
temat status realizacji uwagi 

doprecyzowanie słownika 
przeznaczenia w RCiW 

w realizacji – wpisywane są 
oznaczenia literowe zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków 

- słownik pozostaje nadal do 
wspólnego uzgodnienia 

- nie moa możliwości zmiany danych 
wpisanych już do rejestru 

- nowy system będzie zawierał 
wszystkie nowe ustalenia 

możliwość wpisania informacji o 
uzbrojeniu terenu, przyłączach do 

działki, budynku 

w realizacji - możliwość wpisania, 
jeżeli taka informacja zawarta 

będzie w akcie notarialnym 

- nie ma możliwości pozyskania 
danych z systemu GESUT 

- nowy system będzie miał możliwość 
automatycznego pobrania informacji 

z systemu GESUT 

możliwość wpisania informacji o 
stawce VAT 

w realizacji – wpisywane kwoty 
brutto, natomiast w uwagach 
zapisana będzie informacja o 
stawce VAT zawartej w cenie 

- gdy brak informacji o VAT istnieje 
także możliwość dopisania "PCC" 
(podatek od czynności cywilno-

prawnych) co oznacza, że sprzedający 
nie był podatnikiem VAT 

możliwość wpisywania prawa do 
nieruchomości oraz określenie 

właściciela (sprzedającego) 

w realizacji – 
okienko: zbywane prawo do 

gruntu 
okienko: właściciel gruntu 

 

informacja o obciążeniach w realizacji – zapis w uwagach, np. 
użytkowanie, służebność, zastaw, 
spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu, hipoteka itp. 

 

udostępnienie w transakcjach nr 
KW dla rzeczoznawcy 

realizowane 
 

terminy wprowadzania zmian w 
EGiB oraz RCiW 

będzie realizowane szybciej, 
terminowo 

- został zwiększony zespół 
wpisujących dane do RCiW w celu 

polepszenia terminowości (obecnie 8 
osób) 

możliwość wpisania powierzchni 
zabudowy budynku z EGiB 

w realizacji tylko powierzchnia 
użytkowa lokalu czy budynku 

- p.u. wynikająca tylko z aktu 
notarialnego, nie ma możliwości 

połączenia z danymi z EGiB obecnie 
- będzie taka możliwość w nowym 

systemie 

możliwość wpisania kondygnacji 
lokalu 

w realizacji – zgłoszone utworzenie 
dodatkowego okienka w RCiW 

- informacja wpisana tylko, jeżeli 
wynika z aktu notarialnego 

podawanie danych w rozliczeniu 
na 1 m2 

w realizacji – cena 1 m2 spisana z 
aktu notarialnego 

- nie ma możliwości automatycznego 
przeliczenia ceny łącznej na 

jednostkową 
- w nowym systemie będzie 

wprowadzony automatyczny 
przelicznik 

możliwość fotografowania aktów 
notarialnych 

realizowane – zgoda na 
fotografowanie i skanowanie 

 

możliwość podawania numeru 
zmian przy zamawianiu aktów 

notarialnych w celu ich 
łatwiejszego odszukania w 

segregatorach 

realizowane - prośba do rzeczoznawców o 
wcześniejszą informację pocztą 

elektroniczną, gdy zmówienie dotyczy 
większej liczby aktów notarialnych 

(najlepiej podać nr Rep.  lub nr 
działki) 



konieczność składania 
pełnomocnictwa i wnoszenia 

opłaty skarbowej 

realizowane na zasadach ogólnych, 
zgodnie z ustawą o opłacie 

skarbowej 

- wymagane pełnomocnictwo 
- istnieje możliwość zamawiania przez 

ePUAP, wtedy bez pełnomocnictwa 
(ale dłuższy czas oczekiwania niż 

drogą tradycyjną) 

liczba działek w jednym rekordzie 
RCiW 

do wyjaśnienia - UWAGA: obecnie istnieje możliwość 
wpisania tylko jednej działki w 

jednym rekordzie RCiW, nawet, gdy 
przedmiotem transakcji jest kilka 

działek 

*UWAGA: wskazane w tabeli zmiany w zawartości RCiW ("w realizacji") wyłącznie dla nowych transakcji, nie 
ma możliwości korygowania istniejących rekordów 

 


