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Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych
nieruchomości
Streszczenie
Wznowienie granicy nieruchomości (wznowienie znaków granicznych) jest procedurą
techniczną ustalenia granicy prawnej w przypadku, gdy została ona zniszczona, zatarta
lub przesunięta, a istniejąca dokumentacja geodezyjna jest wiarygodna i umożliwia
bezproblemowe, ponowne jej wyznaczenia z odpowiednią dokładnością. Celem
przeprowadzanych rozważań jest przedstawienie zasad postępowania w przypadku
zaistnienia sporu przy czynnościach wznowienia znaków granicznych. Artykuł ukazuje
teorię oraz podstawy prawne dotyczące wznawiania znaków granicznych. Artykuł
przedstawia także kilka punktów widzenia na omawianą problematykę. Przedstawia on
przebieg prac geodety przy wznowieniu znaków granicznych jak również rolę sądu w
rozstrzyganiu sporu dotyczącego granic prawnych nieruchomości gruntowych. Został w
nim zamieszczony przykład sporu granicznego rozstrzyganego przez sąd przy
wznowieniu znaków granicznych.
Słowa kluczowe: wznawianie znaków granicznych, spór dotyczący granic prawnych
nieruchomości, spór graniczny
The case of dispute during resuming boundary marks of possessions
Summary
Restoration of boundary points is technical procedure of boundary determination in case
when it has been damaged, invisible or moved and existing surveying documentation is
reliable and gives possibility to determine boundary again with suitable accuracy. The
aim of researches is presentation rules of procedure by boundary restoration. The article
shows theory and legal foundations dealing with boundary restoration. The article also
presents some points of view on problems being the subject of boundary restoration. It
also shows course of surveyor works taking place by boundary restoration and court’s
role in sealing verdicts connected with boundary litigation. An example of boundary
litigation being the subject of court’s verdict by boundary restoration.
Key words: Resuming boundary marks, disputes concerning boundary marks of
possessions, boundary disputes

Wstęp
Granice prawne nieruchomości gruntowej mają bardzo istotne
znaczenie dla właściciela nieruchomości, jak również dla systemu Ewidencji
Gruntów i Budynków i Ksiąg Wieczystych. Granice takie są ustalane i
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wyznaczane w oparciu o stosowną dokumentację, sporządzaną w trakcie
pomiaru na gruncie. Są one bardzo ważne ze względu na rozwój rynku
nieruchomości oraz ze względu na zaufanie do obrotu nieruchomościami.
W problematyce granic nieruchomości ważne miejsce zajmuje proces
wznowienia znaków granicznych. Wznowienie znaków granicznych ma miejsce
wówczas, gdy granica nieruchomości jest granicą prawną, to znaczy że istnieją
dokumenty wskazujące na bezsporne położenie punktów granicznych, przy
czym na gruncie nastąpiło ich zatarcie, zniszczenie lub uszkodzenie.
Granice

prawne

rozgraniczeniowym,

nieruchomości

to

granice

podziałowym,

scalenia

i

ustalone
wymiany

w

trybie

gruntów,

wywłaszczeniowym; są to zatem granice dla których istnieje pełna
dokumentacja geodezyjna oraz podstawa prawna ustalenia takiej granicy to
znaczy została wydana ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne
orzeczenie sądowe.
Przesłanką do wznowienia znaków granicznych jest niesporny przebieg
granicy i potrzeba ich zabezpieczenia przed zatarciem w celu zapobiegania
wątpliwościom, co do granic i sporów o nie w przyszłości3.
Jak wynika z powyższego stwierdzenia, instytucja prawna wznawiania
znaków granicznych bierze pod uwagę fakt, iż znaki graniczne, po pewnym
czasie mogą ulec uszkodzeniu, przesunięciu, a nawet zniszczeniu. Jeżeli istnieją
dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, w tym
protokoły graniczne lub akty ugody, z opisem punktów, szkice graniczne i
dokumenty techniczne z pomiaru granic, można wznowić położenie punktów
granicznych, zamiast przeprowadzania postępowania administracyjnego w
sprawie rozgraniczenia nieruchomości4.

3

Z. Śmiałowska-Uberman, Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów, Wydawnictwo
Gall., Katowice 2003, s. 484.
4
Ibidem.
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Choć wydaje się, że wyznaczenie położenia punktów granicznych
nieruchomości w procesie wznowienia jest bezproblemowe, to jednak niekiedy
może zdarzyć się przypadek sporu pomiędzy stronami, który powoduje, że
problem wznowienia ulega znaczącej komplikacji i przestaje być tylko
czynnością techniczną, a sama granica nie zostaje chwilowo wyznaczona.
Niniejsza publikacja przedstawia taki właśnie przypadek
Podstawy prawne i zasady techniczne wznowienia granic nieruchomości
W procesie wznawiania granic nieruchomości stosuje się określone zasady
natury prawnej i technicznej. Są one wyrażone w podstawach prawnych i
zasadach technicznych wznawiania, przedstawionych w kolejnych punktach
artykułu.
Podstawy prawne wznowienia granic nieruchomości
Wznowienie znaków granicznych nie jest przeprowadzane ani w trybie
administracyjnym, ani też w trybie sądowym, a jest jedynie techniczną
czynnością geodezyjną. Jeżeli więc ustalenie przebiegu linii granicznej dotyczy
tylko wznowienia znaków granicznych to dla tych czynności nie może być
wszczynane żadne postępowanie administracyjne.
Ustawa

Prawo

geodezyjne

i

kartograficzne5

obok

postępowania

o

rozgraniczenie nieruchomości, w art. 39 reguluje także instytucję wznowienia
znaków granicznych.
Zgodnie z art. 39 ustęp 1 ustawy6, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone
znaki

graniczne,

ustalone

uprzednio,

mogą

być

wznowione

bez

przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeśli istnieją dokumenty
pozwalające na określenie pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór
co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie
sprawy.
5

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
6
Ibidem.
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Zasady techniczne wznowienia granic nieruchomości
Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia wznowienia granic jest7:


posiadanie

przez

geodetę

wykonującego

wznowienie

uprawnień

zawodowych w geodezji i kartografii z zakresu 2,


zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego miejscowo ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGK),



posiadanie stosownej, wiarygodnej dokumentacji opisującej w sposób
jednoznaczny położenie granic nieruchomości (granice nieruchomości
wyznaczone uprzednio w różnych procesach geodezyjno-prawnych), ze
współrzędnymi punktów granicznych,



istnienie pierwotnej osnowy geodezyjnej, od której będzie można
powtórnie wyznaczyć położenie punktów granicznych
O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się
zainteresowane strony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo
geodezyjne i kartograficzne8.
Wezwania stron do stawienia się na gruncie doręcza się stronom w
terminie, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, za zwrotnym
poświadczeniem

odbioru.

W

wezwaniach

należy

poinformować

zainteresowane strony o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie, bowiem z art.
32 ust. 39 nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności
geodety, natomiast zgodnie z art. 32 ust. 410, w razie usprawiedliwionego
niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres
jednego miesiąca.
7

R. Hycner, Zagadnienia geodezyjno – prawne gospodarki nieruchomościami,
Wydawnictwo Gall, Wydanie I, Katowice 2006, s. 67.
8
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
9
Ibidem.
10
Ibidem.
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W wezwaniu geodeta wskazuje na podstawie11:


nazwę i adres organu wzywającego (organu z upoważnienia którego
działa geodeta)



imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer uprawnień zawodowych
geodety upoważnionego do przeprowadzenia czynności technicznych



imię i nazwisko wzywanego



wskazanie w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostaje wezwany,
a także czy wezwany powinien się zgłosić osobiście czy też przez
pełnomocnika



dokładny termin spotkania



skutki niestawiennictwa.
Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół.

Ponieważ nie jest to protokół stosowany w „zwykłym” postępowaniu
administracyjnym, nie ma on określonej formy. Geodeta dokonujący
wznowienia punktów granicznych sporządza go zatem na formularzu protokołu
granicznego, stosowanym w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Protokół wznowienia granic powinien być sporządzony tak, aby wynikało
z niego, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, a także kto i w jakim
charakterze był przy tym obecny12.
Przypadek sporu podczas wznowienia granic nieruchomości
Wznowienie znaków granicznych nie wiąże się z jakimkolwiek
rozstrzygnięciem organu administracji. Wznowienie nie leży bowiem w
zakresie kompetencji organów administracji publicznej i jest przy tym
czynnością która nie wywołuje żadnych skutków dla stanu prawnego granic
nieruchomości. Oświadczenia
11

złożone

przez właścicieli

nieruchomości

art. 54 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego. Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 – tekst jednolity z późniejszymi
zmianami.
12
art.68 §1 op. cit.
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sąsiednich w protokole wznowienia znaków granicznych dowodzą, że w dniu
zapisanym w protokole złożyli oni oświadczenia określonej treści oraz że w tym
dniu ustalono stan faktyczny granic na gruncie.
Ustawa13 nie określa jakie skutki ma wznowienie znaków na stan granic
nieruchomości. granicznych. Jak już nadmieniono, w czynnościach wznowienia
nie bierze udziału organ administracji, nie zapada żadne rozstrzygnięcie
administracyjne.
W przypadku gdy po okazaniu znaków granicznych przez geodetę pojawi
się spór co do przebiegu granicy, geodeta przedstawia stronom wszystkie
dowody i argumenty za wyznaczonym przez niego przebiegiem granicy.
Jeśli spór nie został rozstrzygnięty na gruncie, zainteresowana strona
odmawia podpisu w protokole wznowienia znaków granicznych. Konsekwencje
takiej czynności są poważne. Wynika to z faktu, że strona nie jest w takim
przypadku uprawniona do złożenia wniosku o postępowanie rozgraniczeniowe,
które jest wykonywane w trybie administracyjnym. Dalsze czynności w tej
sprawie są bowiem możliwe jedynie na drodze sądowej.
Jeśli jednak strona złożyłaby wniosek o wszczęcie postępowania, a
organ administracji publicznej przez niedopatrzenie, takie postępowanie
wszczął, to instytucją, która skutecznie uniemożliwi wykonanie dalszych
kroków jest ODGiK, który odmówi geodecie przyjęcia zgłoszenia pracy
geodezyjnej – rozgraniczenia z uwagi na fakt, że w operacie wznowienia granic,
przyjętym do zasobu powinna się znaleźć wzmianka geodety o zaistniałym
sporze14.

13

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
14
R. Hycner, op. cit., s. 257.
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne15 nie wskazuje, o
rozstrzygnięcie jakiej sprawy i w jakim terminie strony mogą wystąpić do sądu
powszechnego.
Zdaniem Śmiałowskiej – Uberman16 jest to bowiem „sprawa o własność”,
gdyż dotyczy stanu prawnego nieruchomości i jej granic wcześniej ustalonych
na co istnieją stosowne dokumenty. Znikome orzecznictwo w tym zakresie
wskazuje, że sądy w takim przypadku umarzają postępowanie i wskazują, że
wobec zaistnienia sporu co do przebiegu granicy jedynie właściwe jest
postępowanie rozgraniczeniowe, prowadzone przez organy administracji.
Takie stanowisko według Durzyńskiej17 jest uzasadnione, o ile uprzednio
postępowanie rozgraniczeniowe nie było wcześniej prowadzone, a geodeta
wznawiał punkty graniczne w oparciu o dokumentację katastralną. Jeżeli
toczyło

się

już

postępowanie

rozgraniczeniowe

zakończone

decyzją

administracyjną lub postanowieniem sądu, niejasny jest zakres orzekania sądu
po skierowaniu do niego sprawy.
Zakres działania sądu powinien polegać na sprawdzeniu przez biegłego
sądowego, czy geodeta uprawniony prawidłowo wznowił znaki graniczne – w
oparciu o istniejące dokumenty.
Stanowisko przeciwne (że sąd nie jest związany zapadłym uprzednio
orzeczeniem o rozgraniczeniu nieruchomości ) prowadziłoby do twierdzenia, że
stronie

niezadowolonej

z

granicy

ustalonej

w

toku

postępowania

rozgraniczeniowego za każdym razem przysługuje droga sądowa w zakresie
ustalenia położenia znaków granicznych, a w konsekwencji do przebiegu linii
granicznej. Do takiego twierdzenia według Durzyńskiej nie ma podstaw.

15

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
16
Z. Śmiałowska-Uberman, op. cit.
17
M. Durzyńska, Problematyka wznowienia znaków granicznych, „Przegląd
Geodezyjny” 2007, nr 9.
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Spór po wznowieniu znaków granicznych może być rozstrzygany tylko
przez sąd w postępowaniu procesowym w myśl art.13 § 118.
Zatem spór powstały przy wznawianiu znaków granicznych jest sporem
o przebieg granicy czyli o zasięg prawa własności do nieruchomości i powinien
być rozstrzygany w toku postępowania rozgraniczeniowego z zastrzeżeniem, że
postępowanie rozgraniczeniowe nie zostało dotychczas prowadzone.
W podanym w rozdziale 4 przykładzie w uzasadnieniu wyroku sąd
stwierdza, iż: „stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne, przesunięte lub uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne,
ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania
rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich
pierwotnego położenia. Jeśli jednak wyniknie spór co do położenia znaków,
strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Wznowienie znaków
granicznych może być dokonane na postawie dokumentów, natomiast ustalenie
granicy za pomocą innych środków dowodowych może nastąpić tylko w
postępowaniu rozgraniczeniowym.
Jeżeli brak jest dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego
położenia

znaków

granicznych,

ustalenie

granicy

może

nastąpić

w

postępowaniu rozgraniczeniowym, chociażby między stronami nie byłoby co do
ich położenia”. – wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 lipca 2006
roku (sygn.akt IV Ca 333/06)19.
Granica

raz

prawnie

ustalona

wiąże

właścicieli

sąsiednich

nieruchomości i tworzy stan prawny granic tych nieruchomości.

18

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. nr 43 z 1964 r., poz. 296,
z późniejszymi zmianami
19
Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 lipca 2006 roku (sygn.akt IV Ca
333/06).
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Przykład sporu rozstrzyganego przez sąd przy wznawianiu znaków
granicznych
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony przykład sporu
pomiędzy stronami, powstały przy wznawianiu granic nieruchomości. Przykład
ten, jest podany w postaci wyroku sądu okręgowego wraz z uzasadnieniem – na
rys. 1.
W przedstawionym uzasadnieniu wyroku sądu zauważane jest, że Sad
kieruje się przepisami prawa cywilnego, a nie przepisami prawa geodezyjnego i
kartograficznego.
Tym samym stwierdza, iż zapisy w ewidencji gruntów i budynków
mają charakter czysto techniczny i nie wyznaczają zasięgu prawa własności do
nieruchomości. Jest ono regulowane w dokumentach takich jak księgi
wieczyste, akty własności ziemi itp.
Sąd podtrzymuje ważność istniejącej granicy prawnej i nie przyznaje
racji stronie wnoszącej roszczenia wobec jej przebiegu.
Według mnie taka szeroka argumentacja jest zbędna,

ponieważ w

przypadku istnienia granicy prawnej ponowne ustalenie jej przebiegu jest
niemożliwe.
W związku z tym wystarczająca byłaby argumentacja dotycząca
wykonanego podziału nieruchomości, w wyniku którego powstała nowa granica
prawna.
Faktyczny zasięg prawa własności na gruncie może różnić się od granic
wyznaczonych przez geodetę na podstawie danych uzyskanych z ewidencji
gruntów i budynków.
Sąd uznaje przebieg granicy za bezsporny i zauważa że sprawa dotyczy
granic zasięgu prawa własności.
Rola geodety w takim sporze może sprowadzać się tylko i wyłącznie do
technicznej czynności jaką jest wznowienie znaków granicznych.
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Rys. 1 Przykład sporu granicznego rozstrzyganego przez sąd (źródło: Wyrok
Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 lipca 2006 roku (sygn.akt IV Ca
333/06)
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Zakończenie i wnioski
Granice prawne nieruchomości mają bardzo istotne znaczenie w
związku z rozwojem rynku nieruchomości jak również przy pracach geodezyjno
– prawnych.
Wznowienie

granic

nieruchomości

jest

techniczną

procedurą

geodezyjną, umożliwiającą odtworzenie granicy w przypadku, gdy została ona
zatarta lub przesunięta, a istniejąca dokumentacja umożliwia wyznaczenie tej
granicy. W takim przypadku prowadzenie całego toku postępowania
rozgraniczeniowego jest bezprzedmiotowe, bo linia graniczna została uprzednio
skonkretyzowana. Czynności wznowienia znaków granicznych nie wymagają
więc przeprowadzenia postępowania administracyjnego, gdyż nie zapada w nim
żadna decyzja administracyjna.
W przypadku, gdyby strony kwestionowały wznowione w tym trybie
znaki graniczne, mają prawo zwrócić się do sądu, który jest jedynym organem,
właściwym do rozpoznania sprawy. Warto przy tym nadmienić, że przepisy
prawne nie precyzują w jakim zakresie sąd może decydować o przebiegu
granicy.
W przypadku gdy mamy do czynienia z granicami prawnymi sytuacja
jest oczywista, gdyż granica zatwierdzona decyzją administracyjną nie może
ulec zmianie. Obowiązujące

obecnie przepisy nie dają sądowi możliwości

zmiany takiej granicy.
Jeżeli zatem zaistnieje spór między stronami co do przebiegu granicy
prawnej to jego rozstrzygnięcie może nastąpić jedynie poprzez uregulowanie
stanu posiadania na gruncie.
Sprawa sądowa może doprowadzić więc tylko do kontroli czynności
geodety dokonywanych przy wznowieniu znaków granicznych. Strony w takim
procesie ponoszą koszty postępowania, które w zasadzie nie może doprowadzić
do zmiany przebiegu spornej granicy.
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Wydaje się, iż obowiązujące prawo uznaje granicę prawną za bezsporną
co niestety w niektórych przypadkach okazuje się błędnym założeniem. Jak
widać w przytoczonym wyroku sądu, status granicy prawnej nie wyklucza
sporu co do jej przebiegu.
Jeśli problematyka poruszona w tym artykule nie zostanie uregulowana
odpowiednimi przepisami prawnymi, to może to doprowadzić do sytuacji, w
której granice prawne wykazane w ewidencji gruntów i budynków nie będą
odpowiadały prawdziwemu zasięgowi prawa własności na gruncie.
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