


WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE

1) lubelski
2) biłgorajski
3) zamojski
4) tomaszowski
5) hrubieszowski
6) włodawski
7) bialski
8) lubartowski

WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE

1) augustowski
2) sejneński
3) suwalski
4) grajewski
5) moniecki
6) sokólski
7) kolneński
8) łomżyński
9) zambrowski
10) wysokomazowiecki
11) białostocki
12) siemiatycki
13) bielski
14) hajnowski

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE

1) jarosławski
2) przeworski
3) leski
4) m. Przemyśl

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

1) m. Bydgoszcz 
2) m. Grudziądz 
3) m. Toruń 
4) m. Włocławek



EGiB

GESUT

BDOT500



modernizacja EGiB 
w wybranych jednostkach 
ewidencyjnych 
i obrębach ewidencyjnych

aktualizacja (konwersja) danych 
EGiB, dotyczących jednostek 
ewidencyjnych i obrębów 
ewidencyjnych, które nie będą 
objęte modernizacją EGiB

utworzenie inicjalnej bazy 
GESUT 

w wybranych jednostkach 
ewidencyjnych

dostosowanie istniejącej 
powiatowej bazy GESUT do 
zgodności z obowiązującym 

modelem pojęciowym 
danych GESUT
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Wdrożenie systemu teleinformatycznego służącego do 
prowadzenia bazy danych EGiB i powiatowej bazy GESUT, 
dostosowanego do obowiązujących przepisów prawa oraz 
umożliwiającego wydawanie danych w formacie GML –
31.07.2016 r. (09.03.2015)

Zapewnienie dostępu do ww. systemu 
teleinformatycznego w zakresie funkcji kontroli i importu 
danych, nie później niż 6 miesięcy przed
umownym terminem zakończenia realizacji zadań

Uzgodnienie inicjalnej bazy GESUT z podmiotami 
władającymi sieciami uzbrojenia terenu, nie później niż 
6 miesięcy od zasilenia tymi danymi systemu 
teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym.



Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych 
stosowanych do prowadzenia EGiB rozwiązań 
technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności 
określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach –
09.03.2015 r.

Wykonanie i instalacja oprogramowania ZSIN 
zgodnie z projektem techniczno-implementacyjnym
– 09.03.2015 r.



Utworzenie dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych 
zawartych w centralnym repozytorium, przeprowadzenie testów 
jej aktualizacji oraz dokonanie niezbędnych zmian 
w oprogramowaniu ZSIN lub systemie teleinformatycznym 
stosowanym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 
– 09.03.2016 r.

Utworzenie dla poszczególnych powiatów bazy danych 
zawartych w centralnym repozytorium podlegającej 
aktualizacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia 
w sprawie zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach – 09.07.2016 r.

Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN 
– 09.09.2016 r.
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I kontrola

21 dni

Raport z 
weryfikacji

25 dni

II kontrola

21 dni

Raport z 
weryfikacji

25 dni

III i kolejna 
kontrola

7 dni

Raport z 
weryfikacji

10 dni

W
eryfikator

Zam
aw

iający

* 1 dzień 
przed tym 
terminem

*1 dzień roboczy - wniesienie uwag przez Starostę do otrzymanych Produktów



I i II kontrola

próbka

Próbka należy przez to rozumieć zbiór 
obiektów/arkuszy/operatów/obszarów reprezentujących różne części 
obrębu lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, 

na których będzie wykonana weryfikacja.

III i kolejna 
kontrola

o 50% mniejsza 
niż próbka             

w I i II kontroli 

Nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przekazania Produktów
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