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Waldemar izdebski

o czywiście ze względu na historię, 
tradycję, kulturę czy uwarunkowa-
nia geograficzne w poszczególnych 

krajach kataster przyjmuje rozmaite for-
my organizacyjne. Zasadniczą różnicą, 
którą warto podkreślić w tym opracowa-
niu, jest rozdzielenie systemu katastral-
nego na wiele instytucji lub prowadze-
nie go spójnie tylko w jednej instytucji. 
W opisywanych krajach mamy do czy-
nienia z  różnymi rozwiązaniami, co 
przekłada się na odmienne podejś cie do 
sposobów udostępniania danych z sys-
temów katastralnych.

lKataster w czechach
Czeski rejestr nieruchomości w posta-

ci elektronicznej funkcjonuje od 2001 r.  
i zawiera połączone informacje na temat 
stanu faktycznego oraz prawnego nieru-
chomości. W rejestrze dostępne są mapy 
katastralne i informacje o właścicielach 
nieruchomości. Rejestr utrzymuje i pro-
wadzi czeski Urząd ds. Geodezji, Karto-
grafii i Katastru (Český úřad zeměměřický 
a katastrální) będący niezależną insty-
tucją państwową. Liczba działek w Cze-
chach wynosi ok. 22 miliony.

1. Dostęp do danych katastralnych. 
W Czechach dostęp do podstawowych 
danych katastralnych jest powszechny 
i bezpłatny. Istnieje też możliwość bez-
płatnego przeglądania i przeszukiwania 
danych katastralnych za pośrednictwem 
internetu z wykorzystaniem podstawo-
wych informacji dotyczących nierucho-
mości. Wypisy – na papierze lub w posta-
ci elektronicznej – zawierające wszystkie 
informacje na temat stosunków praw-
nych dotyczących nieruchomości pod-
legają natomiast opłatom.

forma udostępniania danych katastralnych w wybranych krajach UE 

Uczmy się od innych
Funkcjonowanie katastru z samej jego definicji koncentruje 
się na zarejestrowaniu i udostępnianiu informacji o właści-
cielach nieruchomości i zasięgu ich stanu własności. Jakie 
rozwiązania zastosowano u naszych sąsiadów i co tego wyni-
ka dla udostępniania danych katastralnych w Polsce?

Rys. 1. Fragment czeskiej mapy katastralnej z oznaczoną działką

Rys. 2. Szczegółowe informacje o działce

1. Dane właściciela

2. Ochrona własności

3. Informacja o jakości gleby

4. Ograniczenia własności

5. Inne wpisy
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Informacje o właścicielu są dostęp-
ne dla każdego użytkownika pod ad-
resem: http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.
cz/marushka/default.aspx?themeid=3, 
gdzie znajdziemy interaktywny por-
tal mapowy umożliwiający przegląda-
nie i oznaczanie działek katastralnych 
(rys. 1). Po kliknięciu na wybranej dział-
ce zostaje ona oznaczona i uruchamia 
się strona internetowa z podstawowymi 
informacjami o działce (rys. 2).

2. Podsumowanie. Kataster czeski 
jest prowadzony przez jedną instytucję, 
a podstawowe dane o nieruchomościach 
są udostępniane bez żadnych ograni-
czeń. W danych tych znajdziemy:
limię i nazwisko właściciela wraz 

z adresem,
linformację o potencjalnym położeniu 

w obszarze chronionym,
linformację o jakości gleby (tzw. lista 

BPEJ),
l informację dotyczącą ograniczeń 

– obciążenie hipoteczne,
linne wpisy.
Aby otrzymać oficjalny dokument 

(wypis) uwiarygodniony podpisem 
elektronicznym, należy zalogować się 
do portalu i uiścić opłatę w wysokości 
50 koron, tj. ok. 25 zł.

lKataster w Słowacji
Słowacki rejestr nieruchomości (Slo-

venský katastrálny portál) utrzymywa-
ny jest przez Urząd Geodezji, Kartografii 
i Katastru Republiki Słowackiej (Úrad 
geodésie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky) oraz przez centralny or-
gan rządowy ds. rejestrów nieruchomoś-
ci. Portal rejestru nieruchomoś ci jest 
prowadzony i udostępniany przez In-
stytut Geodezji i Kartografii w Bratysła-
wie (Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava). Serwis zawiera informacje 
o stanie prawnym i faktycznym w za-
kresie własnoś ci nieruchomości. Działa 
od 2004 r. i obecnie funkcjonuje w języ-
ku słowackim i angielskim. Od września 
2007 r. informacje zawarte w portalu są 
z mocy prawa udostępniane bezpłatnie. 

1. Dostęp do danych katastralnych. 
Przeglądanie i przeszukiwanie danych 
katastralnych przez internetu z wyko-
rzystaniem podstawowych informacji 
dotyczących nieruchomości jest bezpłat-
ne i dostępne dla ogółu społeczeństwa 
zarówno w języku słowackim, jak i an-
gielskim. Portal jest aktualizowany raz 
w tygodniu na podstawie danych prze-
kazywanych przez odpowiednie urzędy 
ds. rejestru nieruchomości. Informacje 
o właścicielu w słowackim katastrze są 
dostępne dla każdego użytkownika pod 
adresem: https://kataster.skgeodesy.sk/
Portal, gdzie znajdziemy interaktywny 

Rys. 3. Fragment słowackiej mapy katastralnej

Rys. 4. Szczegółowe informacje o działce w katastrze słowackim
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portal mapowy umożliwiający przeglą-
danie i oznaczanie działek katastralnych. 

Po kliknięciu na wybranej działce zo-
staje ona oznaczona (rys. 3) i uruchamia-

na jest strona z podstawowymi informa-
cjami o działce (rys. 4). 

Niezależnie od powyższego dla każdej 
działki możemy uzyskać dokument w po-

staci pliku PDF zawierający częś ciowe lub 
kompletne informacje katastralne, co jest 
odpowiednikiem polskiego wypisu z ewi-
dencji gruntów i budynków. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że taki wypis pobra-
ny z internetu nie ma zastosowania do 
czynności prawnych, o czym świadczy 
zamieszczona na początku informacja: 
„Výpis je nepoužitelný na právne úkony”.

Podstawowe informacje o właścicie-
lach nieruchomości (rys. 6) znajdziemy 
w części B wypisu. Poszczególne jego 
częś ci obejmują następujące dane:

Część A – charakterystyka nieru-
chomości, w której wyszczególnione są 
wszystkie elementy nieruchomości obję-
te prawami własności z podaniem:
lpowierzchni działek,
lrodzaju działek,
lkodu wskazującego dopuszczalny 

sposób korzystania z nieruchomości,
lodniesienia do obszaru zabudowane-

go w gminie, 
l innych danych objaśniających 

w sprawach dotyczących części A.
Część B – właściciele i inne osoby 

uprawnione, z wyszczególnieniem:
limienia i nazwiska lub nazwy osoby 

prawnej będącej właścicielem, 
ldaty urodzenia,
lnumeru identyfikacji osobistej lub 

numeru rejestracyjnego organizacji,
ludziałów współwłaścicieli,
ltytułu do nieruchomości (nabycie na 

podstawie aktu publicznego lub innego 
aktu),
ladresu stałego pobytu lub siedziby,
l innych danych objaśniających 

w sprawach dotyczących części B.
Część C – obciążenia, w której wy-

szczególnione są:
lsłużebności (przedmiot służebności, 

oznaczenie osoby uprawnionej ze służeb-
ności, w tym wpis służebności do doku-
mentu własności takiej osoby),
lprawa zastawu (oznaczenie osoby 

uprawnionej z zastawu) i pierwokupu, 
jeśli mają one mieć taki skutek, jak pra-
wa rzeczowe (oznaczenie uprawnionych 
z prawa pierwokupu),
linne prawa, jeśli uzgodniono, że sta-

nowią one prawa rzeczowe, 
linne dane objaśniające w sprawach 

dotyczących części C,
lwprowadzone uzupełnienia/sprosto-

wania.
Część C nie zawiera danych o wysokoś-

ci zadłużenia.

lKataster w Estonii
Estoński rejestr nieruchomości w posta-

ci elektronicznej funkcjonuje od 2010 r. 
(https://uuskinnistusraamat.rik.ee). Jako 
rejestr państwowy zawiera wszystkie za-
rejestrowane w Repub lice Estońskiej nie-

Rys. 5. Fragment wypisu z katastru słowackiego dotyczący informacji podstawowych

Rys. 6. Fragment wypisu z katastru słowackiego dotyczący właściciela
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ruchomości oraz ogólne dane dotyczące 
nieruchomości, dane właścicieli, zwią-
zane z nią ograniczania oraz dane o hi-
potekach. Rejestr prowadzi i utrzymuje 
Estońska Rada ds. Nieruchomości. 

1. Dostęp do danych katastralnych. 
Przeglądanie danych katastralnych jest 
możliwe w portalu mapowym, który 
funkcjonuje w języku estońskim i an-
gielskim pod adresem: https://xgis.ma-
aamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A. 
Działki katastralne w portalu opisywane 
są identyfikatorem, adresem lub nume-
rem z rejestru (Register part). Informacje 
o właścicielu w estońskim katastrze są 

dostępne dla każdego użytkownika. Aby 
je uzyskać, należy wnieść opłatę w wy-
sokości 1 euro. 

Wybierając pole „Register part”, wcho-
dzimy w wyszukiwanie w „kinnistusra-
amat”, co oznacza „rejestr gruntów”. Do-
stęp do wyszukiwania w tym rejestrze 
jest też możliwy bezpośrednio przez stro-
nę https://kinnistusraamat.rik.ee/detail-
paring/Avaleht.aspx. Wchodząc z portalu 
mapowego, mamy już wypełnione pole 
„Cadastral code” (rys. 8) i po wpisaniu ko-
du weryfikacyjnego i kliknięciu klawisza 
„Search” następuje wyszukiwanie odpo-
wiedniego rekordu (rys. 9).

Aby zobaczyć dane właściciela, ko-
nieczne jest kliknięcie na polu „Owner” 
i dokonanie stosownej opłaty oraz uzys-
kanie potwierdzenia transakcji (rys. 10). 
Z otrzymanego potwierdzenia mamy 
link do „View purchased data”, co po-
zwala zobaczyć informacje o właścicie-
lu (rys. 11). W dokumencie podawana jest 
także informacja historyczna o poprzed-
nich właścicielach.

2. Podsumowanie. Kataster estoński 
jest prowadzony w dwóch rejestrach, 
a podstawowe dane o nieruchomościach 

Rys. 7. Estoński portal katastralny

Rys. 8. Wyszukiwanie w estońskim rejestrze gruntów

Rys. 9. Wynik wyszukiwanie w estońskim rejestrze gruntów

Rys. 10. Opłata za dane o właścicielu i potwierdzenie

Rys. 11. Informacja o właścicielu z estońskiego rejestru gruntów
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Państwo Forma katastru Dostępność podstawowych 
danych o nieruchomości

Odpłatność Portal mapowy 
z informacją 
katastralną

Czechy Zintegrowana Jawne Nie Tak

Słowacja Zintegrowana Jawne Nie Tak

Estonia Dwa rejestry Jawne Tak, 1 euro Tak

są udostępniane bez żadnych ograni-
czeń, ale za opłatą. W tych podstawo-
wych danych znajdziemy:
limię i nazwisko właściciela wraz 

z adresem,
linformacje o potencjalnym położeniu 

w obszarze chronionym,
l informacje dotyczące ograniczeń 

– obciążenie hipoteczne.

lWnioski
Podsumowując przeprowadzoną ana-

lizę, zestawiono tabelę zawierającą pod-
stawowe cechy katastru w trzech kra-
jach: Czechach, Słowacji oraz Estonii. 
Z zestawienia jasno wynika, że w bada-
nych krajach informacje katastralne udo-
stępnia się bez ograniczeń związanych 
z ochroną danych osobowych, a ewen-

tualnym ograniczeniem w zachłannym 
pobieraniu danych katastralnych jest 
wprowadzenie opłaty za udzielenie in-
formacji. 

Jak widać, RODO nie ogranicza do-
stępności danych osobowych ani w Cze-
chach, ani na Słowacji, ani w Estonii, 
a przecież są to kraje Unii Europejskiej. 
Natomiast jawność katastru eliminuje 
wiele zjawisk biurokratycznych i pato-
logicznych. Przykładem patologii jest 
portal www.znajdz ksiege.pl, który za 
39,95 zł oferuje informacje o numerze 
KW dowolnej działki, tyle tylko, że na-
sze państwo nie ma z tego żadnego do-
chodu, bo portal jest zarejestrowany na 
Seszelach. Takich portali jest, niestety, 
znacznie więcej. Zapełniają one luki po-
zostawione przez państwo, które próbu-

je nadmiernie chronić dane o numerach 
ksiąg wieczystych.

Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy można sformułować wniosek, że 
w Polsce też należy już zakończyć dys-
kusje połączone z różnorodnymi inter-
pretacjami oraz podjąć zdecydowane 
i odpowiedzialne decyzje, które uczynią 
z naszych rejestrów ewidencji gruntów 
i budynków (EGiB) oraz elektronicznej 
księgi wieczystej (EKW) prawdziwy ka-
taster, spełniający jego podstawowe wy-
mogi funkcjonalne. 

Mamy już w tym względzie istot-
ne osiągnięcia, bo od listopada 2018 r. 
z serwisu www.ekw.gov.pl jest możliwe 
przejś cie do widoku działki w serwisie 
http://www.geoportal.gov.pl. Natomiast 
od listopada 2019 r. jest możliwe przejś-
cie z systemu www.geoportal.gov.pl do 
systemu EKW w tych powiatach, które 
publikują numery ksiąg wieczystych. Co 
więc trzeba jeszcze zrobić? Trzeba ko-
niecznie dokonać uzupełnienia identy-
fikatorów działek w Elektronicznej Księ-
dze Wieczystej (niestety są duże braki) 
oraz konsekwentnie uzupełniać nume-

ry ksiąg wieczystych 
w ewidencji gruntów 
i budynków. Mam 
nadzieję, że urucho-
mione w powiatach 
mechanizmy komu-
nikacji  systemów 
EGiB z rejestrem EKW 
wkrótce pozwolą roz-
wiązać przedstawione 
problemy i tym samym 
usprawnić funkcjono-
wanie naszego kata-
stru.

dr hab. inż. Waldemar 
izdebski

Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji 

i Kartografii,
główny geodeta kraju

Rys. 13. Przejście z systemu EKW do Geoportalu

Rys. 12. Przejście z Geoportalu do systemu EKW


