
 
Zmiany w przepisach  

dotyczących geodezji i kartografii  
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji   

z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1551) 



1) uzupełnienie definicji pojęć, które są treścią rozporządzenia , np. granica działki 
ewidencyjnej, budynek, kondygnacja; 

2) uzupełnienie lub doprecyzowanie dotychczasowych przepisów określających  zasady 
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie: 
 modelu pojęciowego danych ewidencyjnych 

 ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
 oznaczania punktów granicznych i dokładności wyznaczania ich położenia , 
 wykazywania pola powierzchni działek ewidencyjnych, 
 systematyki użytków gruntowych oraz zaliczania gruntów do poszczególnych 

rodzajów użytków gruntowych,   
 treści  standardowych raportów tworzonych na podstawie danych ewidencyjnych, 

3) rozszerzenie zakresu  danych gromadzonych w ewidencji informacji o budynkach – 
głównie ze względu na potrzeby statystyki publicznej; 

4) wprowadzenie  GML jako podstawowego formatu wymiany danych ewidencyjnych; 

5) rozszerzenie treści zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych, 

6) określenie  modelu pojęciowego danych RCiWN. 

 

 

Główne cele regulacji zawartych w 
rozporządzeniu z dnia  29 listopada 2013 r.  



 

 Na treść specyfikacji modelu pojęciowego danych EGiB składają się: 

1) schemat aplikacyjny UML; 

2) katalog obiektów; 

3) schemat aplikacyjny UML Modelu Podstawowego; 

4) katalog obiektów danych Modelu Podstawowego; 

5) Schemat aplikacyjny GML danych EGiB. 

 

 

Specyfikacja modelu pojęciowego danych 
ewidencji gruntów i budynków 



Nowe klasy obiektów: 

 Ogólny obiekt 

 Arkusz ewidencyjny 

 Blok budynku 

 Obiekt trwale związany z budynkiem 

 Pomieszczenie przynależne do lokalu 

 Udział w gospodarowaniu nieruchomością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego 

 Zarząd spółki wspólnoty gruntowej 

 Operat techniczny 

 
Usunięte klasy obiektów:  

 Rejon statystyczny 

 Prawa związane 

 Granica 

 

Specyfikacja modelu pojęciowego danych 
ewidencji gruntów i budynków 



 

 
 

Model pojęciowy RCiWN  

 

class RCiWN_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_OgolnyObiekt

+ idIIP  :BT_Identyfikator

+ startObiekt  :DateTime

+ startWersjaObiekt  :DataTime

+ koniecWersjaObiekt  :DataTime [0..1]

+ koniecObiekt  :DataTime [0..1]

«FeatureType»

RCW_Transakcja

«FeatureType»

RCW_Nieruchomosc

«FeatureType»

RCW_OpisDzialki
«FeatureType»

RCW_OpisBudynku

«FeatureType»

RCW_OpisLokalu

«FeatureType»

RCW_Wycena

+opisDzialki1

0..*

+opisBudynku1 0..*

+opisLokalu1 0..*



EGiB 

EGiB 

EGiB 

EGiB 
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WEB SERVICES 



Centralne repozytorium  
kopii danych EGiB 

Centralne repozytorium prowadzi się w postaci bazy danych przy pomocy systemu 
teleinformatycznego umożliwiającego w szczególności zapisywanie, aktualizację 
i bezpieczne utrzymywanie zbiorów danych, a ponadto:  

1) wizualizację danych; 

2) wykonywanie analiz na zbiorach danych tego repozytorium, w tym analiz 
przestrzennych; 

3) udostępnianie danych w formatach wymiany danych określonych przepisami 
wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy; 

4) sporządzanie na potrzeby statystyki publicznej raportów miesięcznych 
zawierających informacje o przyroście i ubytku liczby budynków; 

5) nadawanie uprawnień użytkownikom ZSIN;  

6) kontrolę dostępu do danych i identyfikację użytkowników ZSIN; 

7) prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz odtwarzania historii 
każdego obiektu oraz stanu bazy danych na wskazaną datę; 

8) wykonywanie analiz statystycznych w zakresie wykorzystywania za 
pośrednictwem mechanizmów ZSIN, danych zawartych w rejestrach włączonych 
do ZSIN oraz analiz w zakresie spójności i jakości zbiorów danych ewidencji 
gruntów i budynków. 

 



Zawiadomienia o zmianach danych 
rejestrów włączonych do ZSIN  

 

 Zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze 
wieczystej są przekazywane do właściwego starosty przy 
pomocy infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów 
elektronicznych, zapisanych w formacie XML. 

 Treść zawiadomień o zmianach danych dokonanych w księdze 
wieczystej oraz schemat XML tych zawiadomień określa 
załącznik Nr 4 do rozporządzenia. 

 



Zawiadomienia o zmianach danych 
rejestrów włączonych do ZSIN  

 

 Zawiadomienia o zmianach danych PESEL tworzone są 
automatycznie przez interfejs, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, i za 
pośrednictwem mechanizmów ZSIN udostępniane właściwym 
starostom, w przypadku gdy ulegną zmianie dane, dotyczące osoby 
fizycznej będącej podmiotem ewidencyjnym. 

 Treść zawiadomień o zmianach danych PESEL określa załącznik Nr 5. 

 Mechanizmy ZSIN zapewnią przekazywanie nadawcy zawiadomienia 
informacji zwrotnej o doręczeniu zawiadomienia do adresata 
zawiadomienia.  

 Zawiadomienia o zmianach danych, przekazywane za pośrednictwem 
IPE  będą uwierzytelniane przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu 
informatycznego wysyłającego zawiadomienie. 
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