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USTALENIE STOPNIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DANE 
EWIDENCYJNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

Kazimierz Zwirowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie. Gospodarka przestrzenna jest interdyscyplinarną dziedziną działalności 
człowieka w przestrzeni, utożsamianą przede wszystkim z planowaniem przestrzennym, 
wyceną nieruchomości i gospodarką nieruchomościami. Warunkiem skuteczności tych 
działań jest oparcie ich na wielu informacjach pochodzących z różnych źródeł. Jednym 
z takich źródeł o charakterze podstawowym jest ewidencja gruntów i budynków, w której 
zgromadzone są dwa rodzaje danych ewidencyjnych -  przestrzenne i opisowe. Dążenie do 
optymalnego zagospodarowania otaczającej przestrzeni przyniesie oczekiwane rezultaty 
tylko wówczas, gdy w określonych działaniach praktycznych będą wykorzystywane dane 
ewidencyjne tworzące w tym celu wyselekcjonowany zestaw i charakteryzujące się wysoką 
jakością. Sformułowanie takiego zbioru jest możliwe po ustaleniu, na podstawie wyników 
analizy przepisów prawnych regulujących przebieg wybranych działań związanych 
z gospodarką przestrzenną, tabeli priorytetów zapotrzebowania na określone rodzaje 
danych ewidencyjnych. Fakt wykorzystywania danych ewidencyjnych w różnych 
działaniach człowieka w przestrzeni powoduje także potrzebę określenia ich 
wielozadaniowości w gospodarce przestrzennej. Cel ten może być osiągnięty przez 
uwzględnienie ustalonych priorytetów zapotrzebowania. Jakość dokumentacji ewidencyjnej 
wykorzystywanej do realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną powinna być 
oceniona przez osoby związane zawodowo z planowaniem przestrzennym, gospodarką 
nieruchomościami i wyceną nieruchomości. Chcąc osiągnąć zamierzony cel badań, 
posłużono się opiniami 67 ekspertów, a wyniki badań opracowano z zastosowaniem metody 
punktowej. Ustalono, że najbardziej pożądanymi danymi z punktu widzenia gospodarki 
przestrzennej są: numer działki ewidencyjnej, jej powierzchnia, dane o właścicielu i dane 
opisowo-informacyjne umieszczone w dokumentach ewidencyjnych. Spośród badanych 
dokumentów ewidencyjnych eksperci najwyżej ocenili jakość mapy ewidencyjnej.

Słowa kluczowe: gospodarka przestrzenna, ewidencja gruntów i budynków, dane 
ewidencyjne.
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52 K. Zwirowicz

W zorganizowanej działalności, szczególnie o charakterze przestrzennym, jednym 
z podstawowych elementów podejmowania skutecznych i racjonalnych decyzji jest po
siadanie informacji przestrzennej, czyli informacji o położeniu, geometrycznych właści
wościach i przestrzennych relacjach obiektów, które mogą być identyfikowane w odnie
sieniu do Ziemi.

W celu uzyskania optymalnych efektów gospodarowania przestrzenią niezbędne jest 
zatem nie tylko uściślenie zakresu zadań między jednostkami uczestniczącymi w aktyw
nej gospodarce przestrzennej, wzajemnych uwarunkowań oraz powiązań, ale przede 
wszystkim dysponowanie odpowiednim, pod względem merytorycznym, zestawem da
nych o przestrzeni.

Informacje opisujące przestrzeń nie mieszczą się w żadnym z istniejących w Polsce 
samoistnych zbiorów danych, lecz znajdują się w różnych źródłach danych. Jednym 
z nich, traktowanym jako źródło podstawowe, jest ewidencja gruntów i budynków.

CHARAKTERYSTYKA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO 
ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Ewidencja gruntów i budynków jest to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizo
wany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych 
osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami 
[Rozporządzenie Ministrów... Dz.U. nr 45, poz. 453].

Rejestr publiczny, którym jest ewidencja gruntów i budynków, obejmuje informacje 
dotyczące [Ustawa z dnia 17 maja 1983 r. ... Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027]:
a) gruntów -  położenia ich granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich 

klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów,
b) budynków -  ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych 

technicznych,
c) lokali -  ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
a) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych -  inne osoby 

fizyczne lub prawe, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub ich części,
b) informacje o miejscu zamieszkania lub siedzibie właścicieli i władających nierucho

mościami,
c) informacje o wpisaniu nieruchomości lub ich części składowych do rejestru zabytków,
d) wartości nieruchomości.

Funkcjonowanie ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia gospodarki prze
strzennej osiągnie optimum, jeżeli system ten spełni nie tylko wiele warunków technicz
nych, organizacyjnych i ekonomicznych [Rozporządzenie Ministra... Dz.U. nr 38, poz. 
454, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ... Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, Wilkowski 
2006, Wytyczne... 2003, Zwirowicz 2006a, 2006b, 2006c], ale także będzie systemem 
przyjaznym dla beneficjentów, w tym poprzez sformułowanie optymalnego pod wzglę
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dem ilościowym i jakościowym zbioru danych ewidencyjnych decydujących o sposobie 
realizacji działań w zakresie takim jak:
-  waloryzacja poszczególnych obszarów i określanie potrzeb dotyczących opracowań 

urbanistycznych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji,
-  wykonywanie opracowań urbanistycznych,
-  przeznaczenie terenów na różne cele, dokonywane w planowaniu przestrzennym przez 

decyzje przestrzenne, powiązane z zamierzeniami gospodarczymi,
-  wycena nieruchomości,
-  ochrona gruntów rolnych i leśnych,
-  aktywne gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami.

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO

Celem opracowania jest ustalenie priorytetów zapotrzebowania na dane ewidencyjne 
wykorzystywane w wybranych działaniach, uznanych za podstawowe w działalności do
tyczącej gospodarki przestrzennej (ujęcie indywidualne) i w ramach interdyscyplinarnego 
działania postrzeganego jako łączna realizacja zadań o charakterze podstawowym (ujęcie 
globalne). Zakłada się przy tym, że wyniki przeprowadzonych badań nie tylko mogą stano
wić pewnego rodzaju propozycję sformułowania zestawu danych ewidencyjnych niezbęd
nych do realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną, ale także rozwiązania 
problemu kształtowania zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków w ogóle. 

W szczególności podejmowane badania odnoszą się do:
-  ustalenia stopnia ważności danych ewidencyjnych w odniesieniu do każdej wybranej 

dziedziny praktycznej, w której są one wykorzystywane oraz w ujęciu ogólnym, 
z punktu widzenia całości problemu gospodarki przestrzennej,

-  określenia stopnia wielozadaniowości danych ewidencyjnych z punktu widzenia go
spodarki przestrzennej,

-  oceny dokumentacji ewidencyjnej wykorzystywanej do realizacji zadań związanych 
z gospodarką przestrzenną.

METODYKA BADAŃ

W związku z celem podejmowanych badań uznano, że najodpowiedniejszymi meto
dami badawczymi będą analiza logiczna i metoda ekspertów. Ze względu na fakt, że ob
szar gospodarki przestrzennej jest bardzo rozległy do badań przyjęto jedynie niektóre, 
traktowane jako podstawowe, aspekty działalności człowieka w otaczającej jego prze
strzeni, a mianowicie:
A. planowanie przestrzenne,
B. wycenę nieruchomości niezurbanizowanych,
C. wycenę nieruchomości zurbanizowanych,
D. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorial

nego,
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E. ochronę gruntów rolnych i leśnych,
F. scalenie gruntów,
G. podział nieruchomości,
H. rozgraniczenie nieruchomości,
I. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Założono, że ustalenie priorytetów wykorzystania określonych danych ewidencyjnych 
w tych wybranych dziedzinach może nastąpić na podstawie wyników analizy treści prze
pisów prawnych regulujących przebieg konkretnego postępowania administracyjnego 
i uwag osób zatrudnionych w pracowniach związanych z planowaniem przestrzennym, 
w wydziałach gospodarki nieruchomościami ani w urzędach gmin i miast oraz starostw 
powiatowych, w biurach wyceny nieruchomości, a także geodetów uprawnionych wykonu
jących usługi geodezyjne na potrzeby gospodarki przestrzennej. W tej sytuacji, posiłkując 
się aktami prawnymi [Rozporządzenie Ministrów... Dz.U. nr 45, poz. 453, Rozporządze
nie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia... Dz.U. nr 268, poz. 2663, Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 maja... Dz.U. nr 86, poz. 736, z późn. zm., Ustawa z dnia 26 marca 
1982 r. ... Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z późn. zm., Ustawa z dnia 17 maja 1986 r. ... 
Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, Ustawa z dnia 19 października 1991 r. Dz.U. z 2007 r. 
nr 231, poz. 1700 z późn. zm., Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ... Dz.U. z 2004 r. nr 121, 
poz. 1266 z późn. zm., Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ... Dz.U. z 2004 r. nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm., Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ... Dz.U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.] 
i opiniami 67 respondentów ustalono zakres zapotrzebowania na każdą badaną daną ewi
dencyjną z punktu widzenia każdego wyodrębnionego działania związanego z gospodar
ką przestrzenną. Założono, że istnieje możliwość udzielenia odpowiedzi: „a” (dana ewi
dencyjna nie wykorzystywana), „b” (dana ewidencyjna sporadycznie wykorzystywana) 
i „c” (dana ewidencyjna zawsze wykorzystywana) w danej dziedzinie gospodarki prze
strzennej. W ten sposób uzyskano zbiór odpowiedzi w odniesieniu do każdej badanej da
nej ewidencyjnej w ramach wyodrębnionego rodzaju działań praktycznych.

W celu matematycznego opracowania tych wyników względną wartość poszczegól
nych wariantów odpowiedzi wyrażono liczbą punktów (wskaźnik sumaryczny). W związ
ku z tym, że odpowiedź ”a” oznaczała brak wykorzystywania danej ewidencyjnej, przyję
to, że będzie ona równa zero. Skoro odpowiedź „c” była kojarzona z największym 
wpływem na ocenę, przyjęto dla niej wartość dwóch punktów, zaś odpowiedź „b” została 
zrównoważona wartością jednego punktu. Wartość wskaźników sumarycznych obliczono 
jako sumę punktów przypisanych konkretnej danej ewidencyjnej, ustalonych z punktu wi
dzenia wyodrębnionego działania związanego z gospodarką przestrzenną. Założono jed
nocześnie, że najwartościowsza z punktu widzenia celu podejmowanych badań jest ta 
dana ewidencyjna, której przypisano największą liczbę punktów.

W celu zobrazowania zróżnicowania obliczonych wartości liczbowych wskaźników 
sumarycznych określono priorytet zapotrzebowania na dane ewidencyjne wykorzystywane 
w działalności związanej z gospodarką przestrzenną -  wydzielono 3 przedziały klasyfi
kacyjne. Skoro dla wskaźnika sumarycznego każdej danej ewidencyjnej można przypisać 
maksymalnie 18 punktów, ustalono następujące kryteria zaliczania danej ewidencyjnej do 
konkretnego przedziału klasyfikacyjnego:
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-  <  6,0 punktów -  niski priorytet zapotrzebowania na daną ewidencyjną (I stopień zapo
trzebowania -  N),

-  7,0-12,0 punktów -  średni priorytet zapotrzebowania na daną ewidencyjną (II stopień 
zapotrzebowania -  S),

-  >  13,0 punktów -  wysoki priorytet zapotrzebowania na daną ewidencyjną (III stopień 
zapotrzebowania -  W).
Przyjęto, że suma punktów przypisanych dla każdego wyodrębnionego podstawowe

go działania związanego z gospodarką przestrzenną, z punktu widzenia zapotrzebowania 
na konkretną daną ewidencyjną, może stanowić podstawę do ustalenia stopnia jego po
wiązania z zakresem informacyjnym ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli więc dla każ
dego działania można przypisać maksymalnie 42 punkty, to ustalone kryteria klasyfikacji 
dla każdego z przyjętych 3 stopni zależności (powiązania) danego działania z zakresem 
informacyjnym tego systemu przedstawiają się następująco:
-  <  14,0 punktów -  I stopień zależności (słaba),
-  15,0-28,0 punktów -  II stopień zależności (średnia),
-  >  29,0 punktów -  III stopień zależności (wysoka).

Spośród danych ewidencyjnych przedstawionych w rozporządzenia Rady Ministrów... 
[Dz.U. nr 86, poz. 736 z późn. zm.], w wyniku przeprowadzonej analizy merytorycznej, 
do badań przyjęto:

1) granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
2) kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej,
3) kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej,
4) kontury budynków na mapie ewidencyjnej,
5) granice i numery działek ewidencyjnych jako element treści mapy ewidencyjnej,
6) powierzchnię działki ewidencyjnej,
7) powierzchnię użytków gruntowych i klas gleboznawczych w działce ewidencyjnej,
8) wartość działki ewidencyjnej,
9) numer i powierzchnię jednostki rejestrowej gruntów,

10) oznaczenie KW,
11) powierzchnię grup rejestrowych,
12) dane o właścicielu lub władającym działką ewidencyjną,
13) numeryczny opis granic działki ewidencyjnej,
14) dane dotyczące działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego obrębu ewi

dencyjnego,
15) dane dotyczące użytków gruntowych i klas gleboznawczych na terenie danego obrę

bu ewidencyjnego,
16) rok zakończenia budowy budynku,
17) materiał, z którego zbudowane są ściany zewnętrzne budynku,
18) liczbę kondygnacji nadziemnych oraz liczbę kondygnacji podziemnych,
19) rodzaj budynku ze względu na jego podstawową funkcję,
20) dane opisowo-informacyjne umieszczone w operacie ewidencyjnym,
21) numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr 

kultury.
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Zakłada się, że uwzględnienie faktu, że dana ewidencyjna jest zawsze wykorzystywa
na w przyjętych do badań podstawowych działaniach związanych z gospodarką prze
strzenną (wariant odpowiedzi c), może stanowić podstawę do wskazania stopnia jej wie- 
lozadaniowości. W tej sytuacji, w zależności od krotności przypisania oceny „2” dla 
określonej danej ewidencyjnej, zasady ustalania stopni wielozadaniowości danych ewi
dencyjnych sformułowano w następujący sposób:
-  I stopień wielozadaniowości -  gdy wariant odpowiedzi „c” odnosi się do 3 działań 

podstawowych,
-  II stopień wielozadaniowości -  gdy wariant odpowiedzi „c” odnosi się do 6 działań 

podstawowych,
-  III stopień wielozadaniowości -  gdy wariant odpowiedzi „c” odnosi się do 7 i więcej 

działań podstawowych.
Dążenie starosty do zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania ewidencji 

gruntów i budynków powinno obejmować także działania mające na celu stworzenie od
powiednich warunków udostępniania danych ewidencyjnych. Mając to na uwadze, uzna
no za uzasadnione objęcie analizą czterech obszarów badawczych:
-  zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków,
-  wiarygodności danych ewidencyjnych (stopnia zaufania do danych),
-  dostępności danych ewidencyjnych (sposobu udostępniania danych i czasu oczekiwa

nia na nie),
-  treści mapy ewidencyjnej.

Respondenci (osoby zawodowo związane z gospodarką przestrzenną) w celu wyrażenia 
swojego stanowiska w tej kwestii mieli do wyboru pięciostopniową skalę ocen (od 1 do 5):
1 -  niedostateczna,
2 -  mierna,
3 -  średnia,
4 -  dobra,
5 -  doskonała ocena stanu danego obszaru funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków.

Ostateczną ocenę dla każdego z przyjętych do analizy obszarów badawczych obliczo
no jako średnią z zaproponowanych przez respondentów ocen.

WYNIKI BADAŃ

Wyniki dotyczące określenia priorytetów zapotrzebowania na dane ewidencyjne 
przedstawiono w tabeli 1. Tabela ta zawiera także ustalone stopnie powiązania podstawo
wych aspektów działalności człowieka w przestrzeni z zakresem informacyjnym ewiden
cji gruntów i budynków.

Wyniki przeprowadzonej przez respondentów oceny dokumentacji ewidencyjnej wy
korzystywanej do realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną zawiera tabela 2.
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Tabela 1 Tabela priorytetów zapotrzebowania na określone rodzaje danych ewidencyjnych 
Table 1. Table of priorities of the demand for the definite kinds of cadastral data

Liczba punktów przypisana danej ewidencyjnej z punktu widzenia
wyodrębnionego działania związanego z gospodarką przestrzenną Priorytet

oznaczonego symbolem: Suma zapotrzebo-
Number o f  points attributed to the cadastral data connected punktów wania

with the distinguished task from spatial management point o f  view, Sum Priority
marked with a symbol: ° f p °mts o f  the demand

Ustalenie stopnia zapotrzebowania na dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej 57

A B C D E F G H I

1 2 0 0 2 0 1 1 0 2 8 II

2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 13 III

3 2 2 0 2 1 2 2 0 2 13 III

4 2 0 2 1 0 1 1 1 1 9 II

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 III

6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 III

7 1 2 0 2 2 2 2 1 2 14 III

8 0 2 2 1 0 0 1 0 1 7 I

9 1 0 0 1 0 2 2 1 1 8 II

10 0 2 2 1 0 2 2 2 1 12 II

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 I

12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 III

13 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 II

14 1 0 0 2 0 2 0 0 2 7 II

15 2 1 0 2 0 0 0 0 2 7 II

16 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 I

17 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 I

18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 I

19 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 I

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 III

21 2 1 1 1 0 1 1 0 1 8 II

Łączna liczba
punktów 
Total numer

25 20 19 28 14 25 24 15 27

o f points

Stopień
powiązania
Degree S S S S N S S S S

of connection

Źródło: Ustalenia własne
Source: Own study

Lp danej 
ewidencyjnej 

No. 
o f  cadastral 

data
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Tabela 2. Ocena dokumentacji ewidencyjnej na potrzeby gospodarki przestrzennej 
Table 2. Evaluation of cadastral registries for spatial management purpose

Liczba poszczególnych wskazań 
Amount o f  individual choices

Obszar analizy 
Field o f  analysis

. Ocena średnia 
liczba poszczególnych wskazań (w %) Average

amount o f  individual choices (in %) assessment

1 2 3 4 5

Zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków 0 3 6 20 0
3,59

Information scope o f  cadastre 0,0 10,3 20,7 69,0 0,0

Wiarygodność danych ewidencyjnych (stopień zaufania 0 2 5 21 1
3,72

Reliability o f  cadastral data (degree o f  confidence in data) 0,0 6,9 17,2 72,4 3,5

Dostępność danych ewidencyjnych (sposób udostępnia- 0 7 12 10 0
3,10nia danych)

Availability o f  cadastral data (way o f  access to data) 0,0 24,1 41,4 34,5 0,0

Treść mapy ewidencyjnej 0 1 2 19 7
4,10

Content o f  cadastral maps 0,0 3,5 6,9 65,5 24,1

Źródło: Ustalenia własne na podstawie opinii ekspertów 
Source: Own investigations based on the experts opinions

PODSUMOWANIE

N a podstawie obliczonych wielkości wskaźnika sumarycznego można zauważyć, 
że z punktu widzenia wybranych działań, uznanych za podstawowe w gospodarce prze
strzennej, najbardziej pożądanymi danymi ewidencyjnymi są: granice i numery działek 
ewidencyjnych jako element treści mapy ewidencyjnej, powierzchnia działki ewidencyj
nej, dane o właścicielu lub władającym działką ewidencyjną, kontury użytków grunto
wych i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej, powierzchnia użytków gruntowych i klas 
gleboznawczych w działce ewidencyjnej, kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia 
na mapie ewidencyjnej, dane opisowo-informacyjne umieszczone w operacie ewidencyj
nym, zaś najmniej pożądanymi danymi są: wartość działki ewidencyjnej, powierzchnia 
grup rejestrowych, rok zakończenia budowy budynku, materiał, z którego są zbudowane 
ściany zewnętrzne budynku, liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji 
podziemnych, rodzaj (funkcja ) budynku.

Spośród wybranych, jako podstawowe, działań związanych z gospodarką przestrzen
ną jedynie ochrona gruntów rolnych i leśnych charakteryzuje się niskim powiązaniem 
z zakresem informacyjnym ewidencji gruntów i budynków. Pozostałym działaniom przy
pisano średni stopień tego powiązania, ale z uwagi na dość znaczne różnice w liczbie 
ustalonych punktów można je podzielić na trzy podgrupy. Do pierwszej należą: gospo
darowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, go
spodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, planowanie przestrzenne, sca
lenie gruntów, podział nieruchomości. Do drugiej podgrupy trzeba zaś zaliczyć wycenę 
nieruchomości niezurbanizowanych i wycenę nieruchomości zurbanizowanych, natomiast 
do trzeciej -  rozgraniczenie nieruchomości.
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Uwzględnienie wielokrotności występowania sytuacji, w której to dana ewidencyjna 
jest zawsze wykorzystywana w przyjętych do badań działaniach związanych z gospodar
ką przestrzenną, daje podstawę do stwierdzenia, że do grupy danych o:
a) wysokim stopniu wielozadaniowości można zaliczyć: granice i numery działek ewi

dencyjnych na mapie ewidencyjnej, powierzchnię działki ewidencyjnej, dane o właści
cielu lub władającym działką ewidencyjną oraz dane opisowo-informacyjne umiesz
czone w operacie ewidencyjnym;

b) średnim stopniu wielozadaniowości można zaliczyć: kontury użytków gruntowych 
i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej, kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia 
na mapie ewidencyjnej, powierzchnię użytków gruntowych i klas gleboznawczych 
w działce ewidencyjnej, oznaczenie KW, numeryczny opis granic działki ewidencyjnej,

c) niskim stopniu wielozadaniowości można zaliczyć: granice jednostek zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, kontury budynków na mapie ewiden
cyjnej, wartość działki ewidencyjnej, numer i powierzchnię jednostki rejestrowej grun
tów, dane dotyczące użytków gruntowych i klas gleboznawczych na terenie danego ob
rębu ewidencyjnego, dane dotyczące użytków gruntowych i klas gleboznawczych na 
terenie danego obrębu ewidencyjnego, rok zakończenia budowy budynku oraz numer 
rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.
Pozostałe dane ewidencyjne są wykorzystywane sporadycznie tylko w niektórych 

z badanych działań związanych z gospodarką przestrzenną.
Spośród przyjętych do badań obszarów dokumentacji ewidencyjnej najwyżej pod 

względem jakości eksperci ocenili treść mapy ewidencyjnej, natomiast najniżej -  dostęp
ność danych ewidencyjnych.

Reasumując należy stwierdzić, że:
1) Występuje dość znacznie zróżnicowane zapotrzebowanie na dane ewidencyjne 

wykorzystywane w wybranych dziedzinach działalności związanych z gospodarką prze
strzenną, jak i w ujęciu globalnym, odnoszącym się do działania o charakterze interdy
scyplinarnym.

2) Dane ewidencyjne wchodzące w skład wyróżnionych (ze względu na ich wieloza- 
daniowość) grup tworzą typowy zestaw, który może z powodzeniem być wykorzystywany 
w działaniach związanych z gospodarką przestrzenną; w bazie danych ewidencyjnych 
znajdują się jednak dane, które nie mają większego znaczenia w tych działaniach.

3) Większość działań związanych z gospodarką przestrzenną wykazuje mało zróżni
cowane, chociaż występujące na średnim poziomie, powiązanie z zakresem informacyj
nym ewidencji gruntów i budynków; stosunkowo największe uzależnienie od danych ewi
dencyjnych, spośród objętych badaniami obszarów gospodarki przestrzennej, wykazuje 
gospodarka nieruchomościami.

4) Celem nadrzędnym prac doskonalących ewidencję gruntów i budynków oraz 
kreujących relację „dysponent systemu -  klient” powinna być przede wszystkim poprawa 
sposobu udostępniania danych ewidencyjnych poprzez szersze stosowanie w praktyce no
woczesnych środków przekazu.
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DETERMINATION OF DEGREE DEMAND FOR CADASTRAL DATA 
IN LAND MANAGEMENT

Abstract. Spatial management is the interdisciplinary field of the humans being activities 
in space, which is mainly connected with spatial planning, valuation of real property, 
management of property. To make these activities more effective, they must be based on 
a number of information which is derived from many sources. One of these sources, that is 
considered as the fundamental one, is cadastre. There are two types of data in cadastre -  
spatial and descriptive one. Approaching to the optimal development of the land will bring 
the expected results, only if in the definite practical activities, there is usage of the 
selected set of the cadastral data of the high quality. Defining such a set of data is possible
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after determining, based on results of analysis of low regulations of activities connected 
with spatial management, the table of the priorities of the demand for the definite kinds 
of the cadastral data. The fact of use of the cadastral data in different tasks of human 
activities in the space, brings on the need of defining the multitasks of the cadastral data in 
spatial management. This goal could be achieved by taking the established priorities into 
consideration. Quality of cadastral datasets used in the realization of the tasks connected 
with spatial management should be evaluated by persons connected professionally with 
spatial planning and management. In order to achieve the assumed aim of the study 
67,experts’ opinions have been used and the results of the study have been processed with 
the use of the scoring-based evaluation method. The study has shown that, from the point 
of view of the spatial management, the most desired kinds of data are: the cadastral 
reference number of the parcel/lot, its area, the information about the owner, descriptive 
data included in the cadastral records. Among all the studied documents, the quality of the 
cadastral map has been assessed best by the experts.

Key words: spatial management, cadastre, cadastral data
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