
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W JAKIEJ SYTUACJI NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

Zg!oszenie dotyczy zmian danych 
obj"tych ewidencj# gruntów i bu-
dynków, czyli przyk!adowo informacji 
dotycz#cych:
• gruntów - ich po!o$enia, granic, po-
wierzchni, rodzajów u$ytków grun-
towych oraz ich klas bonitacyjnych, 
oznaczenia ksi#g wieczystych lub 
zbiorów dokumentów, je$eli zosta!y 
za!o$one dla nieruchomo%ci, w sk!ad 
której wchodz# grunty, informacje 
dotycz#ce umów dzier$awy;
• budynków - ich po!o$enia, przezna-
czenia, funkcji u$ytkowych i ogólnych 
danych technicznych;
• lokali - ich po!o$enia, funkcji u$ytko-
wych oraz powierzchni u$ytkowej;
• w!a%cicieli nieruchomo%ci lub pod-
miotów w!adaj#cych lub gospoda-
ruj#cych nieruchomo%ciami i miejsca 

Obowi#zek zg!oszenia spoczywa na 
w!a%cicielu nieruchomo%ci. W przy-
padku nieruchomo%ci stanowi#cych 
w!asno%& Skarbu Pa'stwa lub jedno-
stek samorz#du terytorialnego – obo-
wi#zek zawiadamiania o zmianach 
spoczywa równie$ na podmiotach, 
w których w!adaniu lub gospodaro-
waniu, znajduj# si" te nieruchomo%ci,
Ponadto w przypadku gruntów, dla 
których ze wzgl"du na brak ksi"gi 

KTO ZG#ASZA?

Zawiadomienie o zmianie danych ob-
j"tych ewidencj# gruntów i budynków 
zg!asza si" w Starostwie Powiatowym 
w!a%ciwym ze wzgl"du na miejsce po-
!o$enia nieruchomo%ci.
W przypadku miast na prawach po-
wiatu (przyk!adowo Kraków) zg!o-

GDZIE I W JAKI SPOSÓB NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

1) oznaczenie zg!aszaj#cego – w przy-
padku osób (zycznych b"dzie to imi", 
nazwisko, adres zamieszkania, adres 
do korespondencji, numer PESEL;
2) wskazanie organu – nale$y wskaza& 
do kogo kierowane jest zg!oszenie;
3) cel zg!oszenia – nale$y okre%li&, ja-
kie zmiany s# zg!aszane i jakiej nieru-
chomo%ci one dotycz#. Nale$y poda& 
dane identy(kacyjne nieruchomo%ci: 
numer dzia!ki, obr"b ewidencyjny, 

Zawiadomienie o zmianie danych 
obj"tych ewidencj# gruntów i bu-
dynków nale$y z!o$y& w terminie 

W celu zg!oszenia zmian danych ob-
j"tych ewidencj# gruntów i budyn-
ków nale$y przygotowa& orygina!y 
lub odpisy dokumentów stanowi#-
cych podstaw" wprowadzenia 
zmiany.

Wprowadzenie zmian w ewiden-
cji gruntów i budynków w drodze 
czynno%ci materialno-technicznej 
nie podlega op!acie skarbowej. 
W przypadku, gdy aktualizacja ewi-
dencji gruntów i budynków wyma-
ga!a b"dzie wydania decyzji admi-
nistracyjnej, pobierana jest op!ata 
skarbowa w wysoko%ci 10 z!.
W przypadku dokonywania zg!o-
szenia przez pe!nomocnika, pobie-
rana jest op!ata skarbowa w wyso-
ko%ci 17 z!.
Aktualizacji operatu ewidencyj-
nego dokonuje si" niezw!ocznie, 
nie pó)niej ni$ w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania przez starost" 
odpowiednich dokumentów okre-
%laj#cych zmiany danych ewiden-
cyjnych.

Od wydanej decyzji administracyj-
nej przys!uguje odwo!anie do Wo-
jewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartogra(cznego 
za po%rednictwem organu, który 
wyda! decyzj", w terminie 14 dni od 
dnia dor"czenia decyzji.

JAKIE DOKUMENTY NALE!Y PRZYGOTOWA"?

CO POWINNO ZAWIERA" ZG#OSZENIE?

W JAKIM TERMINIE NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

CZAS REALIZACJI I OP#ATY

JAK MO!NA SI$ ODWO#A"?

ZG!OSZENIE ZMIAN W EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje dane o charakterze przedmiotowym (dotycz"ce gruntów, budynków i lokali) 
oraz dane o charakterze podmiotowym (dotycz"ce w#a$cicieli nieruchomo$ci lub podmiotów w#adaj"cych lub gospo-
daruj"cych nimi). W#a$ciciele nieruchomo$ci maj" obowi"zek zg#aszania zmian danych obj%tych ewidencj" gruntów 
i budynków staro$cie, w#a$ciwemu ze wzgl%du na miejsce po#o&enia nieruchomo$ci.

ich sta!ego pobytu (adresu zameldo-
wania, adresu do korespondencji).
WA'NE! Obowi#zek zawiadomienia 
nie dotyczy zmian danych obj"tych 
ewidencj# gruntów i budynków wy-
nikaj#cych z aktów normatywnych, 
prawomocnych orzecze' s#dowych, 
decyzji administracyjnych, aktów no-
tarialnych, materia!ów zasobu, wpi-
sów w innych rejestrach publicznych 
oraz dokumentacji architektoniczno-
-budowlanej przechowywanej przez 
organy administracji architektonicz-
no-budowlanej. S#dy, notariusze 
i w!a%ciwe organy przesy!aj# staro%cie 
odpisy dokumentów, z których wy-
nikaj# zmiany danych w ewidencji. 
Wówczas aktualizacja danych nast"-
puje z urz"du i nie jest wymagane 
z!o$enia przez w!a%ciciela zg!oszenia.

wieczystej, zbioru dokumentów albo 
innych dokumentów nie mo$na usta-
li& ich w!a%cicieli, zg!oszenia zmian 
danych obj"tych ewidencj# grun-
tów i budynków maj# obowi#zek 
dokona& osoby, które w!adaj# tymi 
gruntami na zasadach samoistnego 
posiadania.
Zg!oszenia mo$na dokona& osobi%cie 
lub przez pe!nomocnika.

szenia nale$y dokona& w Urz"dzie 
Miasta.
Zg!oszenia mo$na dokona&:
• w urz"dzie,
• za po%rednictwem poczty,
• przez internet (wymaga posiadania 
pro(lu zaufanego).

WA'NE! Nie ma wzoru urz"dowego 
zg!oszenia zmian w ewidencji grun-
tów i budynków. Wzory wniosków 
stosowane w poszczególnych urz"-
dach mog# si" ró$ni&. Wniosek mo$-
na pobra& ze strony internetowej lub 
otrzyma& bezpo%rednio w urz"dzie.

numer ksi"gi wieczystej (je%li jest 
prowadzona dla danej nieruchomo-
%ci), adres nieruchomo%ci, a tak$e 
wskaza& dat" powstania zmiany 
i okre%li& na czym zmiana polega;
4) podstawa zg!oszenia – nale$y 
wskaza& i za!#czy& dokument b"d#-
cy podstaw# zg!oszenia, jego numer 
oraz dat" wydania;
5) podpis - zg!oszenie wymaga w!a-
snor"cznego podpisu.

30 dni, liczonym od dnia powstania 
tych zmian.

Zmiany w ewidencji gruntów wpro-
wadzane s# w drodze czynno%ci 
materialno-technicznej lub w dro-
dze decyzji administracyjnej. W dro-
dze czynno%ci materialno-technicz-
nej wprowadzane s# zmiany na 
podstawie m.in. przepisów prawa, 
wpisów w ksi"gach wieczystych, 
prawomocnych orzecze' s#du, 
ostatecznych decyzji administracyj-
nych, aktów notarialnych. W pozo-
sta!ych przypadkach organ wydaje 
decyzje administracyjn#. Odmowa 
wprowadzenia zg!aszanej zmiany 
w ewidencji gruntów i budynków 
nast"puje w drodze decyzji admini-
stracyjnej.


