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  DOLNOŚLĄSKIE                                                    4,00  
  MAŁOPOLSKIE                                                      1,50 
  PODKARPACKIE                                                   1,33 
  POMORSKIE                                                          6,25   
  ZACHODNIOPOMORSKIE                                    4,43     

Średnia  ilość ofert na grupę Średnia  ilość ofert na grupę  



Specyfika    Specyfika    EGiBEGiB      

w  województwie   w  województwie   

małopolskimmałopolskim  
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 ogromne rozdrobnienie gruntu – średnia powierzchnia  działki w  
    województwie - 0,35ha , a na Podhalu – 0,18 ha, ilość działek 4,6 
mln, 
    duża ilość  działek w obrębie /30 tys./, najdłuższe wsie w kraju 
    / 15-18 km /,   
 źródło - ewidencja prowadzona na mapach byłego zaboru  
    austriackiego w skali  1:2880  sprzed 150 lat, wzbogaconych o treść  
    użytków i klas,  przetworzonych kameralnie, 
 stan użytkowania na gruncie nie odpowiada stanowi granic na mapie, 
 układ działek : szachownica, wstęgowy, drabinkowy, 
 konfiguracja terenu : teren pagórkowaty i górzysty, 
 sieć wód i dróg -  nie pokrywająca się ze stanem na mapie, 
 duża gęstość zabudowy we wsiach i w miastach, 
 mały % obrębów, w których EGiB  założono na podstawie pomiaru 
    bezpośredniego 



Powiat myślenicki  skala 1 : 5 000 

Źródło:www.geoportal.gov.pl 



PRZYKŁAD SZACHOWNICY WSTĘGOWEJ 

Powiat nowotarski  skala 1 : 5 000 

Źródło:www.geoportal.gov.pl 



PRZYKŁAD SZACHOWNICY DRABINKOWEJ 

Powiat tatrzański  skala 1 : 5 000 

Źródło:www.geoportal.gov.pl 





Małopolskie  KalendariumMałopolskie  Kalendarium  
  październik 2012 Podpisanie Listu Intencyjnego / Główny Geodeta 
   Kraju, Wojewoda, 6. Starostów/ oraz Podpisanie Porozumienia ws. 
   Partnerstwa /Starostowie – Lider Starosta Gorlicki/ 
  lipiec – październik 2013  Porozumienia ws. współpracy przy  
   tworzeniu  ZSIN oraz wspólnego przeprowadzenia zamówienia    
   publicznego /Starosta – GGK/  Podział projektu na części  /1 część = 3-4 
   powiaty/ 
  grudzień 2013 Ogłoszenie przetargu na wykonanie zamówienia dla  
   11. części  /GUGiK / -  w tym woj. małopolskie 
  28 maja 2014  Podpisanie umowy /GUGiK ,Starostowie Chrzanowski,  
    Gorlicki, Tatrzański, MGGP SA/   część VII 
  18 czerwca 2014  Podpisanie umowy /GUGiK ,Starostowie Myślenicki,  
    Nowotarski, Suski oraz OPGK Sp. z o.o. Kraków część VIII 
  15 listopada 2015  Zakończenie  części VII projektu 
  15 listopada 2015  Zakończenie części VIII projektu 
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WykonawcyWykonawcy  
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OPGK -Kraków MGGP - Tarnów 

Myślenicki       43 642 
Nowotarski     27 349 
Suski                33 798 

Chrzanowski    27 596 
Gorlicki             27 968 
Tatrzański        28 866 

104   788   działek 

9 218 158 zł 9 000 000 zł 

  84  430    działek 

25 obrębów 
  1:2880 

6 obrębów    
1 : 2880 

VIII VII 



  
Dodatkowe utrudnienieDodatkowe utrudnienie  

Systemy do prowadzenia Systemy do prowadzenia EGiBEGiB    w  woj.  małopolskim w  woj.  małopolskim   
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• Powiat Chrzanowski 
      V-System  /Compass/            Turbo EWID /Geomatyka/ 
 
• Powiat Suski 
      V-System /Vega i V-dok/ /Compass/+ EWMAPA i Ośrodek 

/GEOBID/            EWMAPA +EWOPIS+Ośrodek  /GEOBID/ 
 

• Powiat Tatrzański 
      V-System /Vega i V-dok/ /Compass/+ EWMAPA i Ośrodek 

/GEOBID/             EWMAPA +EWOPIS+Ośrodek   /GEOBID/   
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współpraca na szczeblu wojewódzkimwspółpraca na szczeblu wojewódzkim  

Spotkania GUGiK + FIRMY + POWIATY +WINGiK 
20 maja 2013   MUW w Krakowie /+woj. podkarpackie/ 
30 lipca 2014   MUW w Krakowie /+autorzy oprogramowań egib/ 

Spotkania GUGiK + FIRMY + POWIATY + MK + Inspektor+WINGiK 
 4 listopada 2014   GUGiK w Warszawie 
9 stycznia 2015   GUGiK w Warszawie 

Spotkanie  FIRMA +POWIATY + WINGIK 
10 lipca 2014   MUW w Krakowie 

Wizyta  przedstawiciela WINGiK na ustaleniu granic 
24 marca 2015    -  OSP Lubień  
16 lipca 2015      -  OSP  Zawoja 

Zebranie wiejskie 
24 marca 2015    w OSP Lubień 

Spotkanie  w Suchej Beskidzkiej 
7 lipca 2015   SUCHA Beskidzka 

Spotkanie  Inspektor St. Zaremba + WINGiK – w Krakowie – 2 razy 



” Test  na wyobraźnię”    ” Test  na wyobraźnię”      
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Wykonawca ZSIN Faza I na obrębach Lubień i Tenczyn  
/łącznie 43,5 tys. działek/  w powiecie myślenickim dokonał: 

 
 

 Ustalenie przebiegu granic metodą klasyczną /bezpośredni 
pomiar/                           9 tys. działek 

 Ustalenia przebiegu granic metodą fotogrametryczną  
     /w oparciu o zobrazowania lotnicze/  
                                             34, 6 tys. działek, 
 Sporządził 78 700 zawiadomień, z czego: 
                                         - 49 200 dostarczono osobiście, 
                                         - 15 000 wysłano pocztą, 
                                         - 12 500 zamieszczono w  BIP   
 Skompletowano 257 tomów dokumentacji   

 



Obr. LUBIEŃ  skala 1 : 5000 
/powiat myślenicki/ 

Źródło:www.geoportal.gov.pl 



Małopolskie  doświadczenia  Małopolskie  doświadczenia    

  

    Projekt      
ZSIN  Faza I 

1. Właściciel 50. działek położonych w różnych częściach wsi 
otrzymuje 50 zawiadomień o ustaleniu przebiegu granic np. w 
siedzibie OSP.  W rezultacie przychodzi 5-10 razy. W pozostałych 
terminach nie zjawia się. 
 

2. Gdyby dla tego właściciela zorganizować ustalenie granic 
wszystkich działek w jednym dniu, należałoby zawiadomić jeszcze 
270 właścicieli sąsiadujących działek.  
 

3. Firma                    reklamująca się jako świadcząca najwyższej 
jakości usługi pocztowe, otrzymała zlecenie na wysłanie 30 tys. 
zawiadomień na 3 tygodnie przed planowanymi ustaleniami granic 
w siedzibie OSP. 50% zawiadomień wysłano tak, że został 
spełniony warunek powiadomienia na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem, a w 50% przypadków zawiadomienia nie dotarły do 
adresatów z powodu opóźnienia w wysłaniu. W rezultacie dla 50% 
przypadków, ustalano nowe terminy i zawiadamiano powtórnie. 

InPostInPost  



Małopolskie  doświadczenia  Małopolskie  doświadczenia    
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4. Brak możliwości bezpośredniego dostępu dla Wykonawców do bazy 
EGiB zwiększa pracochłonność /praca na kopii bazy/ i konieczność 
uzupełniania i koordynowania bazy roboczej w związku z bieżącą 
aktualizacją EGiB w powiecie. 

 
5. Współpracę z Firmą Monitorująco-Kontrolującą, szczególnie z 

powodów organizacyjnych i logistycznych, oceniono negatywnie. 
Ciągłe przemieszczanie ogromnej ilości materiałów i wykonywanie 
kopii. 

 
6. Konwersja danych EGiB dla całego powiatu do modelu pojęciowego 

określonego w rozporządzeniu, w zderzeniu ze specyfiką różnych 
jakościowo danych i ich postaci w poszczególnych obrębach w 
powiecie, wymaga dodatkowych analiz i rozwiązań technicznych, 
co znacznie wydłuża okres realizacji tego etapu prac. 
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REALIZACJI   Projektu ZSIN  Faza I 
 towarzyszyły ograniczenia czasowe,  

co powodowało: 
 

Pośpiech – praca w stresie 
Napięty harmonogram 
Wnioski o zmiany terminów 
 
 

Dla  powiatów z województwa małopolskiego,  
ograniczenia czasowe szczególnie dały się we znaki 

 dla wszystkich współpracujących : 
 GUGiK, Powiat, Wykonawca, Inspektor Nadzoru, Podmiot MK   

Generalny   wniosek  Generalny   wniosek    
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1. Mając na uwadze stan zasobu EGiB  w woj. małopolskim 

/152 obr. – skala 1:2880/,  nieobjęcie województwa 
projektem centralnym  i regionalnym, niesie ogromne 
ryzyko, bowiem wówczas : 
a. województwo małopolskie staje się „hamulcowym” 

dla Rządowego Programu ZSIN, 
b. województwo małopolskie zaniżać będzie  stopień 

informatyzacji zasobu w kraju. Wyjście z takiej 
statystyki mogą powiaty samodzielnie nie udźwignąć 
z powodów finansowych i organizacyjnych, co 
utrudni rozwój gospodarczy regionu. 

Małopolskie  wnioski  Małopolskie  wnioski    



Małopolskie  wnioski  Małopolskie  wnioski    
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2. Dokonano analizy ryzyka występującego przy realizacji 
    projektów w województwie małopolskim w celu 
    określenia parametrów ryzyka. 
       
    Parametry   ryzyka: 
 
A. Stan zasobu wyjściowego 
B. Czas  realizacji  
C. Zakres prac 
D. Potencjał wykonawstwa geodezyjnego 
E. Potencjał  służby powiatowej 
 
 
 



Małopolskie  wnioski  Małopolskie  wnioski    
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 3.  Przeciwdziałanie ryzyku  „Zakres  prac” 
 
      Zakres prac modernizacyjnych objętych projektami, mógłby 

zostać ograniczony poprzez dopuszczenie zastosowania 
przepisu § 82 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków, w przypadku modernizacji z równoczesną zmianą 
nośnika – z wyłączeniem obszarów zabudowanych, dla 
których wiążącym byłby zapis § 61 ust.1.  

      Argumentem jest brak jakiegokolwiek uzasadnienia 
ekonomicznego dla ustalania przebiegu granic działek rolnych i 
leśnych w związku z rozdrobnieniem gruntów w Małopolsce. 
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę  
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