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Podstawowe informacje o projekcie 

 



• ZSIN – Budowa Zintegrowanego 
Systemu Informacji o 
Nieruchomościach – Faza I 

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego 
Systemu Informacji o 
Nieruchomościach – Faza I 

nazwa 

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii • Główny Urząd Geodezji i Kartografii beneficjent 

• III kw. 2013 – IV kw. 2015  • III kw. 2013 – IV kw. 2015  okres realizacji  okres realizacji  

• 72,4 mln zł • 72,4 mln zł budżet 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

7 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 

administracji”  

Podstawowe informacje o projekcie  
ZSIN- Faza I 



  

  

  

Cele projektu  



 

Cel projektu ZSIN – Faza I jest spójny 
i zgodny z celami zawartymi 

w Narodowych Strategicznych Ramach 
Odniesienia Narodowa Strategia 

Spójności. 

informacji o nieruchomościach gromadzonych 

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.  

Strategiczny cel projektu 



 Cel strategiczny został doprecyzowany następującymi celami szczegółowymi: 

• Umożliwienie bezpośredniego dostępu on-line obywatelom, 

przedsiębiorcom do danych EGiB 
CSz.1 

• Oszczędność czasu i obniżenie kosztów po stronie przedsiębiorców 

i administracji publicznej wykorzystujących dane katastralne 
CSz.2 

• Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i 

korzyściach wynikających z wykorzystywania drogi elektronicznej  
CSz.3 

• Rozwój sektora usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną 
CSz.4 

• Zapewnienie komunikacji pomiędzy systemami administracji 

publicznej 
CSz.5 

Cele szczegółowe 



CT.1 CT.1 
• Rozbudowa środowiska umożliwiającego prowadzenie i udostępnianie danych z rejestru zawierającego 

zintegrowane dane EGiB 

CT.2 CT.2 

• Stworzenie środowiska organizacyjno-technicznego umożliwiającego elektroniczną wymianę danych 
zgromadzonych w centralnym repozytorium  kopii zbiorów danych EGiB z zewnętrznymi systemami podmiotów 
admin. publicznej i sądów   

CT.3 CT.3 
• Zapewnienie mechanizmów umożliwiających świadczenie usługi dostępu do danych z centralnego 

repozytorium kopii zbiorów danych EGiB na określonym poziomie SLA   

CT.4 CT.4 
• Wypracowanie standardów tworzenia i utrzymywania spójności danych pomiędzy rejestrami publicznymi  

CT.5 CT.5 
• Zapewnienie mechanizmów komunikacji pomiędzy rejestrami włączonymi do ZSIN  

CT.6 CT.6 
• Integracja danych źródłowych dla zbiorów INSPIRE dotyczących tematów: działki katastralne oraz budynki,        

o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej   

CT.7 CT.7 
• Modernizacja EGIB na poziomie powiatów 

CT.8 CT.8 
• Zapewnienie precyzyjnych informacji dotyczących jakości danych dla odbiorców poprzez opracowanie modelu 

jakości  

CT.9 CT.9 
• Aktualizacja danych Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 

zintegrowanymi danymi EGiB  

Cele techniczne 



  

  

  

Zasięg i zakres projektu  

    



Projekt ZSIN – Faza I ma zasięg ogólnokrajowy  Projekt ZSIN – Faza I ma zasięg ogólnokrajowy  

Projekt jest innowacyjny w skali kraju : 
 

 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 kopii 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, dotyczących zbiorów 
INSPIRE  w zakresie tematów: działka katastralna oraz budynki.  

Zasięg projektu 



 Wytworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach (ZSIN),  

 Opracowanie i wdrożenie modelu jakości danych EGiB,  

 Dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb ZSIN,  

 Modernizacja i konwersja EGiB,  

 Harmonizacja danych,  

 Wypracowanie i wdrożenie standardów tworzenia i utrzymywania spójności 

danych pomiędzy rejestrami publicznymi,  

 Wsparcie dla starostw w zakresie prowadzenia EGiB.  

Zakres projektu ZSIN – Faza I obejmuje działania realizowane 

w następujących obszarach: 

Zakres projektu ZSIN – Faza I obejmuje działania realizowane 

w następujących obszarach:  

Zakres projektu 



Główne zamówienia publiczne 

Lp. 
Obszar 

postępowania 
Zakres przedmiotu zamówienia 

1 

Budowa 

Zintegrowanego 

Systemu Informacji 

o Nieruchomościach 

 Wytworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji                         

o Nieruchomościach 

 Migracja istniejącego rozwiązania IPE do ZSIN 

 Rozbudowa istniejącej infrastruktury w celu dostosowania 

do potrzeb ZSIN 

2 
Dostosowanie 

danych EGiB 

 Wykonanie modernizacji i konwersji EGiB dla wskazanych 

powiatów 

 Opracowanie wytycznych i instrukcji dotyczących modernizacji 

EGiB dla pozostałych powiatów prowadzących modernizację 

danych samodzielnie 

3 
Zapewnienie usług 

doradczych 

 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 

4  Weryfikacja  danych 

 Kontrola projektu operatu opisowo-kartograficznego 

 Kontrola konwersji 

 Kontrola zasilenia danymi` 



Utworzenie ZSIN  
- integracja rejestrów 

ZSIN 
IPE 

EGiB KSEP NKW REGON TERYT ePUAP 

SRP 

Internet 

PESEL-NET 



Dostosowanie EGiB w ramach ZSIN 
- 19 umów 

Zakres obszarowy obejmuje:  
• 5 województw  
• 58 powiatów 

Dostosowanie danych EGiB 

do wymagań ZSIN: 

- wykonanie konwersji 

danych do schematu 

aplikacyjnego zgodnego z 

rozporządzeniem w sprawie 

EGiB 

- wykonanie modernizacji 

EGiB dla wybranych 

obrębów ewidencyjnych 



58 Powiatów – partnerów projektu 

WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE 

 jaworski 

 milicki  

 oławski 

 świdnicki  

 wołowski  

 ząbkowicki 

 kamiennogórski 

 

WOJEWÓDZTWO 

POMORSKIE 

 bytowski 

 chojnicki 

 człuchowski 

 gdański 

 kartuski 

 M. Gdynia 

 malborski 

 nowodworski 

 pucki 

 słupski 

 lęborski 

 starogardzki 

WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

 białogardzki  

świdwiński 

szczecinecki 

 stargardzki 

 pyrzycki 

 łobeski 

 koszaliński 

 kołobrzeski 

 wałecki 

 policki 

 gryficki 

 kamieński 

 myśliborski 

 choszczeński 

 sławieński 

 gryfiński 

 goleniowski 

drawski 

 

WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE 

 sanocki 

 przemyski 

 lubaczowski 

 strzyżowski 

 jasielski 

ropczycko-

sędziszowski 

 tarnobrzeski 

stalowowolski 

 niżański 
WOJEWÓDZTWO 

MAŁOPOLSKIE 

 myślenicki 

 nowotarski 

suski 

chrzanowski 

 gorlicki 

tatrzański 

GUGiK 
 rozporządzenie ws EGiB 

 wytyczne techniczne  

dla systemów do 

prowadzenia EGiB 

WOJEWÓDZTWO 

DOLNOŚLĄSKIE 

 oleśnicki 

 średzki 

 trzebnicki 

 lubiński 

 kłodzki 

 strzeliński 

 



Weryfikacja danych EGiB 

Aby móc efektywnie zrealizować wymagania ustawowe oraz nadrzędny cel 

projektu ZSIN - Faza I, jakim jest zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom  

i organom administracji publicznej dostępu do kompletnych, wiarygodnych  

i aktualnych informacji o nieruchomościach, muszą działać sprawne mechanizmy 

kontroli jakości tych danych.  

Model Jakości 

Danych 
Weryfikator Walidator 

Wytyczne 

techniczne dla 

systemów EGiB 



Podstawy Modelu Jakości 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
 

• Norma PN-EN ISO 19 157 Informacja geograficzna – Jakość danych  
 
 

 
 
•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  
 

Wykorzystano opracowania projektu European Spatial Data (Content+)  

Ocena jakości danych EGiB według:  



Zakres zbiorów danych 

W Modelu Jakości EGiB zdefiniowano cechy poddawane kontroli:  

Obiekty 

Atrybuty 

Relacje 



Aplikacja do walidacji  
plików GML i XML  

Główne funkcjonalności aplikacji do walidacji plików GML i XML 

Weryfikacja syntaktyczna 
zbiorów danych EGiB 

i zawiadomień o zmianach 

Weryfikacja semantyczna 
zbiorów danych EGiB 

Dysponenci danych EGiB 

Wykonawcy prac 
geodezyjnych 

Modyfikacja zakresu 
szablonu weryfikacji 

semantycznej 

Raportowanie niezgodności 
w formie czytelnych 

raportów (PDF i CSV) 

Weryfikacja integralności 
zbiorów danych EGiB  
z danymi w CR ZSIN 

Użytkownicy 

… 

 Aplikacja desktopowa 

 Implementuje model 

jakości danych EGiB 

opracowany w ramach 

projektu 



Wytyczne techniczne  
dla systemów EGiB 

Projekt wytycznych technicznych dla systemów do 
prowadzenia EGiB wynikających z potrzeb ZSIN 

opis sposobu 
komunikacji 

systemów EGiB 
z systemem ZSIN 

opis sposobu 
komunikacji 

systemów EGiB 
z systemem ZSIN 

szczegółowy opis 
interfejsów ZSIN 
szczegółowy opis 
interfejsów ZSIN 

wymagania dla łącz 
teleinformatycznych 
wymagania dla łącz 
teleinformatycznych 

specyfikacja formy 
zawiadomień  

specyfikacja formy 
zawiadomień  

opis zawartości 
i formy paczki 
zawiadomienia 

opis zawartości 
i formy paczki 
zawiadomienia 

przykładowe 
zawiadomienia 
przykładowe 

zawiadomienia 

zalecenia dotyczące 
prowadzenia EGiB 

zalecenia dotyczące 
prowadzenia EGiB 

http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-

i/wytyczne-techniczne-dla-systemow-do-

prowadzenia-egib 

Konieczność dostosowania systemów EGiB do wymagań ZSIN 

http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/wytyczne-techniczne-dla-systemow-do-prowadzenia-egib
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Dziękuję za uwagę 

jaroslaw.wysocki@gugik.gov.pl  

mailto:jaroslaw.wysocki@codgik.gov.pl

