
Lp. Wydział/Referat 

/Samodzielne 

Stanowisko Pracy 

Nazwa 

rejestru/ewidencji 

Data rozpoczęcia 

realizacji zadań 

publicznych 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru Zakres informacji zgromadzonych w 

rejestrze 

1 Wydział Geodezji, 

Kartografii i Katastru  
Ewidencja gruntów i 

budynków 

01.01.1999 r. Art. 22 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 

poz. 1287) 

- grunty – ich położenia, granic, powierzchni, 

rodzajów użytków gruntowych oraz ich 

klas gleboznawczych,  oznaczenia ksiąg 

wieczystych lub zbiorów dokumentów, 

- budynki– ich położenia, przeznaczenia, 

funkcji użytkowych i ogólnych danych 

technicznych, 

- lokale– ich położenia, funkcji użytkowych 

oraz powierzchni użytkowej, 

- informacje o właścicielu, a w  odniesieniu 

do gruntów  państwowych i 

samorządowych inne osoby fizyczne lub 

prawne,  

w których władaniu znajdują się grunty i 

budynki lub ich części – nazwisko, imiona, 

imiona rodziców, adres  miejsca stałego 

pobytu, informacja czy osoba fizyczna jest 

cudzoziemcem, nazwa jednostki lub 

organu, adres siedziby, 

- informacje o wpisaniu do rejestru zabytków, 

- wartość nieruchomości. 

2 Wydział Geodezji, 

Kartografii i Katastru  

Geodezyjna 

ewidencja sieci 

uzbrojenia terenu 

01.01.1999 r. Art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 

poz. 1287) 

- inf. nt.  przewodu sieci uzbrojenia terenu, 

 - rodzaj przewodu, położenie przewodu, a w 

szczególności: nazwie własnej oraz 

identyfikatorze jednostki ewidencyjnej 

według krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju, nazwie i 

identyfikatorze obrębu ewidencyjnego, 

numerach ewidencyjnych działek, numerze 

ewidencyjnym przewodu i opisie jego 

położenia, współrzędnych poziomych 

punktów załamania, rzędnych 

wysokościowych punktów 

charakterystycznych, gabarycie (średnica, 

przekrój przewodu), identyfikatorze 

uzgodnionym z jednostką prowadzącą 

ewidencję branżową sieci uzbrojenia 

terenu, 

- właściciel lub jednostka organizacyjna 

zarządzającej siecią uzbrojenia terenu - 



 

nazwa, adres siedziby, 

- sposób uzyskania danych o przewodach. 

3 Wydział Geodezji, 

Kartografii i Katastru  

Rejestr cen i wartości 

nieruchomości 

02.06.2001 r. § 74 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 

454) 

- ceny lub wartości nieruchomości, 

- adresu położenia nieruchomości, 

- numerów działek ewidencyjnych 

wchodzących w skład nieruchomości, 

- rodzaj nieruchomości,  

- pola powierzchni nieruchomości gruntowej, 

- daty zawarcia aktu notarialnego lub 

określenia wartości, 

- innych dostępnych danych o 

nieruchomościach i ich częściach 

składowych. 


