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Podstawowe informacje o projekcie
Projekt ZSIN – Faza I Budowa zintegrowanego systemu informacji
o nieruchomościach

Prace nad przygotowaniem Projektu ZSIN - Faza I rozpoczęto w 2010 r.
Termin realizacji projektu ZSIN – Faza I planowany jest na IV kwartał 2015 r.
Projekt kontynuowany będzie jako ZSIN –Faza II w latach 2015-2020.

Za realizację Projektu ZSIN – Faza I odpowiada Główny Geodeta Kraju.
Koordynacja i zarządzanie Projektem realizowane są przez zespół projektowy
zorganizowany w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Podstawowe informacje o projekcie
Projekt ZSIN – Faza I otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), w ramach 7 osi priorytetowej
„Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.
Beneficjentem projektu jest Główny Geodeta Kraju.

Całkowity koszt realizacji wynosi 74 mln PLN, w tym 62,9 mln pochodzi
z dofinansowania.

Geneza projektu

Geneza projektu
Projekt Budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
opiera się na doświadczeniach projektów realizowanych z udziałem GUGiK
w szczególności: PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu
Katastralnego”.

Rezultaty projektu PHARE 2000 były wdrażane i rozwijane w kolejnych
projektach katastralnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
• PHARE 2001 „Zintegrowany System Katastralny - Faza II”.
• PHARE 2003 „Zintegrowany System Katastralny - Faza III”.
Do idei zintegrowanego systemu katastralnego nawiązywały także projekty:
• Projekt Banku Światowego IDF 027427 „Wsparcie procesów administrowania
[…] w Polsce”.
• MATRA II „Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce”
• Geoportal.gov.pl

Geneza projektu
Prowadzone permanentnie prace koncepcyjne i doświadczalne nad
ulepszaniem i modernizacją polskiego katastru zaowocowały
zainicjowaniem
projektu
Zintegrowanego
Systemu
Informacji
o Nieruchomościach - Faza I tworzącego ogólnopolski system katastralny.

W 2010r. podjęto działania doraźne - projekt pilotażowy ZSIN we
współpracy Ministrem Sprawiedliwości, oraz jednostkami organizacyjnymi.

Celem było wdrożenie wybranych przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i Kartograficzne - art. 24b ust. 1 pkt. 1, 3, 4 realizowany w oparciu o
istniejącą infrastrukturę techniczną IPE z wykorzystaniem systemu Nowej

Księgi Wieczystej.

Geneza projektu
Przedmiotem pilotażowego wdrożenia były następujące funkcjonalności
(art. 24b ust. 1 pkt. 1, 3, 4 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne):
 prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów
budynków,
 przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach
danych ewidencji gruntów i budynków do sądów prowadzących księgi wieczyste,
 przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o nowych
wpisach w centralnej bazie KW lub modyfikacji danych zawartych w tej bazie do
organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków,
 dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa
w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Geneza projektu
Celem pilotażu były również działania implementacyjne dostosowania systemu
Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE) do zadań Centralnego Repozytorium
kopii zbiorów EGiB.

We współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwem
Sprawiedliwości, funkcjonalności, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt. 1 i 3,
wdrożone zostały w 13 obiektach wzorcowych m.in. w Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Tychach.

Podstawą działań projektowych były Porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami.

Uwarunkowania organizacyjne

i prawne projektu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7a oraz 24b
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520)

Obowiązek budowy i utrzymywania zintegrowanego systemu o nieruchomościach
Główny Geodeta Kraju:
• inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach,
• tworzy i utrzymuje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, będący
systemem teleinformatycznym we współpracy z innymi organami administracji
publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu.

Podstawa prawna
Ustawodawca zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do współdziałania z:
• starostami,
• wojewodami i marszałkami województw,
• Ministrem Sprawiedliwości,
• ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,
• ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
• ministrem właściwym do spraw środowiska,
• Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,
• Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. 2013, poz. 249)

Rozporządzenie szczegółowo określa zagadnienia związane z budową systemu:
• sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach;
• treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych,
dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych wchodzących w skład
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika do Spraw Rządowego programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nieruchomościach (Dz. U. z 2004 r. nr 264, poz. 2631 z późn. zm.)

Rozporządzenie ustanawia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w randze
sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra do
spraw administracji publicznej.
Do zadań Pełnomocnika należy przede wszystkim:
• koordynacja prac nad wdrażaniem Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
• monitorowanie wdrażania Programu,
• podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych
środków finansowych

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
•
•
•
•

dostosowanie dotychczasowych przepisów do obowiązujących obecnie,
harmonizacja zbiorów danych EGiB z innymi zbiorami
ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych bazach danych,
GML – (Geography Markup Language) format wymiany danych.

Rozporządzenie nakłada na dysponentów danych EGiB obowiązek ujednolicenia
prowadzonych baz danych, aby można było je udostępniać i wymieniać w
obowiązujących formatach.

Cel projektu

Strategiczny cel projektu
Głównym celem strategicznym Projektu ZSIN – Budowa
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I jest:
Usprawnienie procesu obsługi spraw prowadzonych przez administrację
publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia
obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych
informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.
Cel Projektu ZSIN – Faza I jest spójny i zgodny z celami zawartymi w
Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia Narodowa Strategia
Spójności.

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe
Cel strategiczny został doprecyzowany następującymi celami szczegółowymi:

CSz.1

CSz.2

• Umożliwienie bezpośredniego dostępu on-line obywatelom,
przedsiębiorcom do danych EGiB
• Oszczędność czasu i obniżenie kosztów po stronie przedsiębiorców
i administracji publicznej wykorzystujących dane katastralne.

CSz.3

• Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i
korzyściach wynikających z wykorzystywania drogi elektronicznej

CSz.4

• Rozwój sektora usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną.

CSz.5

• Zapewnienie komunikacji pomiędzy systemami administracji
publicznej.

Cele techniczne

Cele techniczne
Cele szczegółowe przekładają się na cele techniczne:
• Rozbudowa środowiska umożliwiającego prowadzenie i udostępnianie danych z rejestru zawierającego
CT.1 zintegrowane dane EGiB
• Stworzenie środowiska organizacyjno-technicznego umożliwiającego elektroniczną wymianę danych
CT.2 zgromadzonych w Centralnym Repozytorium z zewnętrznymi systemami podmiotów admin. publicznej i sądów
• Zapewnienie mechanizmów umożliwiających świadczenie usługi dostępu do danych z Centralnego
CT.3 Repozytorium Kopii Zbiorów Danych EGiB na określonym poziomie SLA
CT.4
CT.5
CT.6
CT.7

• Wypracowanie standardów tworzenia i utrzymywania spójności danych pomiędzy rejestrami publicznymi
• Zapewnienie mechanizmów komunikacji pomiędzy rejestrami włączonymi do ZSIN
• Integracja danych źródłowych dla zbiorów INSPIRE dotyczących tematów: działki katastralne oraz budynki,
o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej
• Modernizacja EGIB na poziomie powiatów

• Zapewnienie precyzyjnych informacji dotyczących jakości danych dla odbiorców poprzez opracowanie modelu
CT.8 jakości
• Aktualizacja danych Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
CT.9 zintegrowanymi danymi EGiB

Odbiorcy i interesariusze projektu

Odbiorcy projektu
Grupę odbiorców ostatecznych Projektu stanowią jednostki administracji
publicznej zaangażowane w prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, jak
również konsumenci danych o nieruchomościach.
Odbiorców Projektu można podzielić na następujące grupy:
• jednostki samorządu terytorialnego na poziomie

Jednostki administracji
powiatowym odpowiedzialne za prowadzenie EGiB
publicznej zaangażowane • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
w EGiB
• CODGiK

Konsumenci danych o
nieruchomościach

• obywatele
• przedsiębiorcy
• jednostki administracji publicznej i jednostki wymiaru
sprawiedliwości

Interesariusze projektu
Dla Projektu ZSIN – Faza I określone są 3 grupy interesariuszy:

podmioty
otoczenia
wewnętrznego

ZSIN
podmioty
opiniotwórcze

podmioty
otoczenia
zewnętrznego

Interesariusze projektu
Wśród interesariuszy wewnętrznych zidentyfikowano:
Jednostki
organizacyjne
Głównego Urzędu
Geodezji i
Kartografii

Centralny Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej

Zespół Projektowy
ZSIN – Faza I

interesariusze
wewnętrzni

Inne instytucje
uczestniczące w
realizacji Projektu

Interesariusze projektu
Wśród interesariuszy zewnętrznych zidentyfikowano:

obywatele

jednostki administracji
publicznej oraz wymiaru
sprawiedliwości

powiaty prowadzące
EGiB

przedsiębiorcy

podmioty
pozarządowe i użytku
publicznego

interesariusze
zewnętrzni

dostawcy narzędzi do
prowadzenia EGiB

Interesariusze projektu
Podmioty opiniotwórcze

media

portale
branżowe

wykonawcy

podmioty
opiniotwórcze

Zasięg projektu

Zasięg projektu
Projekt ZSIN – Faza I ma zasięg ogólnokrajowy
Projekt jest innowacyjny w skali kraju – w wyniku realizacji nastąpi:
 integracja rejestrów publicznych związanych z nieruchomościami oraz
wymiana danych on-line,
 wytworzenie usług komunikacji pomiędzy rejestrami EGiB i pozostałymi
rejestrami włączonymi do ZSIN,
 utworzenie Centralnego Repozytorium Zbiorów Danych EGiB z
wykorzystaniem centralnej usługi,
 wytworzenie sieci usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczące zbiorów
INSPIRE dotyczących tematów: działka katastralna oraz budynki.

Zakres projektu

Zakres projektu
Zakres Projektu ZSIN – Faza I obejmował będzie działania realizowane w
następujących obszarach:
 Wytworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji

o Nieruchomościach (ZSIN),
 Opracowanie i wdrożenie modelu jakości danych,
 Dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb ZSIN,
 Modernizacja EGiB,
 Harmonizacja danych,
 Wypracowanie i wdrożenie standardów tworzenia i utrzymywania spójności
danych pomiędzy rejestrami publicznymi,
 Wsparcie dla starostw w zakresie prowadzenia EGiB.

Wskaźniki produktu i rezultatu projektu

Wskaźniki projektu
Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele
szczegółowe zostały zrealizowane z sukcesem.

Wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają cele projektu ZSIN – Faza I,
jakie mają być osiągnięte w wyniku jego realizacji.
Umożliwiają mierzenie postępu względem celów Projektu.

Produkty Projektu, rozumiane są jako bezpośrednie i materialne efekty
realizacji Projektu mierzone konkretnymi wielkościami z określeniem
formy jaką będzie udokumentowane zakończenie.
W projekcie ZSIN – Faza I wskaźniki produktu charakteryzują główne
kategorie wydatków budżetu.

Wskaźniki produktu projektu
W tabeli przedstawione zostały produkty które zostaną wytworzone w Projekcie.

Lp.

Wskaźnik produktu

Jednostka

Sposób potwierdzenia

miary

osiągnięcia wskaźnika

2013

2014

2015

RAZEM

1

Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych
usług teleinformatycznych – Zintegrowany System
Informacji o Nieruchomościach

Szt.

Protokół odbioru

0

1

0

1

2

Liczba rejestrów publicznych udostępnionych
on-line) – ewidencja gruntów i budynków

Szt.

Protokół odbioru

0

1

0

1

3

Liczba opracowanych modeli jakości dla danych

Szt.

Protokół odbioru

0

1

0

1

4

Liczba powiatów, dla których wykonane zostały
prace związane z modernizacją EGiB

Szt.

Protokół odbioru

0

0

58

58

5

Liczba opracowanych standardów tworzenia
i utrzymywania spójności danych pomiędzy
rejestrami publicznymi

Szt.

Protokół odbioru

0

0

1

1

6

Liczba opracowanych technologii - narzędzie
kontroli semantycznej danych EGiB zasilających
Centralne Repozytorium Kopii Zbiorów Danych
EGiB

Szt.

Protokół odbioru

0

0

1

1

Wskaźniki rezultatu projektu
Rezultaty Projektu rozumiane są jako korzyści, które zostaną osiągnięte
przez beneficjenta, dzięki realizacji Projektu, bezpośrednio po jego
zakończeniu.

Wskaźniki rezultatu to mierzalne efekty działań podjętych w ramach
projektu ZSIN - Faza I.
Opisują zmiany jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu - związane są z
korzyściami jakie osiągną odbiorcy i interesariusze projektu po zakończeniu.

Wskażą bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie
społeczno-ekonomiczne uzyskany na koniec realizacji projektu.

Wskaźniki rezultatu projektu
Korzyści które zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu:

Lp.

wskaźniki rezultatu

1

Liczba jednostek sektora
publicznego korzystających
z utworzonych aplikacji lub
usług teleinformatycznych

2

Liczba użytkowników
udostępnionych rejestrów
publicznych

3

Liczba powiatów, z
wdrożonym narzędziem
umożliwiającym
prowadzenie ewidencji
gruntów i budynków
zgodnie z projektowanymi
zmianami w rozporządzeniu

jednostka
sposób potwierdzenia wskaźnika
miary

wartość
wskaźnika

rok

szt

Liczba starostw powiatowych
korzystających z narzędzi do
prowadzenia EGiB udostępnionych przez
GUGiK oraz liczba sądów rejonowych
korzystających ze ZSIN.

71

2015

szt

Weryfikacja liczby sądów rejonowych
korzystających z udostępnionych
zintegrowanych danych EGiB.

61

2015

szt

Weryfikacja liczby powiatów w ramach
których zostały dostarczone i wdrożone
narzędzie, które umożliwiają
prowadzenie ewidencji zgodnie z
projektowanymi zmianami w
rozporządzeniu ws. EGiB.

10

2015

Podsumowanie analizy kosztów

i korzyści społecznych

Korzyści projektu
Istotny krok w przekształceniu Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla
obywateli oraz podmiotów gospodarczych.
Realizacja ZSIN przyczyni się do poszerzania oferowanego wachlarza usług
publicznych i budowę pozytywnej, otwartej na oczekiwania odbiorców
administracji publicznej.
Nastąpi racjonalizacja wydatków dzięki procedurom wykorzystującym
Nastąpi
racjonalizacja
wydatków
procedurom
wykorzystującym
elektroniczną
drogę dostępu
do usługdzięki
administracji
publicznej.
elektroniczną drogę dostępu do usług administracji publicznej.
Korzyści budowy ZSIN będą odczuwalne dla społeczeństwa dzięki
zapewnieniu dostępu do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych
informacji o nieruchomościach, za pośrednictwem systemu Geoportal.

Korzyści dla administracji publicznej
Korzyści budowy ZSIN będą widoczne przede wszystkim w administracji
publicznej m.in. na poziomie:

samorządowych jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania
związane z prowadzeniem EGiB, w związku z:
• usprawnieniem procesu aktualizacji EGiB i automatyzacją niektórych
czynności związanych z tą aktualizacją;
• zastąpieniem papierowej postaci zawiadomień o zmianach danych EGiB
dokumentami elektronicznymi;

• zwolnieniem tych jednostek organizacyjnych z obowiązków dotyczących
udostępniania

danych

administracji

publicznej,

EGiB

naczelnym

Agencji

i

centralnym

Restrukturyzacji

Rolnictwa, organom kontroli państwa oraz GUS.

i

organom

Modernizacji

Korzyści dla administracji publicznej
Dla sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, w związku z:
• automatyzacją niektórych czynności związanych z wpisami w księdze
wieczystej,

• zastąpieniem papierowej postaci zawiadomień o nowych wpisach w księgach
wieczystych dokumentami elektronicznymi.

Dla centralnych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych władzy
publicznej w związku z:
• zastąpieniem ponad 400 punktów dostępowych do danych EGiB, jednym
punktem dostępowym, zapewniającym udostępnianie informacji

o nieruchomościach w jednoznacznie zdefiniowanych formatach.

Korzyści społeczne
Główne korzyści społeczne wynikające z budowy systemu ZSIN:
 oszczędność czasu i środków finansowych, w tym:
• oszczędność czasu poświęconego przez urzędnika na obsługę wniosku
(w zakresie danych z EGIB),
• oszczędność czasu poświęconego przez pracownika sądów rejonowych
na obsługę wniosku (w zakresie danych z KW),

 oszczędność czasu niezbędnego na zawarcie transakcji w obrocie
nieruchomościami,
 zwiększenie zadowolenia z działania jednostek administracji publicznej.

Koszty
Realizacja Projektu wymagać będzie zakupu usług, które umożliwią
spełnienie założeń Projektu, jak również zakupu sprzętu wraz z
oprogramowaniem.
. w czasie realizacji Projektu z tytułu m.in.:
Koszty ponoszone

• wykonania i wdrożenia systemu,
• modernizacji i utrzymywanie spójności danych,
• wynagrodzeń i utrzymania wdrażanych elementów systemu.

Koszty ponoszone po zakończeniu realizacji Projektu z tytułu m.in.:
• utrzymania wdrożonych elementów systemu,
• koszty eksploatacyjne.

Postępowania ogłoszone i planowane

w ramach realizacji projektu

Zamówienia publiczne
W związku z budową ZSIN – Faza I zaplanowano do przeprowadzenia
główne postępowania przetargowe.
Lp.

1

Obszar postępowania
Budowa
Zintegrowanego
Systemu Informacji
o Nieruchomościach

Zakres przedmiotu zamówienia



Wytworzenie i wdrożenie
o Nieruchomościach



Migracja istniejącego rozwiązania IPE do ZSIN



Rozbudowa istniejącej infrastruktury w celu dostosowania do potrzeb ZSIN



Rozbudowa istniejącego narzędzia do prowadzenia EGiB oraz wdrożenie
w wybranych powiatach
Wykonanie modernizacji EGiB dla wskazanych powiatów


2

3

Modernizacja EGiB

Zapewnienie usług
doradczych



Zintegrowanego

Systemu

Informacji



Opracowanie wytycznych i instrukcji dotyczących modernizacji EGiB dla
pozostałych powiatów prowadzących modernizację danych samodzielnie
Usługi wsparcia merytorycznego i technicznego



Usługi wsparcia prawnego



Usługi wsparcia przy promocji Projektu



Opracowanie modelu jakości



Opracowanie standardów tworzenia i utrzymywania spójności danych
pomiędzy rejestrami publicznymi

Postępowania przetargowe
W ramach realizacji Projektu rozstrzygnięto następujące postępowanie
przetargowe:

Obszar postępowania: Budowy ZSIN
1. „Utworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) oraz wsparcie
procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego.”
Wyłoniono wykonawcę

2. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla projektu "ZSIN - Budowa
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - Faza I.„
Wyłoniono wykonawcę

Postępowania przetargowe
W ramach realizacji Projektu rozstrzygnięto następujące postępowanie
przetargowe:

Obszar postępowania: Modernizacja EGiB
1. „Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych
BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT”.
2. „Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach”.
Podpisano 19 Umów z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym.
3. Zlecenie usług, w ramach których będą wykonywane czynności z zakresu monitorowania
technologicznego i prawnego procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
monitorowanie zgodności procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków z przepisami
prawa sporządzanie raportów z monitoringu w zakresie realizacji harmonogramów prac
modernizacji [..].

Wyłoniono wykonawcę

Postępowania przetargowe
W ramach realizacji Projektu rozstrzygnięto następujące postępowanie
przetargowe:

Obszar postępowania: Usługi doradcze
1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na „Usługi wsparcia merytorycznego i technicznego przy realizacji
Projektu ZSIN – Faza I”.
Wyłoniono wykonawcę

Obszar postępowania: Weryfikacja baz danych EGiB
„Weryfikacja realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do
wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenia dla wybranych
jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT”.

Wyłoniono wykonawcę

Postępowania przetargowe

W ramach realizacji Projektu planowane są kolejne postępowania:

1. Opracowanie wytycznych i instrukcji dotyczących modernizacji EGiB dla pozostałych powiatów
prowadzących modernizację danych samodzielnie.
2. Harmonizacja danych – dostosowanie do wymagań INSPIRE.

Architektura biznesowa ZSIN

Architektura biznesowa ZSIN –
kluczowe jednostki organizacyjne
Główny Geodeta Kraju
Główny Urząd
Geodezji i Kartografii

CODGiK

Departament
Informacji o
Nieruchomościach

Dział Systemu
Katastralnego

Zespół Projektowy
ZSIN

Dział Państwowego
Rejestru Granic
Dział Geoportalu

Ministerstwo
Sprawiedliwości

NKW

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

PESEL

Prezes GUS

TERYT

REGON

Prezes ARiMR

KSEP

Dysponenci danych
Urząd
Marszałkowski

PODGiK

Starosta Powiatowy

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Marszałek Województwa
Urząd
Wojewódzki
Wojewoda

Architektura biznesowa ZSIN –
usługi biznesowe ZSIN
BS.01

• Bezpieczeństwo

BS.02

• Aktualizacja

BS.03

• Zarządzanie jakością

BS.04

• Zarządzanie danymi

BS.05

• Obsługa zawiadomień

BS.06

• Monitorowanie

BS.07

• Udostępnianie

BS.08

• Sprawozdawczość

BS.09

• Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa

BS.10

• Modernizacja EGiB

Architektura ZSIN w kontekście SIG

SZ
PZGiK

SZ
PRNG

KGESUT

ZSIN

SZNMT

SZPRG

EMUiA

Szyna usług
Uwierzytelnianie

Routing

Rejestr usług

Zarz. Proc. Bizn.

Autoryzacja

Monitoring

Zarz. usługami

Pol. bezpieczeństwa

KSZ
BDOT

Moduł
SDI

Generatormetad
Walidator Edytor
metadanych
metadanych
metadanych

Narzędzia do
harmonizacji

Magazyny danych Geoportal 2

UMM

Architektura ZSIN w kontekście
systemów zewnętrznych
EGiB

KSEP

NKW

REGON

TERYT

ePUAP

Internet

ZSIN
IPE

PESEL-NET
SRP

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb

ZSIN

Dostosowanie infrastruktury do
potrzeb ZSIN - wymiarowanie
Założenia

Metoda wymiarowania
Nazwa
Warstwa aplikacji

Warstwa ESB

Warstwa bazy danych

Łącznie dla warstw

spec
wartość %
Suma
Nazwa
spec
wartość %
Suma
Nazwa
spec
wartość %
Suma
Nazwa
spec
wartość %
Suma

G1 - 0%

G2 - 47,6%

0
0
-

zł

G1 - 0%

0
0
-

zł

G1 - 0%

-

1809
49,3
493 000,00 zł

zł

5425
39,1
1 173 000,00 zł

zł

10851
43,1
1 077 500,00 zł

G1 - 0%

G2 - 43,1%

0
0
-

1132
14,9
298 000,00 zł
SDI - 15%

G2 - 39,1%

0
0

SDI - 14,9%

3617
47,6
952 000,00 zł
G2 - 49,3%

550
15
150 000,00 zł
SDI - 12,2%

1682
12,2
366 000,00 zł
SDI - 13,4%

3363
13,4
335 000,00 zł

Teryt3 - 9,2%

699
9,2
184 000,00 zł
Teryt3 - 4%

144
4
40 000,00 zł
Teryt3 - 6,1%

843
6,1
183 000,00 zł
Teryt3 - 6,7%

1685
6,7
167 500,00 zł

GBDOT

SZTemMAP

ISOK

GESUT

ZSIN

GBDOT - 3,8%

SZTemMAP - 2,5%

ISOK - 5,7%

GESUT - 2,9%

ZSIN - 13,8%

287
3,8
76 000,00 zł
GBDOT - 0,3%

10
0,3
3 000,00 zł
GBDOT - 9,7%

1340
9,7
291 000,00 zł
GBDOT - 6,6%

1637
6,6
165 000,00 zł

186
2,5
50 000,00 zł
SZTemMAP - 0,3%

430
5,7
114 000,00 zł
ISOK - 0,5%

10
0,3
3 000,00 zł
SZTemMAP - 9,7%

16
0,5
5 000,00 zł
ISOK - 14,5%

1340
9,7
291 000,00 zł
SZTemMAP - 6,2%

2010
14,5
435 000,00 zł
ISOK - 9,8%

1536
6,2
155 000,00 zł

2456
9,8
245 000,00 zł

215
2,9
58 000,00 zł
GESUT - 0,3%

8
0,3
3 000,00 zł
GESUT - 3,7%

503
3,7
111 000,00 zł
GESUT - 2,9%

725
2,9
72 500,00 zł

1042
13,8
276 000,00 zł

SUMA

W a rtość utrzyma nia

7607

2 000 000,00 zł

3676

1 000 000,00 zł

13896

3 000 000,00 zł

25179

2 500 000,00 zł

ZSIN - 30,8%

1129
30,8
308 000,00 zł
ZSIN - 5,5%

754
5,5
165 000,00 zł
ZSIN - 11,7%

2926
11,7
292 500,00 zł

G1 - 0%

G1 - 0%

G2 - 47,6%

G2 - 49,3%

G2 - 39,1%

G2 - 43,1%

SDI - 14,9%

SDI - 15%

SDI - 12,2%

SDI - 13,4%

Teryt3 - 9,2%

Teryt3 - 4%

G1 - 0%

Liczba
Liczba operacji
Dane
użytkowników biznesowych wolumetryczne

Wymiarowanie docelowej infrastruktury środowiska PRODUKCYJNEGO SIG
G1
G2
SDI
Teryt3

G1 - 0%

Teryt3 - 6,1%

Teryt3 - 6,7%

GBDOT - 3,8%

GBDOT - 0,3%

GBDOT - 9,7%

GBDOT - 6,6%

SZTemMAP - 2,5%

SZTemMAP - 0,3%

SZTemMAP - 9,7%

SZTemMAP - 6,2%

ISOK - 5,7%

ISOK - 0,5%

ISOK - 14,5%

ISOK - 9,8%

GESUT - 2,9%

GESUT - 0,3%

GESUT - 3,7%

GESUT - 2,9%

ZSIN - 13,8%

ZSIN - 30,8%

ZSIN - 5,5%

ZSIN - 11,7%

Statystyki
Arkusz wymiarowania

Wskaźniki zapotrzebowania na infrastrukturę

Szyna usług dla ZSIN
Systemy zewnętrzne

Szyna usług
SB ZSIN

SB SOA

Systemy dziedzinowe SIG

Szyna usług OGC

Model utrzymania dla ZSIN
Model utrzymania zgodny z modelem
przyjętym dla SIG

Dane ZSIN

Centralne Repozytorium Kopii
Danych EGiB
Centralne Repozytorium (e-usługi):

Centralne
Umożliwi
wdrożenie funkcjonalności mających na celu:
Repozytorium
• weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w Księgach Wieczystych,
• udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych danych EGiB,
• przeprowadzanie analiz przestrzennych, monitorowanie jakości danych EGiB,
• dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń.
Bieżąca
aktualizacja
EGiB

Nowe dane
EGiB

Zmodyfikowane
dane EGiB

Podstawy Modelu Jakości
Ocena jakości danych EGiB według:
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (nowelizacja w 2013r. ).
• Norma PN-EN ISO 19 157 Informacja geograficzna – Jakość danych
Wykorzystano opracowania projektu European Spatial Data (Content+)
•D 8.4 ESDIN Quality Final Report – Part A, October 2010
•D 8.4 ESDIN Quality Final Report – Part C, v. 1.0, October 2010

Elementy Modelu Jakości
Do opisu jakości zbioru danych EGiB zastosowano elementy jakości
wg. normy ISO 19157

DOKŁADNOŚĆ
CZASOWA

DOKŁADNOŚĆ
POŁOŻENIA

UŻYWALNOŚĆ

MODEL
JAKOŚCI
SPÓJNOŚĆ
LOGICZNA

DOKŁADNOŚĆ
TEMATYCZNA

KOMPLETNOŚĆ

Podelementy Modelu Jakości
W ramach powyższych elementów jakości norma ISO 19157 definiuje
podelementy jakości:

KOMPLETNOŚĆ

• Nadmiar
• Niedomiar

SPÓJNOŚĆ
LOGICZNA

• Spójność
pojęciowa
• Spójność dziedziny
• Spójność formatu
• Spójność
topologiczna

DOKŁANOŚĆ
POŁOŻENIA

• Dokładność
bezwzględna lub
zewnętrzna
• Dokładność
względna lub
wewnętrzna
• Dokładność
położenia danych
rastrowych

DOKŁADNOŚĆ
CZASOWA

• Dokładność
pomiaru czasu
• Spójność czasowa
• Ważność czasowa

DOKŁADNOŚĆ
TEMATYCZNA

• Poprawność
klasyfikacji
• Poprawność
atrybutów
nieilościowych
• Poprawność
atrybutów
ilościowych

Zakres zbiorów danych
W Modelu Jakości EGiB zdefiniowano cechy poddawane kontroli:

Relacje

Atrybuty
Obiekty

Metoda oceny jakości danych
W opracowanym modelu jakości danych EGiB zastosowano
metodę bezpośrednią: wewnętrzną oraz zewnętrzną.
Metody jakości danych (ISO 19157)
bezpośrednia
zewnętrzna

pośrednia

wewnętrzna

W Modelu Jakości określono czy poszczególne kontrole są kontrolami
automatycznymi czy manualnymi.
Kontrole automatyczne wykonywane są na pełnym zbiorze danych
Kontrole manualne przeprowadza się na próbkach danych.

Kontrola danych EGiB
Model Jakości Danych EGiB zawiera parametry kontroli opracowane
pod kątem wykorzystania modelu w kontroli danych ewidencji
gruntów i budynków.
Wektorowe zbiory danych EGiB w postaci plików GML

Kontrola danych
Wykonawców EGiB

Kontrola poprawności
przed zasileniem
Centralnego
Repozytorium

Okresowa weryfikacja
danych EGiB

Modernizacja EGiB

Ewidencja gruntów i budynków
Ewidencja gruntów i budynków należy do podstawowych rejestrów publicznych
tworzących krajową infrastrukturę informacji przestrzennej.
Obecnie polski kataster nieruchomości jest w fazie zmian. Ewolucja wynika
z wielu czynników, między innymi: zmian ustrojowych, prawnych,
organizacyjnych, ekonomicznych oraz technologicznych, związanych z rozwojem
systemów informacji przestrzennej.
Nadrzędnym celem Projektu ZSIN – Faza I jest zapewnie dostępu
do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach.
Powyższy cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez wykonanie modernizacji

danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w 58 powiatach biorących
udział w realizacji projektu.

Jakość ewidencji gruntów i budynków
Na jakość danych ujawnionych obecnie w ewidencji gruntów i budynków
złożyło się wiele czynników.
Bardzo duże znaczenie miały uwarunkowania historyczne na przestrzeni
wielu lat. Ewidencja gruntów i budynków zakładana była na mapach
źródłowych katastru pruskiego, austriackiego, rosyjskiego.
Specyfika prowadzenia, różnorodność jednostek miar, metod
pomiarowych oraz nieodpowiednia jakość tych materiałów determinuje
niską jakość obecnej ewidencji.

Poprawa ewidencji jest sukcesywnie dokonywana w ramach ciągłej
aktualizacji a budowa ZSIN umożliwi jej poprawę w szerokim zakresie
obszarowym w ramach modernizacji oraz konwersji materiałów
analogowych.

EGiB w liczbach
Ewidencja gruntów i budynków
.
Łączna powierzchnia gruntów objętych ewidencją
gruntów i budynków wynosi:
312 680 km2, w tym w granicach miast: 21 609 km2, a na obszarach wiejskich:
291 071 km2.

Dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków obszar kraju dzieli się na:
- 35,8 mln działek ewidencyjnych, w tym w granicach miast 7,5 mln działek,
a na terenach wiejskich 28,3 mln działek.
- 53 769 obrębów ewidencyjnych,
- 3 101 jednostek ewidencyjnych.
Z szacunkowej oceny dokonanej przez starostów i prezydentów miast wynika, że na
obszarze kraju znajduje się ok.18,0 mln budynków oraz ok. 5,3 mln lokali, stanowiących
odrębne nieruchomości.

Poprawa jakości EGiB
W ostatnich latach działalność Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie poprawy jakości danych ewidencji gruntów i budynków
koncentrowała się głównie na:
 przekształceniu analogowych map ewidencyjnych do postaci numerycznej

(wektorowej),
 uzupełnianiu operatów ewidencyjnych danymi dotyczącymi budynków i lokali,
 bieżącej aktualizacji,
 poprawie jakości danych ewidencyjnych i doprowadzaniu tych danych do zgodności

z wymaganiami i podniesienia dokładności.

Obecnie w dużej mierze wpływ na modernizacje ewidencji mają zmiany
związane z realizacją w Polsce dyrektywy INSPIRE.

Poprawa jakości EGiB
Ogółem wydatki poniesione na prace związane z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków w ostatnich latach wyniosły:

Rok
sprawozda
wczy

Ze środków
budżetu
państwa
zł

Ze środków
własnych
powiatu
zł

Z innych
środków
zł

Łączne nakłady
finansowe poniesione
na modernizację w roku
sprawozdawczym

2013
2012

23 777 646
26 467 592

21 460 417
27 051 311

14 944 048
5 221 417

60 182 111

2011

25 047 237

39 998 076

20 698 938

85 744 251

Źródło: Sprawozdania o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3

58 740 320

Stan informatyzacji EGiB
Stan informatyzacji EGiB w Polsce na dzień 31.12.2013 r.
Część opisowa ewidencji gruntów
i budynków

Miasta

Ter. wiejskie

Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów

100 %

100 %

Zbiory zawierające dane opisowe dot. budynków

90 %

51 %

Zbiory zawierające dane opisowe dot.
nieruchomości lokalowych

89 %

49 %

Miasta

Ter. wiejskie

100 %

100 %

94 %

76 %

w postaci rastrowej

2%

8%

w postaci analogowej

4%

16 %

Część graficzna ewidencji gruntów
i budynków
Mapa ewidencyjna
w postaci wektorowej

Stan informatyzacji EGiB

Stan informatyzacji EGiB

Dostosowanie EGiB w ramach ZSIN
Dostosowanie danych EGiB
do wymagań ZSIN:
- wykonanie konwersji
danych do schematu
aplikacyjnego zgodnego z
rozporządzeniem w sprawie
EGiB
- wykonanie modernizacji
danych EGiB dla wybranych
obrębów ewidencyjnych

Zakres obszarowy obejmuje:
• 5 województw
• 58 powiatów

Dostosowanie EGiB w ramach ZSIN
Powiaty które podpisały Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w
sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu (ZSIN) oraz wspólnego
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
Zamówienia dostosowania EGiB realizowane będą na obszarze 58 powiatów znajdujących się
na terenie 5 województw:
• w województwie dolnośląskim: jaworski, kamiennogórski, kłodzki, lubiński, milicki,
oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, ząbkowicki,
• w województwie małopolskim: chrzanowski, gorlicki, myślenicki, nowotarski, tatrzański,
suski,
• w województwie podkarpackim: jasielski, lubaczowski, niżański, przemyski, ropczyckosędziszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski,
• w województwie pomorskim: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, lęborski,
m. Gdynia, malborski, nowotarski, pucki, słupski, starogardzki,
• w województwie zachodniopomorskim: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski,
gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki,
sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki.

Dostosowanie EGiB w ramach ZSIN
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w latach 2013 i 2014 ogłosił
postępowania przetargowe na dostosowanie baz danych EGiB do wymagań
ZSIN oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500
i inicjalnych baz danych GESUT.
Podpisano 19 umów z Wykonawcami dla 58 powiatów.

Łączny koszt dostosowania baz danych EGiB do wymagań ZSIN, w tym
wykonania modernizacji danych w wybranych obrębach ewidencyjnych wynosi
ok. 61 mln zł.

Kierunki rozwoju ZSIN

Projekt ZSIN - Faza II
Projekt ZSIN – Faza II ma zasięg ogólnokrajowy.
zwiększenie dostępności do
informacji i danych o
nieruchomościach
podniesienie jakości
i wiarygodności danych EGiB
w wyniku modernizacji
włączenie kolejnych baz danych
EGiB do Centralnego
Repozytorium Kopii Zbiorów
Danych
wdrożone zostaną w całym
kraju e-usługi

EGiB

EGiB
EGiB
EGiB
EGiB

Projekt ZSIN - Faza II
Włączenie do ZSIN zestandaryzowanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Stworzenie warunków wspierających transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości
poprzez:
• opracowanie zsynchronizowanych modeli danych EGiB i NKW;
• akt notarialny w postaci elektronicznej .

Nowe zbiory w ZSIN - Faza II
Włączenie zbiorów danych:
geoprzestrzennej bazy danych
o zabytkach
centralnego rejestru form
ochrony przyrody

Korzyści ZSIN – Faza II

większa efektywność

niższe koszty

Dziękuję za uwagę
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 0000-926 Warszawa
gugik@gugik.gov.pl

