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Uwarunkowania historyczne 

 Polski system katastralny wywodzi 
się z tradycji systemów katastralnych 
niemieckiego i austriackiego. 

 Obszary objęte byłym katastrem 
pruskim obejmowały około 49% 
powierzchni kraju, zaś katastrem 
austriackim około  11%. 

 Relikty katastru austriackiego 
i katastru pruskiego dotrwały do 
czasów współczesnych. Ich 
przykładami są: mapy katastralne 
w skali 1:2 880, nazewnictwo 
właściwe dla tych systemów 
informacyjnych, np. „karta mapy”, 
„parcela”, a także zasady numeracji 
działek ewidencyjnych. 

 



Uwarunkowania historyczne 

Mapa ewidencyjna 
z katastru austriackiego 

Mapa ewidencyjna 
z katastru pruskiego 

Mapa poscaleniowa z obszaru 
zaboru rosyjskiego 



Aktualny stan EGiB w Polsce 

Od 1 lipca 1989 r. zasady prowadzenia EGiB określają przepisy ustawy Od 1 lipca 1989 r. zasady prowadzenia EGiB określają przepisy ustawy 
z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Przepisy ustawy określają szczegółowo strukturę i kompetencje organów 
Służby na poziomie centralnym (Główny Geodeta Kraju), wojewódzkim 
(wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
w strukturach urzędów wojewódzkich oraz marszałkowie województw) 
i powiatowym (starostowie). 

z prowadzeniem EGiB wykonują wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast 

Prowadzenie EGiB jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, 
wykonywanym przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu 
(łącznie 380 jednostek). Dodatkowo w 29 gminach, zadania związane  
z prowadzeniem EGiB wykonują wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast 
na mocy porozumień administracyjnych. 

(stan wg 31 grudnia 2014 r.) 



Aktualny stan EGiB w Polsce 
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Trójstopniowy podział terytorialny Trójstopniowy podział terytorialny 
państwa: 

• 16 województw, 

• 380 powiatów, 

• 2478 gmin. 

 Dla potrzeb EGiB obszar kraju dzieli  
się na: 

• 3 105 jednostek ewidencyjnych, 

• 53 962 obrębów ewidencyjnych, 

• 36 mln działek ewidencyjnych. 



Stan informatyzacji EGiB w Polsce  
(na dzień 31.12.2014 r.) 

Część opisowa ewidencji gruntów i budynków Miasta Ter. wiejskie 

Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów, 
budynków i nieruchomości lokalowych 

89 %  56 % 

Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów i 
budynków 

3 % 2 % 

Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów 8 % 42 % 

Część graficzna ewidencji gruntów i budynków Miasta Ter. wiejskie 

Mapa ewidencyjna w postaci wektorowej 96 % 80 %  

Mapa ewidencyjna w postaci rastrowej 1 % 6 %  

Mapa ewidencyjna w postaci analogowej 3 % 14 % 



Stan docelowy danych EGiB 

• prowadzenie zintegrowanej bazy danych opisowych i kartograficznych 
(wektorowych) w systemie informatycznym 

• prowadzenie zintegrowanej bazy danych opisowych i kartograficznych 
(wektorowych) w systemie informatycznym 

• wprowadzenie do bazy danych wszystkich obiektów z terenu działania danego 
organu (powiatu/miasta) wymaganych w rozporządzeniu EGiB 

• wprowadzenie do bazy danych wszystkich obiektów z terenu działania danego 
organu (powiatu/miasta) wymaganych w rozporządzeniu EGiB 

• uzupełnienie wszystkich wymaganych rozporządzeniem atrybutów opisowych 
obiektów 

• uzupełnienie wszystkich wymaganych rozporządzeniem atrybutów opisowych 
obiektów 

• określenie współrzędnych granic działek z wymaganą dokładnością • określenie współrzędnych granic działek z wymaganą dokładnością 

• zharmonizowanie danych w EGiB ze stanem prawnym ujawnionym w księgach 
wieczystych lub innych dokumentach stwierdzających nabycie własności 
nieruchomości 

• zharmonizowanie danych w EGiB ze stanem prawnym ujawnionym w księgach 
wieczystych lub innych dokumentach stwierdzających nabycie własności 
nieruchomości 



Zakres prac dotyczących EGiB 
 w projekcie ZSIN – Faza I  

 ZAKRES MERYTORYCZNY 
 

Dostosowanie danych EGiB do 

wymagań ZSIN: 

1. Wykonanie konwersji danych 

do schematu aplikacyjnego  

zgodnego z rozporządzeniem 

w sprawie EGiB, 

2. Wykonanie modernizacji 

danych EGiB dla wybranych 

jednostek lub obrębów 

ewidencyjnych. 

 

ZAKRES OBSZAROWY ZAKRES OBSZAROWY 
 

 Ilość województw: 5 (31,2 %) 

 Ilość powiatów: 58 (15,3 %) 

 Ilość konwertowanych baz powiatowych: 
58 (15,3 %) 

 Ilość modernizowanych obrębów 
ewidencyjnych: 623 (1,2 %) 

 Ilość modernizowanych pełnych 
jednostek ewidencyjnych: 98 (3,2 %) 

 Ilość powiatów, w których wykonana 
zostanie modernizacja  przynajmniej 
w jednym obrębie ewidencyjnym: 
57 (15,0 %)  

 



Zakres obszarowy prac dotyczących 
EGiB w projekcie ZSIN – Faza I  

Partnerzy projektu: grupa powiatów (58) z 5 województw. 
Wsparcie: międzyresortowy Zespół do Spraw ZSIN, wspierający działalność 
Pełnomocnika Rządu ds. ZSiN. 

PODKARPACKIE 

1)  sanocki 

2)  przemyski 

3)  lubaczowski 

4)  strzyżowski 

5)  jasielski 

6)  ropczycko-

sędziszowski 

7)  tarnobrzeski 

8)  stalowowolski 

9)  niżański 

POMORSKIE 

1)  bytowski 

2)  chojnicki 

3)  człuchowski 

4)  gdański 

5)  kartuski 

6)  M. Gdynia 

7)  malborski 

8)  nowodworski 

9)  pucki 

10)  słupski 

11)  lęborski 

12)  starogardzki 

MAŁOPOLSKIE 

1)  myślenicki 

2)  nowotarski 

3)  suski 

4)  chrzanowski 

5)  gorlicki 

6)  tatrzański 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

1)  białogardzki  

2)  świdwiński 

3)  szczecinecki 

4)  stargardzki 

5)  pyrzycki 

6)  łobeski 

7)  koszaliński 

8)  kołobrzeski 

9)  wałecki 

10)  policki 

11)  gryficki 

12)  kamieński 

13)  myśliborski 

14)  choszczeński 

15)  sławieński 

16)  gryfiński 

17)  goleniowski 

18) drawski 

DOLNOŚLĄSKIE 

1) jaworski 

2) kamiennogórski 

3) milicki  

4) oławski 

5) świdnicki  

6) wołowski  

7) ząbkowicki 

8) oleśnicki 

9) trzebnicki 

10) kłodzki 

11) średzki 

12) lubiński 

13) strzeliński 

Prace  realizowane przez 13 
Wykonawców w ramach 19 umów. 
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Zakres obszarowy prac dotyczących EGiB 
w projekcie ZSIN – Faza I (statystyki) 



Stan zaawansowania modernizacji EGiB 
w ramach projektu ZSIN – Faza I 

Odebrano prace wykonane w ramach modernizacji EGiB dla 16 powiatów: 
pyrzyckiego, łobeskiego, kamieńskiego, myślenickiego, gorlickiego, chrzanowskiego, 
lubaczowskiego, przemyskiego, sanockiego, strzyżowskiego, malborskiego, 
słupskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, wałeckiego i tarnobrzeskiego. 

 

51 

6 

Stan zaawansowania prac terenowych 
(stan na 21 sierpnia 2015 r.) 

zakończono 

w trakcie 
43 

10 4 

Status opracowania produktów 
modernizacji EGiB 

(stan na 21 sierpnia 2015 r.) 

zakończono (w trakcie 
weryfikacji lub odebrany) 

w trakcie poprawy 

w trakcie opracowywania 



Stan zaawansowania modernizacji EGiB 
w ramach projektu ZSIN – Faza I 

Czynności związane z wyłożeniem operatu opisowo-kartograficznego zostały 
zakończone już w 30 powiatach, natomiast dla 19 powiatów zostało także 

zakończone zasilenie zmodernizowanymi danymi systemów do prowadzenia EGiB. 
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Status wyłożenia operatu opisowo - 
kartograficznego 

(stan na 21 sierpnia 2015 r.) 

zakończono wyłożenie 

w trakcie wyłożenia 

ustalono termin wyłożenia 

nie ustalono terminu 
wyłożenia 
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12 
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Status zasilenia systemu 
teleinformatycznego 

(stan na 21 sierpnia 2015 r.) 

zakończono 
zasilenie 

ustalono termin 
zasilenia 

nie ustalono 
terminu zasilenia 



  

  

  

ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach – Faza II 

    



ZSIN – Faza II  
podstawowe informacje 

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

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji  
o Nieruchomościach – Faza II nazwa nazwa 

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

• IV kw. 2015 – III kw. 2018  • IV kw. 2015 – III kw. 2018  okres realizacji  okres realizacji  

• 152 953 000 zł • 152 953 000 zł budżet budżet 

• II (A2A), dodatkowo usługi A2B i A2C • II (A2A), dodatkowo usługi A2B i A2C typ typ 

Program 
Operacyjny 

Polska Cyfrowa 

II oś priorytetowa  
e-administracja i 

otwarty rząd 

Działanie 2.1 Wysoka 
dostępność i jakość  
e-usług publicznych 

Typ II: Tworzenie lub 
rozwój usług wewnątrz-

administracyjnych 
(A2A) niezbędnych dla 

funkcjonowania e-usług 
publicznych 



Harmonogram i koszty projektu  
ZSIN – Faza II 

Zadanie/ 
kontrakt 

Wartość 
zadania 

2015 2016 2017 2018 

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 

Dostarczenie e-usług ZSIN* 7 000 000 

Dostawa infrastruktury 
sprzętowo-programowej 

5 000 000 

Dostosowanie i kontrola 
danych EGiB 

128 898 000 

Usługi doradcze i wsparcie 
techniczne 

5 000 000 

Promocja projektu 1 400 000 

Zarządzanie projektem* 5 655 000 

Razem     152 953 000 

* w tym szkolenia dla użytkowników ZSIN z wdrożonych e-usług oraz dla Zespołu projektowego ZSIN – Faza II  



Listy intencyjne 2014-2020 

• podpisany w dniu 29 stycznia 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju 
a Wojewodą Lubelskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego oraz 
liderem Porozumienia Powiatów Województwa Lubelskiego 

• podpisany w dniu 29 stycznia 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju 
a Wojewodą Lubelskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego oraz 
liderem Porozumienia Powiatów Województwa Lubelskiego 

województwo 
lubelskie 

• podpisany w dniu 14 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Podlaskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, 
Konwentem Powiatów Województwa Podlaskiego 

• podpisany w dniu 14 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Podlaskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, 
Konwentem Powiatów Województwa Podlaskiego 

województwo 
podlaskie 

• podpisany w dniu 25 sierpnia 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Dolnośląskim oraz Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego oraz Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego 

• podpisany w dniu 25 sierpnia 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Dolnośląskim oraz Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego oraz Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego 

województwo 
dolnośląskie 

• podpisany w dniu 8 października 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Świętokrzyskim, Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego oraz liderem Porozumienia Powiatów Województwa 
Świętokrzyskiego 

• podpisany w dniu 8 października 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Świętokrzyskim, Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego oraz liderem Porozumienia Powiatów Województwa 
Świętokrzyskiego 

województwo 
świętokrzyskie 



Listy intencyjne 2014-2020 c.d. 

•podpisany w dniu 5 listopada 2014 r. pomiędzy Głównym 
Geodetą Kraju a Wojewodą Wielkopolskim, Województwem 
Wielkopolskim, Starostami Powiatowymi województwa 
wielkopolskiego,  Prezydentami Miast na prawach powiatu 
w województwie wielkopolskim 

•podpisany w dniu 5 listopada 2014 r. pomiędzy Głównym 
Geodetą Kraju a Wojewodą Wielkopolskim, Województwem 
Wielkopolskim, Starostami Powiatowymi województwa 
wielkopolskiego,  Prezydentami Miast na prawach powiatu 
w województwie wielkopolskim 

województwo 
wielkopolskie 

• podpisany w dniu 7 listopada 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Województwem  
Warmińsko-Mazurskim oraz Przewodniczącym Konwentu Powiatów 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

• podpisany w dniu 7 listopada 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Województwem  
Warmińsko-Mazurskim oraz Przewodniczącym Konwentu Powiatów 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

województwo województwo 
warmińsko-
mazurskie 

•podpisany w dniu 24 września 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Podkarpackim, Marszałkiem Woje-wództwa 
Podkarpackiego oraz Liderem Porozumienia Powiatów 
Województwa Podkarpackiego, przy udziale Przewodniczącego 
Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego 

•podpisany w dniu 24 września 2014 r. pomiędzy Głównym Geodetą 
Kraju a Wojewodą Podkarpackim, Marszałkiem Woje-wództwa 
Podkarpackiego oraz Liderem Porozumienia Powiatów 
Województwa Podkarpackiego, przy udziale Przewodniczącego 
Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego 

województwo 
podkarpackie 

• podpisany w dniu 15 lipca 2015 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a 
Wicewojewodą Zachodniopomorskim, Województwem 
Zachodniopomorskim praz Przewodniczącym Związku Celowego 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  

• podpisany w dniu 15 lipca 2015 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a 
Wicewojewodą Zachodniopomorskim, Województwem 
Zachodniopomorskim praz Przewodniczącym Związku Celowego 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego   

województwo 
zachodniopomorskie 

W trakcie uzgodnień: województwa śląskie i mazowieckie 



Pismo GGK do WINGiK w sprawie współpracy 
w ramach RPO i PO PC (18.06.2015 r.) 

Główne cele współpracy Główne cele współpracy organów 
administracji publicznej przy realizacji 
zadań w ramach RPO oraz PO PC 
(2014-2020) polegających na 
dostosowaniu baz danych EGiB do 
obowiązujących przepisów prawa, 
oraz utworzeniu inicjalnych baz 
danych GESUT i BDOT500 to: 
1) koordynacja działań zmierzająca 

do osiągnięcia jak największej 
synergii realizowanych 
przedsięwzięć, 

2) racjonalne wykorzystania 
środków publicznych, przy  
realizacji tych przedsięwzięć. 

 

Hierarchia celów do osiągnięcia 
przy wyborze obszarów  
i zakresu merytorycznego 
wspólnych działań: 
1) eliminacja funkcjonujących 

analogowych map 
ewidencyjnych w trybie prac 
modernizacyjnych, 

2) zakończenie procesu 
modernizacji w całym 
obszarze danego powiatu, 

3) możliwość tworzenia mapy 
zasadniczej na podstawie 
utworzenia  zbiorów danych 
EGiB, GESUT i BDOT500. 



Pismo GGK do WINGiK w sprawie współpracy 
w ramach RPO i PO PC (18.06.2015 r.) 

Preferowana forma współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 
(ekonomika i efektywność prac): 
 współpraca z powiatami, występującymi jako związki celowe, 
 współpraca z powiatami z wyraźnie wskazanym liderem.  

 W ramach współdziałania w RPO i POPC, GUGiK nie przewiduje 
współpracy z pojedynczymi powiatami.  

 Województwa, które w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę, 
to te dla których podpisane zostały stosowne listy intencyjne. 
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Planowany zakres prac  
RPO (2014-2020)           PO PC 

wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji 
EGiB - w zakresie danych dotyczących: gruntów, budynków, obiektów trwale 
związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych, podmiotów 
ewidencyjnych 

opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu 
opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych 
do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac 
geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń 

wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji 
i aktualizacji danych EGiB 

utworzenie BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT 

wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez 
wykonawcę zbiorów danych EGiB, inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500 



Perspektywa do 2020 r. – 
projekt ZSIN - Faza II  

EGiB 

EGiB 

EGiB 

EGiB 
EGiB 

      Główne cele 

 dostosowanie danych EGiB  
do nowego modelu danych 
zawartego w znowelizowanym 
rozporządzeniu w sprawie EGiB, 

 podniesienie jakości 
i  wiarygodności danych EGiB  
 w wyniku modernizacji, 

 włączenie kolejnych baz danych 
EGiB do centralnego 
repozytorium kopii zbiorów 
danych EGiB 



Wykorzystanie nowych technologii w 
pracach modernizacyjnych 

 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie EGiB usankcjonowała wykorzysta-
nie metod fotogrametrycznych. 
 

§ 37.  1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są 
wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku 
geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych 
poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic. 
2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je 
punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub 
ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością 
zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu 
przebiegu tych granic.  
 

 Powyższy przepis może być stosowany, jeżeli zachodzą okoliczności 
określone w § 37 ust. 1 tego rozporządzenia, a jednocześnie te 
zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością 
zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć 
znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic 

 



Warunki wykorzystania nowych technologii 
w pracach modernizacyjnych 

zapewnienie właściwej zapewnienie właściwej 
dokładności geodezyj-
nego pomiaru fotogra-

metrycznego lub geode-
zyjnego pomiaru karto-
metrycznego (zgodnie 

z wymogami) 

odwzorowanie znaków 
granicznych na zdjęciach 
odwzorowanie znaków 

granicznych na zdjęciach 
lotniczych lub 
ortofotomapie  

(np. istniejące budynki, ogrodzenia, 
miedze, studnie, słupy trakcji 

energetycznej lub też znaki graniczne 
sygnalizowane w terenie przed 
wykonaniem zdjęć lotniczych) 

możliwość określe- 
nia przebiegu ustalanej 

granicy w odniesieniu do 

w rozpo-

możliwość określe- 
nia przebiegu ustalanej 

granicy w odniesieniu do 
szczegółów sytuacyjnych 

odwzorowanych na 
zobrazowaniu lotniczym 

lub ortofotomapie zgodnie 
z procedurą określoną 

w § 39 ust. 1 lub 2 rozpo-
rządzenia EGiB 

załączenie do protokołu 
przekazania produktów 

kopii zdjęć oraz ortofoto-
mapy wraz z danymi 

aerotriangulacji 

uzupełnienie pomia- uzupełnienie pomia- 
rów geodezyjnymi 

pomiarami terenowymi 
(gdy identyfikacja szcze-
gółów sytuacyjnych na 
modelu terenu lub na 

ortofotomapie jest 
niepełna lub niejedno-

znaczna) 

zaistnienie okoliczności, 
o których mowa w § 37 
ust. 1 rozporządzenia 

EGiB 



Warunki wykorzystania nowych technologii 
w pracach modernizacyjnych 

udzielenie 
zainteresowanym 

odpowiednich wyjaśnień 
odnośnie sposobu 

ustalania granic 
z wykorzystaniem tej 

technologii 

w przypadku  

o których mowa w 39  
ust EGiB, 

działki lub kryteria 
 

tej granicy 

w przypadku  
zaistnienia  

okoliczności, 
o których mowa w § 39  

ust. 3 rozporządzenia EGiB, 
załączenie do proto- 

kołu ustalenia przebiegu 
granic działek ewiden-
cyjnych dodatkowego 

protokołu zawierającego: 

• wyniki badań dotyczących 
znaków i śladów granicznych;  

• wyniki analizy dokumentów, 
zawierających informacje mają-

ce znaczenie dla ustalenia 
przebiegu granicy działki; 

• treść oświadczeń zainteresowa-
nych podmiotów i świadków, 

jeżeli zostaną złożone w trakcie 
czynności ustalenia granicy 

działki; 

• opis proponowanego przez 
Wykonawcę przebiegu  

granicy działki lub kryteria 
przyjęte do ustalenia  
przebiegu tej granicy 

 

wykonanie czynności 
mających na celu ustalenie 

granicznych oraz przebiegu 

wykonanie czynności 
mających na celu ustalenie 
granic za pomocą urządzeń 

umożliwiających 
wyświetlenie zobrazowania 
lotniczego lub ortofotomapy 
na ekranie oraz oznaczenie 

ustalonych punktów 
granicznych oraz przebiegu 

ustalonej granicy 

zamieszczenie na  
granicznych 

zamieszczenie na  
szkicach granicznych 

informacji określających 
usytuowanie ustalonej gra-
nicy względem szczegółów 

terenowych w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały 

dla osób, które biorą 
udział w czynnościach 

ustalenia 

 

sporządzenie szkiców 
granicznych na kopiach 

zdjęć lotniczych lub 
odpowiedniego 

fragmentu ortofotomapy 



Wykorzystanie nowych technologii 
w pracach modernizacyjnych - korzyści 

skrócenie czasu 
przeprowadzenia 

modernizacji  

usprawnienie prac 

(obniżenie kosztów) 

usprawnienie prac 
związanych z ustala-

niem i pomiarem 
punktów granicznych 
(obniżenie kosztów) 

dokładniejsza dokładniejsza 
kontrola prac 

modernizacyjnych 
(eliminacja błędów 

grubych) 

Korzyści zastosowania 
nowych technologii 
wynikających z § 37 

ust. 2 rozporządzenia 
EGiB 

Korzyści zastosowania 
nowych technologii 
wynikających z § 37 

ust. 2 rozporządzenia 
EGiB 

Metoda fotogrametryczna od 
niedawna jest stosowana przy 
modernizacji EGiB, dlatego też 
społeczeństwo nie ma do niej 
jeszcze przekonania. Stosując tę 
metodę w ramach moder-
nizacji EGiB rekomenduje się 
zorganizowanie spotkań infor-
macyjnych z mieszkańcami. 

pozyskanie obrazu 
faktycznego stanu na 

moment czasowy 

pozyskanie obrazu 
faktycznego stanu na 

gruncie dla całego 
modernizowanego 
obszaru na ten sam 
moment czasowy 



Dziękuję za uwagę 

wieslaw.szymanski@gugik.gov.pl  
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