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Podstawowe informacje o projekcie 

 



Podstawowe informacje o projekcie  
ZSIN- Faza I 

Prace nad przygotowaniem projektu  ZSIN - Faza I 
rozpoczęto w 2010 r. 

Termin zakończenia projektu ZSIN – Faza I 
planowany jest na IV kwartał 2015 r. 

2018 jako ZSIN – Faza II w latach 2015-2018 jako 
kontynuacja  



• 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 



  

  

Geneza projektu 
 



Prowadzone przez GUGiK 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 2010 r. podjęto działania doraźne - projekt pilotażowy ZSIN we współpracy 
z Ministrem Sprawiedliwości oraz jednostkami organizacyjnymi.  
 

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

Geneza projektu 



  

Uwarunkowania organizacyjne  

i prawne projektu 
 



 

 

Obowiązek budowy i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji Obowiązek budowy i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach 

Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7a oraz 24b Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7a oraz 24b 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm) 

GGK GGK 
• inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach, 

GGK GGK 

• tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o 
nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym we 
współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę 
techniczną tego systemu.  

Główny Geodeta Kraju:  
 

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  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 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 

•  dostosowanie do obowiązujących przepisów , 

•  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.  

Podstawa prawna 



  

  

  

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 



  

  

  

Odbiorcy i interesariusze  projektu 

    



 

 

publicznej zaangażowane w prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, jak 
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 
powiatowym odpowiedzialne za prowadzenie EGiB 

•  Główny Urząd Geodezji i Kartografii wraz z CODGiK 
•WINGiK 

publicznej zaangażowane 
Jednostki administracji 

publicznej zaangażowane 
w EGiB 

• obywatele 

• przedsiębiorcy 

• jednostki administracji publicznej i jednostki wymiaru 
sprawiedliwości 

Konsumenci danych o 
nieruchomościach 

Odbiorcy projektu 



 

 

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

ZSIN 

podmioty 
otoczenia 

wewnętrznego 

podmioty 
otoczenia 

zewnętrznego 

podmioty 
opiniotwórcze 

Interesariusze projektu 



 

 

Wśród interesariuszy wewnętrznych zidentyfikowano:  

interesariusze 
wewnętrzni 

Zespół projektowy Zespół projektowy 

ZSIN – Faza I 

Komórki Komórki 

organizacyjne 

Głównego Urzędu 

Geodezji  

i Kartografii 

 Centralny Ośrodek  Centralny Ośrodek 

Dokumentacji 

Geodezyjnej i 

Kartograficznej 

 Inne instytucje 

uczestniczące w 

realizacji projektu 

Interesariusze projektu 



 

 

 interesariusze 
zewnętrzni 

powiaty prowadzące powiaty prowadzące 

EGiB 

jednostki administracji 
publicznej oraz wymiaru 

sprawiedliwości 

przedsiębiorcy  obywatele 

pozarządowe i użytku 
podmioty 

pozarządowe i użytku 
publicznego 

 dostawcy narzędzi do  dostawcy narzędzi do 
prowadzenia EGiB 

Interesariusze projektu 

Wśród interesariuszy zewnętrznych zidentyfikowano:  



 

 

podmioty 
opiniotwórcze 

wykonawcy 

zamówień w 

projekcie 

media  

portale 
branżowe 

Interesariusze projektu 

Podmioty opiniotwórcze  



  

  

  

Zasięg i zakres projektu  

    



Projekt ZSIN – Faza I ma zasięg ogólnokrajowy  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 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 



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 

danych 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 

 



  

  

  

Korzyści projektu 

    

    



Korzyści budowy ZSIN będą widoczne przede wszystkim w 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:  

zastąpieniem papierowej postaci 
zawiadomień o zmianach danych 

EGiB dokumentami 
elektronicznymi 

zwolnieniem tych jednostek 
organizacyjnych z obowiązków 

dotyczących udostępniania danych 
EGiB naczelnym i centralnym 

organom administracji publicznej, 
Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, organom 
kontroli państwa oraz GUS 

usprawnieniem procesu 
aktualizacji EGiB i automatyzacją 

niektórych czynności związanych z 
tą aktualizacją 

Korzyści dla administracji publicznej 



usprawnienie niektórych 
czynności związanych z wpisami 

w księdze wieczystej 

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

zastąpieniem ponad 400 punktów dostępowych do danych EGiB, jednym 
punktem dostępowym, zapewniającym udostępnianie informacji 
o nieruchomościach w jednoznacznie zdefiniowanych formatach 

 

Dla centralnych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych władzy publicznej 
w związku z:  

 

 

Dla sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, w związku z: 
 

Korzyści dla administracji publicznej 



Główne korzyści społeczne wynikające z budowy systemu ZSIN: Główne korzyści społeczne wynikające z budowy systemu ZSIN: 

zwiększenie zadowolenia z  działania jednostek administracji 
publicznej 

oszczędność czasu niezbędnego na zawarcie transakcji w obrocie 
nieruchomościami 

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) 

Korzyści społeczne 



Dziękuję za uwagę 

jaroslaw.wysocki@gugik.gov.pl  

mailto:jaroslaw.wysocki@codgik.gov.pl

