
Wydział Geodezji 
w Starostwie 
Powiatowym
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!
AKTUALNOŚĆ 
DANYCH EGiB

Rozpoczynasz grę. Jesteś 
graczem, który na swojej 
działce wybudował dom. Udaj 
się do najbliższego Starostwa 
Powiatowego do Wydziału 
Geodezji i zaktualizuj tam 
swoje dane EGiB.  Poruszając 
się po polach w grze przekonaj 
się gdzie, dzięki systemowi 
ZSIN, trafią Twoje dane i na co 
mają wpływ. Zobacz jaki będzie 
efekt końcowy!

START
GMINNE 
ORGANY 

PODATKOWE

System ZSIN przekazuje 
zawiadomienie o zmianach 
danych do organów 
podatkowych

ARiMR

System ZSIN na podstawie 
danych z EGiB generuje 
i przekazuje zawiadomienie 
do ARiMR

GUS

WYDZIAŁ 
KSIĄG 

WIECZYSTYCH

CENTRALNA BAZA DANYCH 
KSIĄG WIECZYSTYCH

KRAJOWY REJESTR 
URZĘDOWEGO PODZIAŁU 
TERYTORIALNEGO KRAJU

KRAJOWY SYSTEM EWIDENCJI 
PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW 

ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI

TURA 1 2 3 4 5 6

EWIDENCJA 
PODATKOWA 

NIERUCHOMOŚCI
WYGRAŁEŚ! 

WYGRAŁEŚ! 

WYGRAŁEŚ! 

WYGRAŁEŚ! 

Dzięki Tobie dane 
statystyczne są aktualne.

Posiadasz 
potwierdzenie Twojej 

własności. 

Otrzymujesz 
odpowiedniej wysokości 

dotacje.

Masz własciwie określone 
zobowiązanie podatkowe. 

ZSIN przekazuje zawiadomienie 
o zmianach danych EGiB do 
sądów rejonowych

System ZSIN na podstawie 
danych z EGiB generuje raporty 
o zmianie liczby budynków 
i udostępnia  je dla GUS

Dane EGiB są aktualne. Dzięki temu 
masz możliwość dokonania szybkiej 
analizy danych przestrzennych. Teraz 
możesz wybrać najlepszą lokalizację dla 
Twojej inwestycji. Szybka analiza to 
skuteczniejsze planowanie, co za tym 
idzie, sprawniejsza  realizacja. 

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE

Posiadasz aktualne dane EGiB. Teraz 
możesz opracować plany i prognozy na 
okoliczność występowania różnorod-
nych zagrożeń.  Masz możliwość doko-
nania analizy ile nieruchomości znajduje 
się w strefie zagrożenia. Jeśli jesteś 
członkiem służb ratunkowych masz 
dostęp do informacji np. o ilości osób 
w danym budynku, lub ilości kondygnacji 
zagrożonego obiektu. 

ZARZĄDZANIE 
KRYZYSOWE

Dzięki danym EGiB masz dostęp do 
podstawowego źródła wiarygodnej 
informacji o nieruchomościach. Jakość 
danych wpływa na racjonalne gospoda-
rowanie nieruchomościami. 

OBRÓT I GOSPODAROWANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Masz dostęp do aktualnych danych 
EGiB. Możesz teraz stworzyć lokalny 
system informacji przestrzennej Twojej 
okolicy, wykorzystując do tego celu dane 
ewidencji gruntów i budynków. 

LOKALNE SYSTEMY 
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

META

ZSIN

Projekt ZSIN- Budowa Zintegrowanego Systemu informacji o Nieruchomościach- Faza I współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”


