
 

 

Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości 
w świetle najnowszych zmian prawnych

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Przedmiotem proponowanego przez nas szkolenia będzie omówienie dwóch rejestrów: rejestru ewidencji gruntów i budynków 

oraz rejestru cen nieruchomości na tle najnowszych uregulowań prawnych. Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie 

aspekty związane z prowadzeniem obu ww. rejestrów, zakładanie, aktualizacja, udostępnianie danych. Ponadto omówione będzie 

zagadnienie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wykorzystanie danych obu ww. rejestrów w działalności innych 

organów, instytucji, firm, osób fizycznych itd. Omówione zostanie także zagadnienie postępowań ewidencyjnych 
(administracyjnych i czynności materialno-technicznych). 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Celem tego szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie ewidencjonowania gruntów budynków i lokali oraz 

ewidencjonowania cen transakcyjnych nieruchomości. 2020 i 2021 rok to lata dużych zmian w przepisach geodezyjnych - 

nowelizacja ustawy i nowe przepisy wykonawcze. Szkolenie więc ma charakter teoretyczny i praktyczny, gdyż omawiane jest 

zastosowanie regulacji prawnych w praktyce. Omówione też będą różne stanowiska w sprawach związanych z interpretacją 

znowelizowanych przepisów prawnych. 

• Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: 

− Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek 

ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu? 

− Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych z opracowaniem dokumentacji 

projektowych i geodezyjnych lub innych? Dopuszczalne formy udostępniania danych i dokumentów egib i szerzej pzgik 

i opłaty z tym związane. 

− Udzielanie informacji z pzgik, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje 

wprost? 

− Co to jest baza „projektowanych danych ewidencyjnych” w świetle nowelizowanych przepisów? 
 

PROGRAM: 
1. Krótka geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru 

nieruchomości? 

2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest 
taki istotny? 

3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków referencyjnym rejestrem publicznym, czyli 

dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze są ważne ale nie rozwiązują wszystkich naszych problemów 

z nieruchomościami? 

4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru: 
• Zmniejszenie ilości ewidencjonowanych informacji o budynkach w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków. 

• Wyodrębnienie budynków, które nie podlegają ewidencjonowaniu w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. 

5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii, m.in.: 
• Z wnioskiem czy bez wniosku, aktualizacja danych czynnością materialno-techniczną po nowelizacji Ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, interpretacja treści art.24 ust.2b pkt 1 lit h Ustawy Pgik. 

• Informacje o zawartych umowach dzierżawy po nowelizacji Ustawy Pgik (co z danymi zarejestrowanymi do 30 lipca 

2020r.? Jak reagować na wnioski składane po nowelizacji Ustawy Pgik?). 

• Zmiana zakresu gromadzonych innych informacji w ewidencji. 

• Obowiązek zawiadamiania organów ewidencyjnych przez właścicieli/władających gruntami, budynkami i lokalami 
o zmianach danych. Egzekwowanie ww. obowiązków. Interpretacja treści art.22 ust.2 i ust. 3 Ustawy Pgik. 

6. Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach. 

7. Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi 

znaleźć „parę groszy”?, m.in.: 

• Ochrona danych osobowych. 
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• Ustawa o informatyzacji (…) i zwolnienia z opłat na jej podstawie. 

• Interes prawny. 

• Numery ksiąg wieczystych – jaki to rodzaj danych podmiotowe czy przedmiotowe? 

8. Rejestr cen nieruchomości (RCN) – zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli o czymś co rzeczoznawcy 
majątkowi lubią najbardziej: 

• Zmiana nazwy rejestru ale nie tylko. 

• Zakres informacji w RCN według nowych przepisów. 

• Sposób gromadzenia i udostępniania informacji zgromadzonych w RCN według nowych przepisów. 

9. Wymiana informacji między ewidencją gruntów i budynków a księgami wieczystymi, czyli o tym co i gdzie ma priorytet, min.: 
• Zawiadamianie sądów wieczystoksięgowych o zmianach w egib, dokumenty z tym związane. 

• Zawiadomienia od sądów wieczystoksięgowych. 

10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych., m.in.: 

• Ewidencja miejscowości ulic i adresów a egib. 

• Inne rejestry publiczne. 

11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywaniu 
geodezyjnych problemów. 

12. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny? 

13. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami 

samorządowymi i Skarbu Państwa. 

14. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów. 
15. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz” jeśli posiadasz nieruchomość, w tym m.in.: 

• Kontury użytków gruntowych wykazywane w ewidencji np. tereny mieszkaniowe, grunty rolne zabudowane, drogi i in., 

których przebieg i zasięg ma wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. 

• Czy zawsze organ podatkowy związany jest treścią ewidencji gruntów i budynków? 

16. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych 
w projektowaniu i budownictwie. 

17. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”. 

18. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej. 

19. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów, m. in.: 

• Zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia o standardach wykonywania prac geodezyjnych. 
• Atrybuty punktów granicznych i obiektów egib. 

20. Zasady ustalania przebiegu granic ewidencyjnych w świetle nowych przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik. 

21. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach. 

22. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego. 

23. Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów 

w sprawach administracyjnych. 
24. Egib jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej. 

25. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach oraz Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, czyli o integracji informacji 

ewidencyjnych. 

26. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków, czyli po co tyle zachodu i jakie są z tego efekty? W tym m.in.: 

• Jak ustrzec się błędów ucząc się na błędach innych? 
• Jak skutecznie i zgodnie z prawem poinformować właścicieli/władających nieruchomościami o modernizacji i jej skutkach. 

• Modernizacje tylko według art.24a – zmiana przepisów wykonawczych. 

• Opiniowanie i uzgadnianie projektów modernizacji po zmianie przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik. 

27. Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib, czyli o tym czy faktycznie, że „koń jaki jest, każdy widzi”. 

28. Podsumowanie i praktyczne rady dla korzystających z zasobów ewidencji gruntów i budynków. 
 

ADRESACI:  
Szkolenie dedykowane jest administracji publicznej, pracownikom gmin i powiatów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich 

oraz innym, którzy wykorzystują rejestry ewidencji gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w praktyce zawodowej. 

Ponadto ze szkolenia skorzystają wykonawcy prac geodezyjnych i kierownicy tych prac, geodeci uprawnieni, geodeci, projektanci, 

architekci, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, urbaniści, planiści, rzeczoznawcy budowlani, deweloperzy na rynku 
nieruchomości, inwestujący w nieruchomości, klasyfikatorzy gleb, zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości. 
 

PROWADZĄCY:  
Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 

– 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej 

praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w 
przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów 

pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac 

geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w świetle 
najnowszych zmian prawnych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
23 sierpnia 2021 r. Szkolenie w godzinach 9:30-14:30  

  

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 42 307 28 57, fax: (42) 288 12 86 

szkolenia@frdl.org.pl  

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  
www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 17 sierpnia 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

 


