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Kalaster austriacki
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Zaczqtkdw polskiego katas. u doszukiwaa siQ monra w..pomiarze wtdcznLj... W okrcsie poanicjsl)m
hvojcnnvm okolo2/3 obsraru grunr6w Porski miato porrvcie opc'otami kaustrarny'ni katastrow: pruskiego.
iackielro omz kalasrfu zanrojskiego (w Ordynacji Zamojskiei) w/_orowanego w duzei nier,r ra tau:rrzt
iackim. szczegrtlnv wptvw na pftib] rwo.zenia w okresic powojenn)m pocz4tkowo katasrru. a nastennre
lenie jcdnolilej ewidenlji g.unr6w i budynkow w r,olsce wywarry kalastry pozaborcze austfrackr. w

nosci 1a( pruski. z kolei kat6rer pruski wzorowat sir na Iiancuskim kataslrzc naporeonskim. Olo krdtka
ka wspomianych katast16!v. z uwzgtednienicm zasad obecnie funkcjonuj4cych.

Deiinicir .ieso. na podstd$,ie dokunrentacji i iirnk(ji jakis pctnit. mozna okrestii nastepuj4co: ..sratc
li/-owanv 

^spol 
dc'kumeniow karograficznvch i ksi4g zawierajtlcych spis i opis parccl oraz ich wtaicicieri

:h do okreslcnia podarku grunrowncgo i budynkowego, a wraz z wypisami hiporccznlmi bed4cycn poosrawq
nieruchorloscian)i 126l. l,omiary karasralne zoslaiy opa(e na woiskow.j sieci riangutacyjncj, podziale
D.r arlus,€ milowe. a te na sekcie szxzeg6towe w ukladzic sckcyjnym pfostok4tnym o.az na Tasadzre -.od
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og6iu do szczeg6iu". Kataster rejestrowaljako pierwszy zmiany ksztahu, powierzchni j kategorii gruntu, a nastQpnie
zwiadamial o tym s4d w celu poprawienia ksiegi grntowej; natomiast sad r€jestrowal jako pierwszy w ksiedze
grunrowej wszelkie zniany asnolci oraz pokewne i zawiadamiai o t)m kataster w celu poprawienja ksiqg
katastralnych. Dokumentem, w kt6rym rcjestrowano zniany dotyczace pftedmiotu, byly t\ykazy zmian gruntou,ch
zakladane osobno dla pos?rzeg6lnych gminr w kazdyn roku rachunkowlrn. Pomiary uzupelniaj4ce przeTo\\lad.zala
sfuZba katastralna, b4dz upowaarione do wykonlvania tyc! pomiar6n wladze, przedsi9biorsh{a pafstwowe lub
osoby c),rvilne.

W okresie powojenn]'rn [8, 11] funkcjonuj4cy pocz4tkowo gl6mie jako kalaster fiskalny zostal nastqpnie
poszerzony o rejestracjt stan6w pm\Irlych. Prolvadzony jest obecnie pzez fedemlne urz€dy pomiamwe w
odfliesieniu do fizycznego opisu nieruchomosci, a w odniesieniu do stan6w praw rzeczowych pzez lokaine s4dy.
Przechoq/,lvanie daDycb odbywa sie centralnie (A'rshiackie Federalne Centnm Komputerowe), zas ich u44kowanie
i aktualizacja s4 zdecentralizowane. Bank danych o nieruchomosciach zasitany jesr przez kitkadziesiqt innyctr
bank6w danych [8, ]ll. Konw€rsja istniejAcych map katastralnych do posraci cyfiowej i opracowanie nowych w
takiej postaci tlwa od roku 1988 i jesr na ukoriczeniu. Prowadzone sq takze rejestry \rysp6hzednych punkt6w
granicznych i granic j ednostek adminjstracyjnych.

Kataster pruski
Na podstawie rodzaju dokumentacji i petnionych tunkcji zdefiniowad mozna nastepuj4co: ,,State aktuatizowany

zespdl dokanent^u turtografcznych i k\iqg zo\1/iercjqcych spis i opis parcel oraz ich wla|cicieti sluzqcy do
okrcilenia vysokoici podatlat guntowego i b 4tnltowego oraz stanowi4cych podeawe abrctu nieruchonoici" 125j,
Jednolity kataster pruski wprowadzony w latach 1 86 I - I 864 sluzyl gi6\4rie celom podatkowlrrn, stEd znany jest z
tego okresu jako kalaster podatku gruntowego i budynkowego (Grund - und CebAudestenerkatasrer) tlo, t2l. Od
1872 roku nast4pilo stopniowe prz€ksztalcenie kakstru podatkowego w kataster nieruchomosci
(Liegenschaftskataster) oraz udoskonalenia syslemu katastru podatkowego, pomiar6w katastmlnych i obliczei. Utz4d
katastralny powstal w 1861 roku. Byt on wtadzq administracyjno - technicznL Mial bowiem, obok upra$,nie6
wykonawczych w zakresie pro\4adzenia katasru, r6lmiez uprawnienia do pzeprowadzania wszelkich pomiar6w
g€odezyjnych niezbQdnych z purktu rvidzenia prawidlowego ftnkcjonowania insl),tucji katastru []0, l2l. Obecny
system katastralny w Niemczech obejmuje kaaaster nieruchomosci oraz Scisle z nim powiqzan4;nst)4ucja rejestru
prawnego tj. ksi€ wieczystych -Grundbuch I I I , I 9].

Kataster francuski
Wydany 15.09.180? r. na polecenie Napoleona I akt prawny zapocz4tkowal Francuski Generalny Kataster

Dzialkowy. Gl6wnyn jego celem bylo okreslenie podatk6w na podsrawie wy^aczony.h granic ,wlasnosci i
opracowanych map C,plan6w"). W ryniku wielolelrich studi6w i analiz 16.04.1930 r. wydany zostal akt pmrvny o
,,Rerowacji Ceneralnej Katastru oraz o Zasadach Konserwacji Rocznego Planu Katasaralnego',.
Kataster liancuskj spelnia cztery zasadnicze funkcjei

l) fiskahre (\rycena nieruchomosci w celu okreSlenia podatku),
2) fizyczno - prawnq/pnyp. aut./ (idenq/fikacja i opis wlasnojci i wlascicieli),
3) techn icznq (wykonan;e i aktualizacja map katastralnych),
4) dokumenLacyjn{

Karaster us)'ruowaDy jesr w GENERALNEJ DYREKCJI PODATKoW zlajduj4cej siQ w struktLrrach
organizacyjnych Ministra Finans6w. Istolnyn elementem struktnralnln katastru s4 DYREKCJE RBGIONALNE
maj4ce piei cena6w informatycznych (Amiens, AngeN, Orl€ans, Ruen i Vercailles). Na mapach jednostkowycb,
oprdcz granic dzialek, rcdzaju uzlak6w, budynk6w i ft6g oraz innyci element6w zagospodarowania i pokrycia
terenu, wykazuje siQ tez gmnice podzial6w fiskalnych. Aktualizacja, modem;zacja i informatyzcja katasrru
ftancuskiego podporz4dkowana byla i jest gl6wnie celom podatkowym. Zabezpleczenie ochrony interes6w
maj4tkowych stron obrotu njeruchomos€iami w katastrze trancuskim, poza. Alzacjq i Lotaryogj{ odb}va sie
kazdorazowo na zan6wienie wlascicieli w opatciu o akt notarialny i dochodzenje przeprowadzone prz€z ceometre -
Expert'a. Odnrienny od om6wionego jest Odnowiony Kataster Alzacji i Lotaryngii obejmujacy depanamenry Rhin i
Moselle. Jest on oparty na jns!4ucjj ,,Ksiegi crunt6u.'. ,,KsiQga crunt6$' zatozona zosrala dla kazdej Komuny i
prowadzona jest przez magistrat repr€zentowany przez ,,Sedziego Ksiggi Cruna6w''. Pr7fwid)wane zmiany katastru
francuskiego majq wykorzystaa zasady prowadzenia katastru w Alacji i l4laryngii.
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Organizacja ewidencji grunt6w w polsce w okresie powojennym l25l
Wlr6znii tu mozna nastqpujEce okresy organizacyjne (rys.l):

:. ft6ba organizacji katastru gruniowcgo w polsce po II wojnie Swiarowej(,,nieskonsumowane,,- dekret z 194,/ r. i
rozpo€adzenie wykonawczc do tegoz dekretu z 19j0 r.)

: Ewidencja uproszczona: ,,upfoszczona ewidencja,, gunt6w rv zwiqzku z przcprowadzeniem klasyfikacji spolecznej
$ 1949 f., ustalenie porvierzchni zl4k6w lolnych i innych grunt6w w I95 i r.

l- Oreanizacjajednolilej cwidencji gruntdw w Polsce: I i I ctap zakladania elyid€ cji grunt6w. Zauwaryd tu natezy,
ze choi dck.ct m6wi takzc o ewidencji budynk(iw to w.uv. zarzqdzanie \\ykonarvcze (do regoz dekretui m6wi 6,lio
o ewidencjigrunt6w.

.- UnowoczEsnieni€ inroderniacja ewjdencji grunt6w: mechanizacja iautomalyTacja ewidencii grunt6w;
inlbrmatyczny podsystem EWCRUN; pierwsza modcmizacja - dla nriast; druga modernjzacja _ dla obszanr
Pohki - rozporz4dzenie z 1996 roku.

Rozporz4dzonic uwz_Slidnia podstawowe cechy dekretu z 1955 r. takie.iak ll6l:
1) jednolito$ i wylqcrlosd danych ewidencyjnych,
2) oparcic danych na gleboznawczej klasyfikacji prowadzonoi w spos6bj€dnolity dta calego kraju,
3) nadanic opemtorn ewidencii charakicru prawa pubticznego.
Rozpoy4dzenie to pr4,imuic ponadto:

l) prowadzenie doda&owo ewidencji Dicruchomosci budynkowych i lokalowych,
2) fejestrowanie staD6w prawnych wcdhg nieruchomosci.

PIzyjQta w nowcliacji ustarvy,,Prawo geodclrjnc i kartograficznc,,, definicja katitslru nieruchonrosci okresla.
-r-'obec0ic lunkcjonui4ca ewidencja grunrdw bQdzi€ podstawa utworzenia polskiego katastru. zau4dzanic obszarami

-rnina, staroslwo) wymuszi na kalaslrze gromadrcnie, przciwarz)nic i udoslgpnicnie infomacji iakze z zakrcsu
:.:srepLr jqcycfi charakterysryk:

- l4dowychszlak6wkom[nikacyi]ych.

obszar6w o duzyn zainweslowaniu,

- kopalin nZytccznych,

- w6d powicrchniowych iciekdw wodnych Ceziora, lzcki),
- obszar6w lcsnych,

- obszaf6w zalcw6w powodziowych,

- obszarow sTazegdlnie cennych,

- parko\y narodowych i krajobrazowych, obsTafdw chronionych,

- obszardw trtystyczno - rekreacyjnych.
Ponadto w odniesieniu tylko do samych niemchomosoi mozna oczckiwa( od katasLru f6znych ,,kon figuracj i"

ranych. Wszystko lo Swiadcry o potrzebie b[dowy kalastrr wielofLrnkcyjnego, katastru ktor] wychodzi naprzcciw
ro\vym generacjonr uzytkownik6$,. Zwi4zane tojest takze z nieodzown4 potrzeb4:

- wyr6rrieniapos/-czcg6lnych skladowych warstwint'bnnacji,

- opracowania siandardow danych,

- opracolvania zasad infoflnatyzacji kataslru z zachowaniem bczpieczcrislwa i oLwafiosci
opraco\rania zakresu i zasad wymiany danych miadzy katastrcm, ksiagami lviec4,slymi i bran/ami.

Pracc mod€rniiracyjne ewidencji Srunt6w i budynk6rv sq w ciqglyn toku. Wprawdzie glowne zalozenia:
objecie ewidercjq budynk6w i lokali, ujmowanie przedmiolu wg nicruchomolci co Scistej wiaze dane ewidencyjne z
lanymi ksi4g wiec4stych, ujmowanie danych niezlednych dla potzeb planowanja gospodar(/ego i przestrzcnnego
oraz statysryki paistwowej, powszcchna iiformaryzacia danych wciqz pozostaj4 gi6wnymi problcmami
modernizowanej ewidcncjj grmtdw i budynk6w. Przyslepujac do Unii Europejskiej idostosolyuj4c sie do norm tam
obowi4zrjEcycb wprowadza si9 no*), podziai na gtupy rej€slrowc, a takze nowc zasady zaliczania grunr6w do
poszcT-eg6lnych uzytk6lv. Wy€bodzi temu naprz€ciw Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 30-03. 2001 roku. Po raz pierwszy ujnruje sia jnformacie o cenach i warosciach nieruchomo&j
celcm lLz-yskania danych do przeprorvadzenia w przyszloscitaksacji powszecbnej. Nowe rozporTadzenie nakiada na
sraroste obowiqzek prowadzenia rcjestru cen rieruchomoici, okrcSlonyc! w aktach norarialnycb, oraz wartojci
nieruchomoSci, okrcSlonyclt ptzez eczozna\1c6\\ majqtkowych w operatach szacunkouych, kt6rych wyci4gi
pzekarywane s4 do ewidencji grunt6w i budynk6w. Budowany syslem katastmhy powinicn odzwiercie{llaC aktualne
porrzeby gospodarki i spoieczeristwa danego paistwa, a takze byi orwariy na zmiany rv czasie i przcstrz.€ni. powinien
rcz zapcwniad bezp;eczeisrwo (wlasno(6, gmnica, powierchnia) oraz skurecznosa j szybkosi dziatan prz)
zaclowaniu komplemenlarnoSci podsystem6w.
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Rozporzqdzenie P.tfba zsl,oreni&
ewid€ncji grwrt6w i
budynk6w {katashu

ideruchomodci)

z dnie 6 gudnia I 950 r.
w sprcivib pq&powania

Delaet o katasfze
grmtorvym

Rys. L Przepist prnrne rcgutqiqce ewidenciQ gantdw w Polsce od I 945 r'
i]6dlo: oprucota'ahie alasne na podstNie przepis6w pruwnvch
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