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Załącznik nr 1 

IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW BAZY DANYCH EWIDENCYJNYCH ORAZ 

STATUSÓW PODMIOTÓW 

1. Identyfikator jednostki ewidencyjnej przyjmuje postać WWPPGG_R, wynikającą z podziału 

administracyjnego kraju, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486). 

2. Poszczególne sekwencje liter we wzorze identyfikatora określonego w ust. 1 oznaczają: 

1) „W” - kod województwa, 

2) „PP” - kod powiatu w województwie, 

3) „GG” - kod gminy, 

4) „R” - rodzaj jednostki. 

3. Identyfikator obrębu ewidencyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX. 

4. Sekwencja liter „XXXX” we wzorze identyfikatora, o którym mowa w ust. 3, oznacza numer ewidencyjny 

obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999. 

5. Identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.NDZ. 

6. Sekwencja liter „NDZ” we wzorze identyfikatora, o którym mowa w ust. 5, oznacza numer ewidencyjny 

działki ewidencyjnej. 

7. Identyfikator budynku ewidencyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD. 

8. Sekwencja liter „Nr_BUD” we wzorze identyfikatora, o którym mowa w ust. 7, jest oznaczeniem budynku, 

w którym „Nr” jest numerem ewidencyjnym budynku w obrębie, ustalonym w postaci liczby naturalnej. 

9. Identyfikator lokalu przyjmuje postać: [identyfikator budynku].NR_LOK. 

10. Sekwencja liter „NR_LOK” we wzorze identyfikatora określonego w ust. 9 jest oznaczeniem lokalu 

w budynku, przy czym „NR” oznacza numer lokalu nadany przez administratora budynku w celach 

adresowych.  

11. W przypadku, gdy lokal nie posiada numeru nadanego przez administratora budynku, lub nadany przez 

administratora numer nie jest unikalną liczbą naturalną, numer ten ustala w postaci liczby naturalnej organ 

właściwy w sprawach ewidencji. 

12. Identyfikatory jednostek rejestrowych przyjmują postać: 

1) WWPPGG_R.XXXX.GNr  dla jednostek rejestrowych gruntów; 

2) WWPPGG_R.XXXX.BNr  dla jednostek rejestrowych budynków; 

3) WWPPGG_R.XXXX.LNr  dla jednostek rejestrowych lokali. 

13. Sekwencje liter: „GNr”, „BNr”, „LNr” użyte we wzorach identyfikatorów, o których mowa w ust. 12, 

oznaczają odpowiednio numery ewidencyjne jednostek rejestrowych gruntów, budynków, lokali, przy 

czym „Nr” jest liczbą naturalną, unikalną w ramach obrębu ewidencyjnego. 

14. Identyfikator konturu klasyfikacyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.KL.Nr. 

15. Sekwencja liter „KL.Nr” we wzorze identyfikatora określonego w ust. 14 jest oznaczeniem konturu 

klasyfikacyjnego, przy czym "Nr" oznacza numer porządkowy tego konturu w obrębie. 

16. Identyfikator konturu użytku gruntowego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.UG.Nr. 

17. Sekwencja liter „UG.Nr”, we wzorze identyfikatora określonego w ust. 16, jest oznaczeniem konturu 

użytku gruntowego, w którym „Nr” oznacza numer porządkowy tego konturu w obrębie. 

18. Punkty graniczne położone na granicach powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci: 

1) PL.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy państwa; 

2) W.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy województwa, która nie pokrywa się 

z granicą państwa; 

3) P.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą na granicy powiatu, która nie pokrywa się z granicą państwa ani 

z granicą województwa. 

19. Punkt graniczny położony na granicy dwóch lub więcej niż dwóch powiatów oznacza się w każdej bazie 

danych ewidencyjnych, prowadzonej dla tych powiatów, tym samym identyfikatorem, uzgodnionym ze 

starostami powiatów sąsiednich. 
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20. Punkty graniczne położone na granicach jednostek ewidencyjnych niepokrywających się z granicami 

powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci: 

1) G.WWPP.Nr, jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej pokrywającej się 

z granicą gminy; 

2) J.WWPPGG_R.Nr, jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej 

niepokrywającej się z granicą gminy;  

21. W identyfikatorach, o których mowa w ust. 20 pkt 1, zapewnia się unikalność numerów punktów 

granicznych w granicach każdego powiatu, zaś w identyfikatorach, o których mowa w ust. 20 pkt 2, 

zapewnia się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdej gminy. 

22. Punkty graniczne położone na granicach obrębów niepokrywających się z granicami jednostek 

ewidencyjnych oznacza się identyfikatorami w postaci: O.WWPPGG_R.Nr, zapewniając unikalność 

numerów tych punktów granicznych w granicach każdej jednostki ewidencyjnej. 

23. Punkty graniczne działek ewidencyjnych nieleżące na granicach obrębów oznacza się identyfikatorami 

w postaci: D.WWPPGG_R.XXXX.Nr, zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych 

w granicach każdego obrębu. 

24. Sekwencja liter „Nr”, użyta we wzorach identyfikatorów, o których mowa w ust. 18, 20, 22 oraz 23, 

oznacza numer ewidencyjny punktu granicznego wyrażony za pomocą liczb naturalnych, począwszy od 

liczby 1. 

25. Podmioty występujące w ewidencji posiadają identyfikatory statusu o wartościach: 

1 – osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim, 

2 – osoba fizyczna bez obywatelstwa polskiego, 

3 – Skarb Państwa, 

4 – gmina lub związek międzygminny, 

5 – sołectwo, 

6 – państwowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 

7 – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, 

8 – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

9 – Agencja Mienia Wojskowego, 

11 – państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, 

12 – gminna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej,  

13 – powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej,  

14 – wojewódzka jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, 

15 – gminna osoba prawna lub jednoosobowa spółka gminy, 

16 – powiatowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka powiatu, 

17 – wojewódzka osoba prawna lub jednoosobowa spółka województwa, 

23 – spółdzielnia mieszkaniowa,  

24 – spółdzielnia lub związek spółdzielni (z wyłączeniem mieszkaniowych), 

25 – kościoły lub związki wyznaniowe, 

26 – spółka handlowa nie będąca cudzoziemcem, 

27 – spółka handlowa będąca cudzoziemcem, 

28 – osoba prawna, inna niż spółka handlowa, będąca cudzoziemcem, 

29 – partia polityczna, 

30 – stowarzyszenie, 

31 – jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną, 

32 – podmioty, inne niż małżeństwo, pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości, 

33 – spółka cywilna, 

34 – małżeństwo obywateli polskich,  

35 – małżeństwo, w którym co najmniej jeden ze współmałżonków jest cudzoziemcem,  

36 – województwo,  

37 – powiat, 

38 – spółdzielnia rolnicza, 

40 – właściciel nieustalony, 

41 – wspólnota gruntowa,  

42 – minister właściwy ds. gospodarki morskiej,  

43 – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  

44 – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 



45 – dyrektor parku narodowego, 

46 – marszałek województwa, 

47 – inne. 


