłości i błędy. Specjaliści zarzą-
dzania zasobami ziemi wprowadzali dużą ilość danych, które były dotąd
tylko w formie papierowej. Wiele błędów udało się skorygować automatycz-
nie. Jednak korekta wciąż trwa. Mimo to nadal mogą być przypadki, w któ-
rych po wprowadzeniu numeru katastralnego w wyszukiwarce nie znajdzie-
my właściwej działki (rysunek 8.10 oraz 8.11) lub znajdziemy ją w niewłaści-
wym miejscu (rysunek 8.13). Może się również zdarzyć, że konfiguracja gra-
nic będzie niepoprawna (rysunek 8.12). Państwowa Agencja Ziemi zachęca
właścicieli gruntów, w przypadku jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub po-
minięć kontaktować się z urzędami zasobów ziemi, aby szybko je rozwiązać.

Rysunek 8.8. Podstawowe informacje o gruntach [dostęp 31.01.2015]
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Jeśli właściciel działki, posiadający numer katastralny, nie może zna-
leźć swojej działki lub znalazł pewne nieścisłości, może uzupełnić formularz
wskazujący problem. Wysłana w ten sposób wiadomość będzie traktowana
jak oficjalna i zostanie przesyłana do właściwych terytorialnie organów zaj-
mujących się zasobami ziemi.

Rysunek 8.9. Wyszukiwanie działki [dostęp 31.01.2015]

Rysunek 8.10. Brak wyszukiwanej działki [dostęp 31.01.2015]
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Rysunek 8.11. Informacja o braku wyszukiwanej działki [dostęp 31.01.2015]

Rysunek 8.12. Błędy w konfiguracji granic [dostęp 31.01.2015]
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Rysunek 8.13. Błędy w lokalizacji działki [dostęp 31.01.2015]

Elektroniczna mapa Ukrainy jest podstawą, na którą możemy nało-
żyć jakąkolwiek warstwę informacyjną. W omawianym przypadku była to
warstwa katastralna z granicami osiedli i obszarów lądowych oraz informa-

Rysunek 8.14. Wody [dostęp 31.01.2015]
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cje o nich. Już dziś wdrażana jest warstwa informacyjną topografii, jakości
gleby i wartości gruntów. Nie znaczy to jednak, że nie mogą być nakładane
bazy innego rodzaju, tj. zasoby naturalne, lasy, wody, obiekty miejskie, ko-
munikacja, obiekty inżynieryjne i wiele innych.

Rezultatem jest jednolity system globalnych danych geoprzestrzen-
nych pozwalający dokonać skomplikowanych decyzji i skutecznie zarządzać
zasobami (rysunki 8.14 oraz 8.15). Za pomocą takiego systemu można do-
kładnie określić grunty pod różnego rodzaju inwestycje i to w trybie natych-
miastowego dostępu.

8.4. Dalsze prace związane z wprowadzaniem danych

Kataster zawiera informacje nie tylko o prawach, ale również o cech
jakościowych, dlatego najpierw trzeba było wytyczyć granice jednostek ad-
ministracyjnych – obwodów, powiatów, miejscowości.

Dziś w katastrze wpisane są granice obwodów i powiatów oraz prze-
twarzane są informacje na temat granic sołectw, które zostały wytyczone na
papierze w latach 90-tych, w skali 1:10 000.

Teraz te dane są skanowane i wektoryzowane. Dodawanie granic do
katastru ma jednak kilka trudności:

Rysunek 8.15. Drogi [dostęp 31.01.2015]
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1) Nie wszystkie sołectwa takie materiały dostarczyły, a niektóre w ogóle
ich nie posiadają. Z powodu tego na mapie są pewne luki.

2) Otrzymane materiały bardzo rzadko posiadają katalogi współrzędnych.
Przeważnie granice pokazane na mapie nie zawsze mają jasne i zdecydo-
wane kontury na ziemi, za to mają np. granice prowadzone wzdłuż rzek,
które mogą ulegać zmianom w czasie.

3) Jakość materiałów jest często bardzo niska. Spowodowane jest to tech-
nologią, która została zastosowana wcześniej, gdy były one wykonane,
a z czasem i warunkami użytkowania, które doprowadziły do dodatko-
wego ich zniszczenia.

4) Dane otrzymane z całej Ukrainy nie były zawsze wykonane według tych
samych zasad, więc trzeba było dostosować je do jednolitego wyglądu,
aby zjednoczyć je w jeden system.

Trwają przygotowania do wprowadzenia do systemu katastralnego
warstwy informacji o glebach, w szczególności o ich grupach rolno-produk-
cyjnych. Uproszczona wersja map glebowych umieszczona jest na publicznej
mapie ewidencyjnej. Mimo, że zawiera ona 73 tys. konturów gleby, wystar-
cza tylko dla celów poglądowych, ale zastosowania w zarządzaniu gruntami
lub podejmowaniu decyzji. Istnieje jednak mapa glebowa w skali 1: 200000,
która ma zostać przekształcona na formę elektroniczną. We wszystkich po-
wiatach odbyło się już skanowanie i wektoryzacja mapy rolno-przemysłowej
gleb. To jest bardziej szczegółowa mapa z informacją o glebach. Była używa-
na do organizacji produkcji rolnej, płodozmian i optymalizacji umieszcza-
nia roślin. Materiały te wymagają dokładniejszego opracowania. Tylko
w obwodzie Tarnopolskim zawierają ona 55396, a na całej Ukrainie – około
milion konturów grup rolnych. Każdy z nich opisuje się pewnymi parame-
trami, które są wprowadzane do systemu. Podlegają one cyfryzacji, w więk-
szości przypadków, ręcznie. Nie ma na razie technologii, która pozwoliłaby
zrobić to inaczej.

Na mapie jest wiele luk. Powodów jest kilka. Dla niektórych obszarów
materiały po prostu nie istnieją, dla innych są w urzędach gmin lub wyko-
rzystywane w codziennej pracy i nie mogą zostać poddane obróbce cyfro-
wej. W miarę nagromadzenia informacji, luki te będą stopniowo zamykane.
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9. Podsumowanie i wnioski

Celem niniejszej monografii było zidentyfikowanie aktualnych kierun-
ków rozwoju katastru nieruchomości oraz sprawdzenie, w jaki sposób są one
realizowane. Przeanalizowana została metodologia kompleksowej moderni-
zacji ewidencji gruntów, która prowadzona była z wykorzystaniem materiałów
byłego katastru pruskiego. Autorzy sprawdzili także wpływ polityki przestrzen-
nej na bieżącą aktualizację EGiB oraz możliwości wykorzystania danych za-
wartych w ewidencji gruntów do naliczania podatków od nieruchomości. Dużo
miejsca poświecono budowie bazy danych katastralnych, która w przyszłości
mogłaby posłużyć budowie katastru wielowymiarowego.

Na podstawie przedstawionych w rozdziale 2 rozważań oraz wyników
badań [Wyniki, 2015] można wnioskować, że dawna dokumentacja z byłego
katastru pruskiego jest w pełni przydatna do tworzenia mapy cyfrowej
– pierwszego etapu opracowania mapy numerycznej operatu EGiB.

Na uwagę zasługują wyniki analizy różnic powierzchni obrębów uzy-
skanych z rejestru gruntów i z mapy cyfrowej. Wynika z nich, że różnice te
mieszczą się w przyjętych zwyczajowo wielkościach oraz, że nie jest widocz-
ny w nich wpływ czynników systematycznych.

Równie ważne są wyniki analizy różnic powierzchni działek uzyska-
nych z rejestru gruntów i z mapy cyfrowej w wybranym obrębie ewidencyj-
nym. Potwierdzają one wysoką przydatność mapy cyfrowej do przeprowa-
dzenia procesu modernizacji EGiB.

Dokonana analiza pozwalała na wyrażenie przypuszczenia, że opra-
cowana ówcześnie mapa cyfrowa dla wybranego fragmentu obszaru miasta,
przy wykorzystaniu dawnej dokumentacji katastru pruskiego, posiadała wiele
pożądanych cech, umożliwiających łatwe i systematyczne jej udoskonalenie
w celu uzyskania z niej mapy numerycznej o pełnej wartości.

Otrzymanie tak dobrego podkładu było możliwe dzięki dokumentacji
pomiarowej wysokiej jakości, w tym także materiałów byłego katastru pru-
skiego – zarówno w części przestrzennej jak też i opisowej, przy czym nie
jest możliwym dokładne określenie udziału tych materiałów w odniesieniu
do wszystkich dostępnych materiałów.

Należy jeszcze raz podkreślić, że stan techniczny dokumentacji byłe-
go katastru pruskiego oraz jakość informacji ukazanej różnymi metodami
w tej dokumentacji, są na bardzo dobrym poziomie i należy ocenić je wyso-
ko. Samo zaś opracowanie mapy z taką ilością poprawnych informacji prze-
strzennych dotyczących obiektów EGiB byłoby z pewnością niemożliwe, lub
bardzo utrudnione, na wybranym obszarze opracowania, gdyby nie posiada-
na dokumentacja katastralna.
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Jak wynika z analiz, przeprowadzonych w ramach badań [Wyniki,
2015], sprawdzana w rozdziale 3 teza, że tworzone na szeroką skalę doku-
menty planistyczne powodują intensyfikację zmian do operatu ewidencji
gruntów i budynków, nie jest do końca prawdziwa.

Zebrany materiał badawczy pozwala zauważyć jednak, że organy sa-
morządowe Krakowa starają się sukcesywnie uchwalać miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego. Prowadzona polityka planistyczna ewolu-
uje, a z roku na rok wzrasta pokrycie obowiązującymi planami miejscowymi.

Wraz ze wzrostem procentowego udziału obszarów pokrytych obo-
wiązującymi planami miejscowymi spada liczba wydawanych decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaistniała sytuacja może
umożliwić zbudowanie ładu przestrzennego, ponieważ decyzje o warunkach
zabudowy cechuje większa dowolność i subiektywność.

Rozgraniczenia nieruchomości, w porównaniu do najczęściej wyko-
nywanych geodezyjnych działań prawnych – podziałów nieruchomości, sta-
nowią znikomy procent przeprowadzanych czynności przez geodetów. Licz-
ba zmian, w bazie ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa, będących
wynikiem rozgraniczenia nieruchomości jest na tyle mała na przestrzeni
analizowanego okresu, iż trudno znaleźć czynniki determinujące chęć prze-
prowadzenia tego typu prac geodezyjnych, są to sytuacje losowe.

Liczba zgłaszanych podziałów nieruchomości nie zależy od istnieją-
cych planów miejscowych. Uchwały przyjmowane przez władze miasta Kra-
kowa wprowadzające nowe akty prawa miejscowego nie mają wpływu na
dynamiczność wprowadzanych zmian w bazie ewidencji gruntów i budyn-
ków wywołane przeprowadzonym podziałem nieruchomości.

Jak wynika z rozważań przeprowadzonych w rozdziale 4, właściciele
nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele bu-
dowlane o podobnej wartości, płacą zupełnie różne podatki (różnica wyno-
si nawet kilkanaście razy), w zależności od w EGiB sposobu użytkowania
[Dawid, 2012].

Kontrola NIK [NIK, 2012], wykazała, iż ustawa o ochronie gruntów
rolnych i leśnych [Ustawa, 1995] zawiera nieprecyzyjnie uregulowaną pro-
cedurę wyłączania gruntów z produkcji rolnej, przez co nie tworzy wraz
z innymi przepisami spójnego systemu ich ochrony. System prawny zawarty
w ustawach: o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Ustawa, 1995], Prawie
geodezyjnym i kartograficznym [Ustawa, 1989] oraz przepisach wykonaw-
czych do tych aktów jest wadliwy i niespójny. Niejasne przepisy utrudniają
prawidłowe prowadzenie postępowania związanego z przeznaczaniem grun-
tów rolnych na cele nierolnicze, egzekwowaniem obowiązków związanych
z wyłączeniem gruntu, ujawnianiem zmiany użytkowania w ewidencji grun-
tów i budynków, naliczaniem należności i opłat oraz stosowaniem sankcji za
dokonanie wyłączenia gruntu niezgodnie z przepisami. Operat ewidencyjny
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nie był na bieżąco aktualizowany przez starostów i prezydentów miast. Ujaw-
nianie w ewidencji zmienionego sposobu użytkowania gruntu, w związku
z wyłączeniem z produkcji rolniczej, następowało najczęściej dopiero na
podstawie składanych operatów pomiarowych inwentaryzacji powykonaw-
czej w związku z zakończeniem często długoletnich prac budowlanych, albo
w następstwie prowadzenia aktualizacji i modernizacji operatu ewidencyj-
nego [Monografia, 2015].

W latach 2010-2013 liczba odwołań dotyczących spraw podatkowych
do SKO w Polsce wynosiła od 153554 w 2010 r. do 180105 w 2013 r. co stano-
wiło 17,50-19,01% wszystkich spraw administracyjnych prowadzonych przez
SKO. Błędy pierwszej instancji wynikały często np. z braku uzasadnienia fak-
tycznego i prawnego w decyzjach ustalających zobowiązania w podatku od
nieruchomości wydawanych w oparciu o stan faktyczny odmienny od tego,
który był podstawą w roku poprzednim, nieprzestrzeganiu zasady czynnego
udziału strony w postępowaniu, w tym braku informowania strony o upraw-
nieniu do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodo-
wego. Dokonywanie zmiany – aktualizacja EGiB, często odbywała się z pomi-
nięciem procedury administracyjnej, a podatnicy dowiadywali się o zmianach
dopiero z decyzji ustalających zobowiązanie podatku od nieruchomości.

W latach 2010-2014 do SKO w Koszalinie wpłynęło ponad 1650 od-
wołań właścicieli nieruchomości dotyczących ordynacji podatkowej, co sta-
nowiło około 13% wszystkich prowadzonych spraw administracyjnych.
Większość odwołań do SKO w Koszalinie dotyczyła decyzji ustalających
i określających wysokość zobowiązania podatkowego. W przeważającej mie-
rze odnosiło się to do podatku od nieruchomości. Skarżący odwoływali
się głównie w sprawach o ulgi podatkowe, umorzenia. Odwołań w sprawie
podatku leśnego nie było w ogóle, pewna część dotyczyła podatku rolne-
go i łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2010 r. SKO utrzymało w mocy
decyzję I instancji w ok. 44% przypadkach, w 2011 r. w ok. 36% przypad-
ków, w 2012 r. w ok. 55% przypadków, w 2013 r. w ok. 58% przypadków,
w 2014 r. (do 15.12.2014 r.) ok. 41% utrzymano w mocy, ale do rozpatrze-
nia pozostało ok. 14% spraw.

Podatnicy odwoływali się również od decyzji SKO w Koszalinie do
WSA w Szczecinie. Najczęściej podejmowaną decyzją przez Sąd WSA
w Szczecinie było oddalenie i odrzucenie skargi. W wielu przypadkach Sąd
podzielił jednak opinię podatników. W 2010 r. w ok. 24% wszystkich spraw,
w 2011 r. w 23%, ale 13% spraw jest nadal w NSA, w 2012 r. w ok. 36%, ale
ok. 21% spraw jest nadal w NSA, w 2013 r. w ok. 22%, ale aż 62% spraw jest
nadal w NSA; w 2014 r. 86% wszystkich spraw jest nadal w NSA. Na podsta-
wie przytoczonych danych można stwierdzić, że naliczanie podatków jest
procedurą skomplikowaną i długotrwałą. Do tej pory wiele jest spraw nie-
rozstrzygniętych przez WSA w Szczecinie z 2011 r.
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Stawki podatku leśnego w latach 2010-2014 w analizowanych gmi-
nach praktycznie się nie różnią i zawierają się w przedziale 30,04-41,07 zł za
1 hektar fizyczny. W przypadku podatku rolnego, stawki są zróżnicowane
w poszczególnych latach. W 2010 r. stawki były zbliżone, w 2011 r. różnica
procentowa pomiędzy najniższą i najwyższą stawką wyniosła prawie 10%,
w 2012 – 34%, w 2013 r. – 30% i w 2014 – 26%. Podatek od nieruchomości
w latach 2010-2014 był kilkanaście razy wyższy niż rolny. W 2010 różnica
procentowa pomiędzy najniższą i najwyższą stawką wyniosła aż 43%, w 2011
– 46%, w 2012 prawie 40%, w 2013 ok. 37%, w 2014 – ok. 38%. W przypad-
ku podatku rolnego i od nieruchomości, kryterium sprawiedliwości rozłoże-
nia ciężaru podatków na właścicieli tym samym podatkiem w sąsiednich gmi-
nach nie jest spełnione, jak również warunek jednolitości opodatkowania
dla wszystkich podmiotów [Monografia, 2015].

W analizowanych gminach, badaniem objęto okres od 01.01.2010 r. do
08.12.2014 r. Przeanalizowano wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczą-
cych łącznie 1515 działek. Na tej podstawie wykazano, iż dane dotyczące działek
przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne nie są w pełni aktualne.
Duże zmiany ilości i powierzchni wynikały głównie z przeprowadzenia przez
Starostę Koszalińskiego w latach 2010-2012 modernizacji EGiB (realizowa-
nej etapami i w różnym zakresie) oraz wprowadzeniem zmian odpowiednio
na koniec roku 2010 (np. gminy: Będzino, Manowo, Mielno, Świeszyno), na
początku 2012 r. (np. gminy: Będzino, Mielno, Świeszyno) i 2013 r. (np. gmi-
ny: Manowo,). W pozostałych analizowanych gminach powiatu koszalińskie-
go (Biesiekierz, Sianów) nie zauważono takiej prawidłowości. W Gminie Ustro-
nie Morskie, gdzie nie było przeprowadzanej modernizacji EGiB, nie widać
tak dużych różnic przyrostu powierzchni Bp.

Na obszarze badań w latach 2010-2014 Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Szczecinie (RIO) przeprowadziła kontrole dotyczące podatków lokal-
nych w następujących gminach: Świeszyno, Manowo, Gminy i Miasta Sia-
nów, Mielna. Stwierdzono szereg uchybień dotyczących podatków np.: ko-
rygowania nieprawidłowo sporządzonych deklaracji podatkowych, wprowa-
dzania do ewidencji podatkowej przypisów z tytułów podatków bez prze-
prowadzenia rzetelnej kontroli zobowiązań wykazanych w złożonych dekla-
racjach, umarzania zaległości podatkowych lub odraczania terminów płat-
ności podatków bez udokumentowania przez wnioskodawców ich ważnego
interesu lub interesu publicznego, niewłaściwego określanie przedmiotu
opodatkowania w okresie poprzedzającym wznowienie działalności gospo-
darczej, błędy polegające na zastosowaniu 100% zamiast 50% obowiązują-
cej stawki odsetek za zwłokę, inne.

Podsumowując, można stwierdzić, że system naliczania podatków lo-
kalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) przy przyjętych kryteriach
analizy w badanych gminach w latach 2010-2014 jest nie w pełni sprawny.
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Prawdopodobnie zastosowanie podatku katastralnego usprawniłoby funk-
cjonowanie systemu podatków lokalnych.

Rozważania przeprowadzone w rozdziale 5 potwierdzają, że postępy
w dziedzinie ICT (Information and Communications Technology) znacznie
poprawiły efektywność korzystania z informacji przestrzennych. Jednak po-
mimo tak wielu postępów w kierunku wymiany i udostępniania danych prze-
strzennych jest jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie zbierania i dokład-
ności tych danych. Nadal istnieje potrzeba określenia wspólnych i tanich
rozwiązań w ramach technologii pozycjonowania. Ponadto ciągłym wyzwa-
niem jest skomunikowanie wszystkich nowych wdrożeń z potencjalnymi użyt-
kownikami. Ta komunikacja polega na otwarciu możliwości dostępowych
do informacji przestrzennych, promocji, wdrożeniu mechanizmów zachęca-
nia do korzystania z usługi udostępniania, aż po pomoc w zrozumieniu
i interpretacji danych i analiz przestrzennych do określonych celów w celu
realizacji koncepcji społeczeństwa doinformowanego przestrzennie.

W ukierunkowaniu na osiągnięcie strategicznego celu, jakim jest spo-
łeczeństwo doinformowane przestrzennie wszystkie infrastruktury informa-
cji przestrzennych będą odgrywać kluczową i zasadniczą rolę. Realizacja
doinformowania przestrzennego jest jednak uzależniona i uwarunkowana
aktywnością instytucji i organów przyczyniających się do istnienia IIP i ini-
cjatyw rozwojowych dołączania i udostępniania danych przestrzennych. To
sprawia, że poznanie IIP, dostęp, wykorzystanie i udostępnianie danych prze-
strzennych i usług jest nadal istotnym wyzwaniem.

Od niedawna odkryto integralność informacji o lokalizacji z działa-
niami dotyczącymi spraw ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.
Monitoring użytkowników IIP pokazał, że cieszą się one coraz większym
zainteresowaniem kluczowych graczy i decydentów w wymienionych obsza-
rach zarówno na scenach lokalnych, regionalnych jak i globalnych. W świe-
tle powstałego znaczenia informacji o miejscu, co czwarty podmiot upraw-
niony do podejmowania decyzji wykorzystuje dane katastralne czy wieczy-
stoksięgowe do usprawnienia działania w określonych dziedzinach [FIG,
2014]. Istnieje jednak równoległa potrzeba umożliwienia analizowania tych
danych w celach efektywnego zarządzania gruntami, co ułatwi rządzącym
doinformowanym przestrzennie skuteczne budowanie zdolności do realizo-
wania globalnego programu zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa
doinformowanego przestrzennie.

Nowoczesny, pełny w sensie modelowym, system informacyjny funkcjo-
nujący według modelu KATASTRU 2014 włączony do Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej spotęguje korzyści funkcjonalne i podniesie jego rangę
w kontekście pełnionej roli jako systemu globalnego. Jego współdziałanie
z IIP oraz wspólnie z IIP pozwoli na realizację globalnego celu – budowy spo-
łeczeństwa doinformowanego przestrzennie. Istotne zatem jest osiągnięcie przez
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poszczególne państwa wyznaczników modelowych KATASTRU 2014, a na-
stępnie zintegrowanie go z innymi systemami bazodanowymi poprzez IIP two-
rząc m.in. wielozadaniowe systemy administrowania gruntami. Prace nad tymi
zagadnieniami są prowadzone w wielu krajach, cechuje je jednak różna szcze-
gółowość i otwartość. Istnieje możliwość integracji tego typu rozwiązań
w ramach Unii Europejskiej (kongresy katastralne UE).

Rozdział 6 jest podsumowaniem prac związanych z tworzeniem kata-
stru trójwymiarowego. Proces ten nabrał istotnego przyspieszenia od czasu
drugich warsztatów dotyczących tej tematyki, które miały miejsce w Delft
(Holandia), w listopadzie 2011 roku. Od tego czasu temat ten jest szeroko
dyskutowany na świecie, w tym także w Polsce, w kręgach akademickich,
administracji publicznej oraz sektorze komercyjnym.

Rozwój katastru, w tym również katastru trójwymiarowego, zależy od
uwarunkowań technicznych, ekonomicznych oraz prawnych i organizacyj-
nych obowiązujących w danym kraju. Stąd nie prowadzi się rozważań na
temat zastąpienia tradycyjnego katastru jednolitym na całym świecie kata-
strem trójwymiarowym. W literaturze znanych jest pięć opcji realizacji kata-
stru 3D, różniących się stopniem jego skomplikowania oraz danymi wyjścio-
wymi dla jego budowy.

Podejmując się budowy katastru trójwymiarowego należy wziąć pod
uwagę otoczenie prawne i inne regulacje obowiązujące w Polsce jak i na
świecie. W warunkach polskich oprócz prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków istotne
dla gospodarowania przestrzenią w „trzecim wymiarze” są zapisy ustaw ta-
kich jak Prawo lotnicze, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, czy
Kodeks Cywilny. Jeżeli chodzi o uregulowania międzynarodowe, to duże
znaczenie ma dyrektywa INSPIRE oraz opublikowana w 2012 roku norma
ISO 19152 „Informacja Geograficzna – Katastralny model administrowania
terenem (LADM)”.

Dyrektywa INSPIRE reguluje budowę europejskiej infrastruktury in-
formacji przestrzennej dla celów ochrony środowiska. Wśród realizowanych
dla celów dyrektywy tematów danych przestrzennych znajdują się między
innymi tematy „Działki katastralne” oraz „Budynki”, które mogą mieć istot-
ne znaczenie dla celów budowy przyszłego katastru 3D. Norma ISO 19152
dostarcza modelu referencyjnego dla systemów gromadzących informacje
o obiektach przestrzennych takich jak działki, budynki, nieruchomości, czy
komponenty uzbrojenia terenu. W normie zawarte są również rozwiązania
dla obiektów trójwymiarowych.

W Polsce prace w zakresie rozwoju katastru 3D prowadzi się w kilku
ośrodkach akademickich. Prace te obejmują wiele aspektów – między inny-
mi podstawy teoretyczne modelowania jego obiektów w wykorzystaniem ję-
zyka UML oraz analizę danych w oparciu o które może on być zbudowany.
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Prace te w wpisują się w otocznie prawne Polski, Unii Europejskie oraz
trendy światowe.

Dane katastralne służą wspieraniu szeregu procesów decyzyjnych.
Powinny one również być bazą dla wizualizacji przestrzeni terenu wraz
z istniejącymi w niej obiektami, w sposób najbardziej zbliżony do obrazu
świata rzeczywistego.

Przedstawione w rozdziale 7 badania [Wyniki, 2014] wskazały, że stan-
dard CityGML jest schematem umożliwiającym opis trójwymiarowej geo-
metrii obiektów katastralnych i może wspomagać w przyszłości budowę ka-
tastru 3D w Polsce. Warto byłoby jednak dokonać zmiany niektórych zale-
ceń ze specyfikacji, aby mogła być on zastosowana w warunkach polskich.

Dzięki integracji danych przestrzennych pochodzących z różnych
źródeł możliwe było zdefiniowanie geometrii 3D budynków oraz – w przy-
padku budynków wielolokalowych – geometrii 3D lokali, pomieszczeń przy-
należnych oraz części wspólnych w budynku. Przeprowadzone badania wy-
kazały, że model pojęciowy danych ewidencji gruntów i budynków mógłby
w przyszłości zostać uzupełniony o trójwymiarowe dane geometryczne doty-
czące budynków, lokali, pomieszczeń przynależnych oraz części wspólnych
w budynku.

Wynik integracji danych został zapisany w postaci zestandaryzowa-
nej, w określonym formacie danych. Takie rozwiązanie umożliwia wtórne
wykorzystanie danych bez konieczności ich ponownej obróbki, a także
usprawnia procesy pozyskiwania, aktualizacji i udostępniania informacji
o nieruchomościach.

Rozdział 8 stanowi uzupełnienie wcześniejszych rozdziałów. Jest on
opisem powstawania systemu katastralnego na Ukrainie, przy uwzględnie-
niu najlepszych praktyk międzynarodowych, również tych stosowanych
w Polsce, (rozdziały 2 do 7). Kataster ten funkcjonuje od 2013 roku.

Zauważalne jest, że dzięki automatyzacji rejestracja praw do nieru-
chomości odbywa się kilka razy szybciej, a każde działanie jest ewidencjono-
wane i śledzone. Po przekształceniu, wykorzystanie oprogramowania służą-
cego w katastrze do obsługi systemu danych geoprzestrzennych, może przy-
nieść ogromne fundusze państwu ukraińskiemu. Ale już uruchomienie go
w obecnej postaci rozwiązało szereg kluczowych problemów w kwestiach
związanych z gruntami, na które narażeni byli obywatele Ukrainy. Teraz
tylko należy system poprawić, rozwijać jego funkcjonalność, aktualizować
oprogramowanie oraz poprawiać błędy.

Obecnie system rejestruje średnio 5 tysięcy działek dziennie. Przez
pierwsze trzy kwartały 2013 roku zarejestrowano blisko 800 tysięcy działek.
Co ważne, ogromną popularnością cieszy się publiczna mapa katastralna.
Od momentu jej zaistnienia odwiedziło ją ponad 2,5 mln różnych użytkow-
ników, co oznacza, że mapę przegląda dziesięć osób na minutę.
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Information in the European Community (INSPIRE).

B-4) Wykaz rozporządzeń

Rozporządzenie, 1964: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r.
w sprawie zmiany granic miasta Gliwice w województwie katowickim (Dz. U.
z 1964 r. Nr 21 poz. 136).
Rozporządzenie, 1975: Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 maja 1975 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim i opol-
skim (Dz. U. z 1975 r. Nr 15, poz. 87).
Rozporządzenie, 1990: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia
1990 r. w sprawie podatku rolnego (Dz.U. z 1990 r., nr 3, poz. 18 z późn. zm).
Rozporządzenie, 1996: Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grud-
nia 1996 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz.
813, przepis uchylony).
Rozporządzenie, 1999a: Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwiet-
nia 1999 w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).
Rozporządzenie, 1999b: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U.
Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).
Rozporządzenie, 2001a: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.).
Rozporządzenie, 2001b: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grud-
nia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów
podatkowych (Dz. U. z 2001 r., nr 143, poz. 1614).
Rozporządzenie, 2013a: Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-
jenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.
z 2013 r. poz. 383).
Rozporządzenie, 2013b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 16 grudnia 2013, poz. 1551).
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Rozporządzenie, 2014: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu
Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

B-5) Wykaz zarządzeń

Zarządzenie, 1969: Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunal-
nej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M. P. 1969 nr 11 poz.
98; przepis uchylony).

C) Wykaz orzeczeń sądowych

Wyrok, 2001: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca
2001 roku, sygn. akt IV SA 385/99.
Wyrok, 2010: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja
2010 roku, sygn. akt II OSK 531/10.
Wyrok, 2011: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 maja 2011 roku, sygn. akt I SA/Wa 2563/10.
Wyrok, 2013: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 7 listopada 2013 roku, sygn. Akt II SA/Ol 799/13.
Wyrok, 2014: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia
2014 roku, sygn. akt I OSK 107/13.

D) Wykaz Instrukcji

Instrukcja G-4, 1979: Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko-
ściowe, wydanie pierwsze, Warszawa 1979, przepis uchylony.
Instrukcja K-1, 1998: Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza, Główny
Geodeta Kraju, Warszawa 1998, przepis uchylony.
Instrukcje KPG: Komplet instrukcji do aplikacji współpracujących z Micro-
Station napisanych przez KPG Sp. z o.o. Biuro Informatyki.

E) Wykaz standardów międzynarodowych

CityGML, 2012: OGC City Geography Markup Language (CityGML) En-
coding Standard. Open Geospatial Consortium, 2012, [www.opengis.net/
spec/citygml/2.0] (dostęp: 31.01.2015).
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ISO, 2012: ISO 19152:2012. Geographic information – Land Administra-
tion Domain Model (LADM).
Specyfikacja, 2013: D2.8.III.2 INSPIRE Data Specification on Buildings
– Draft Guidelines. INSPIRE Thematic Working Group Buildings, 2013-
12-10.
Specyfikacja, 2014: D2.8.I.6 INSPIRE Data Specification on Cadastral Par-
cels – Guidelines. INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels.
2014-04-17.

F) Wykaz stron internetowych

3D Cadastres, 2014: http://www.gdmc.nl/3DCadastres, (dostęp: 31.01.2015).
BIP Biesiekierz, 2014: http://www.bip.biesiekierz.pl, (dostęp: 20.12.2014).
BIP Będzino, 2014: http://www.bip.bedzino.pl, (dostęp: 20.12.2014).
BIP Kraków, 2015: https://www.bip.krakow.pl, (dostęp: 31.01.2015).
BIP Manowo, 2014: http://www.bip.manowo.pl, (dostęp: 20.12.2014).
BIP Mielno, 2014: http://www.bip. mielno.pl, (dostęp: 20.12.2014).
BIP Sianów, 2014: http://www.bip.sianow.pl, (dostęp: 20.12.2014).
BIP Świeszyno, 2014: http://www.bip.swieszyno.pl, (dostęp: 20.12.2014).
BIP Ustronie Morskie, 2014: http://www.bip.ustronie-morskie.pl, (dostęp:
20.12.2014).
GISPlay, 2015: http://gisplay.pl/gis/krajowy-system-informacji-przestrzen-
nej.html (dostęp: 20.02.2015).
Orzeczenia, 2014: http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (dostęp 22.12.2014).
PKN, 2013: http://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9000128983 (dostęp:
31.01.2015).
RIO, 2014: http://www.szczecin.rio.gov.pl, (dostęp: 20.12.2014).
SKO, 2014: http://www.sko.koszalin.ibip.pl, (dostęp: 20.12.2014).

G) Wyniki badań

Wyniki, 2015: Wyniki badań Katedry Geomatyki Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, nr 11.11.150.006.
Wyniki, 2014: Wyniki badań wykonanych w ramach Stażu Naukowego DAAD
na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Stuttgarcie (Niemcy) w okresie
01.09.2014 – 30.11.2014 r.
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11. Noty o Autorach

Dr inż. Agnieszka Bieda

Stopień doktora nauk technicznych w dyscy-
plinie geodezja i kartografia, specjalność kataster
i gospodarka nieruchomościami, uzyskała na Wydzia-
le Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. Od 2011 jest zatrudnio-
na jako adiunkt w Katedrze Geomatyki na AGH
w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane
są z katastrem, gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym
oraz wykonawstwem geodezyjnym. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego
Nieruchomości i Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz sekretarzem Kwar-
talnika Naukowego „Geomatics and Environmental Engineering”.

Dr inż. Jarosław Bydłosz

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze
Geomatyki, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inży-
nierii Środowiska na AGH w Krakowie. Jego zainte-
resowania naukowe obejmują zagadnienia związane
z katastrem, standaryzacją oraz systemami informa-
cji geograficznej. Ostatnie prowadzone przez niego
badania dotyczyły katastru trójwymiarowego oraz
aspektów opracowania i wykorzystania normy ISO
19152 „Katastralny Model Administrowania Terenem”. Jest członkiem To-
warzystwa Naukowego Nieruchomości oraz Polskiego Towarzystwa Infor-
macji Przestrzennej. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu roboczego do
spraw katastru 3D połączonych komisji 3 i 7 Międzynarodowej Federacji
Geodetów FIG.
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Dr inż. Leszek Dawid

Jest adiunktem w Katedrze Geodezji na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej. Wśród swoich zaintere-
sowań naukowych wymienia wycenę nieruchomości
oraz szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami
(kataster nieruchomości, podatki lokalne, opłaty
adiacenckie, podziały nieruchomości, gospodarowa-
nie nieruchomościami).

Dr inż. Agnieszka Dawidowicz

Jest adiunktem w Katedrze Zasobów Nieru-
chomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie.

Przedmiot jej zainteresowań naukowych są sys-
temy informacji o nieruchomościach, kataster nie-
ruchomości, branżowe systemy bazodanowe, analizy
przestrzenne, geostatystyka, GIS.

Mgr inż. Marta Glanowska

Doktorantka w Katedrze Geomatyki na Wy-
dziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
AGH w Krakowie. Jej obszar zainteresowań nauko-
wych szczególnie dotyka tematyki związanej z zagad-
nieniami prawnymi dotyczącymi nieruchomości. Bli-
ska jest jej również problematyka planowania oraz
zagospodarowania przestrzennego.
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Mgr inż. Katarzyna Góźdź

Mgr inż. geodeta (specjalność: kataster i go-
spodarka nieruchomościami), absolwentka Wydzia-
łu Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszaw-
skiej. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w Woj-
skowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrow-
skiego w Warszawie oraz członek Zespołu Analiz
i Prognoz w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Specjalista w dzie-
dzinie modelowania informacji geograficznej, aktywna na polu badawczym
i dydaktycznym. Szczególne zainteresowania naukowe to współczesne tren-
dy w katastrze nieruchomości, harmonizacja i integracja danych oraz budo-
wa trójwymiarowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Dr inż. Anna Przewięźlikowska

Jest adiunktem w Katedrze Geomatyki na Wy-
dziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
AGH w Krakowie. Tytuł doktora uzyskała w 2004 roku
na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Ana-
liza funkcjonowania katastru i ksiąg wieczystych Pol-
ski i Niemiec”. Rozprawa doktorska została wyróż-
niona przez Ministra Infrastruktury w 2005 roku. Jej zainteresowania nauko-
we dotyczą katastru nieruchomości, ksiąg wieczystych, systemów informacji
przestrzennej, geodezji i metod kształcenia geodetów. Tematykę tę porusza
w literaturze naukowej w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Prof. dr Mykaylo Stupen

Zatrudniony w Katedrze Katastru Lwowskie-
go Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dubla-
nach. Dziekan Wydziału Gospodarki Gruntami. Na-
ukowo zajmuje się katastrem oraz gospodarką nie-
ruchomościami.
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Dr Ruslana Taratula

Kierownik Katedry Katastru na Wydziale Go-
spodarki Gruntami Lwowskiego Narodowego Uni-
wersytetu Rolniczego w Dublanach.

Naukowo zajmuje się katastrem oraz gospo-
darką nieruchomościami.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Profesor zwyczajny w Katedrze Zasobów Nie-
ruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Przedmiot zainteresowań naukowych:
rozwój i zastosowanie systemów informacji prze-
strzennej; systemy zarządzania zasobami nierucho-
mości; stosunki prawne dotyczące gospodarki i za-
rządzania nieruchomościami; zasady zarządzania publicznymi zasobami nie-
ruchomości; podstawy wyceny nieruchomości zurbanizowanych; procedury
dotyczące rewitalizacji i gospodarki miejskiej.


