
PROJEKT – wersja z dnia 07.07.2011 
 

ROZPORZĄDZENIE 
 RADY MINISTÓW 

z dnia .................. 2011 r.  

w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 

 
 

Na podstawie art. 24 b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach;  
2) treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych 

w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów 
publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
2) PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, o którym mowa  

w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. z  2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.1)); 

3) REGON - krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)); 

4) TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 
47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;  

5) dokument elektroniczny – dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)); 

6) urządzenie interfejsowe - oprogramowanie umożliwiające komunikację pomiędzy 

systemami teleinformatycznymi. 
                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711 i Nr 

144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 
220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. 
Nr 239, poz. 1593. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88 poz. 554  
i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 623 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, 
poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 
166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, 
poz. 489.  

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. 
Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz.1228. 
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Rozdział 2 
Sposób, tryb i standardy techniczne 

tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 

§ 3. Zintegrowany system informacji o nieruchomościach, zwany dalej „ZSIN”,  
tworzy się, poprzez: 

1) utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN; 
2) utworzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów  

i budynków, o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej 
„centralnym repozytorium”. 

§ 4. Infrastrukturę techniczną ZSIN stanowią: 
1) integrująca platforma elektroniczna, zwana dalej „IPE”, tworzona i utrzymywana 

przez Głównego Geodetę Kraju, zapewniająca: 
a) prowadzenie centralnego repozytorium, 
b) komunikację między rejestrami publicznymi, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 

3 ustawy, w tym wymianę danych między tymi rejestrami oraz zawiadomień  
o zmianach danych tych rejestrów, 

c) podmiotom, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, dostęp do danych 
centralnego repozytorium oraz danych zawartych w rejestrach publicznych 
objętych ZSIN, oraz do związanych z tymi danymi usług danych przestrzennych,  
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz.489),  

d) tworzenie i udostępnianie organom administracji publicznej, w oparciu o dane 
centralnego repozytorium, zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i 
budynków w zakresie, o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 6 ustawy, 

e) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych centralnego 
repozytorium obejmujących obszar całego kraju, wybranych województw bądź 
grupy  powiatów; 

2) urządzenia interfejsowe i odpowiednie mechanizmy systemów teleinformatycznych, 
stosowanych do prowadzenia rejestrów publicznych, o których mowa w art. 24b ust. 1 
pkt 3 ustawy, umożliwiające objęcie zbiorów danych tych rejestrów przez ZSIN  
w zakresie niezbędnym do wykonywania operacji określonych w art. 24b ust. 1 
ustawy.   

§ 5. 1. Centralne repozytorium tworzy się na podstawie danych ewidencji gruntów  
i budynków udostępnianych przez właściwe organy w postaci plików zapisanych zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy . 

2. 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 zgodnie z 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;  
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5) nadawanie uprawnień użytkownikom ZSIN,  

6) kontrolę dostępu do danych i identyfikację użytkowników systemu; 
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 danych ZSIN oraz 

analiz w zakresie spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. 
3. Dane centralnego repozytorium pod względem ich treści są kopią danych ewidencji 

gruntów i budynków. 
4. W przypadku, gdy dane dotyczące tych samych obiektów ewidencyjnych, 

położonych na granicach sąsiadujących ze sobą jednostek podziału terytorialnego kraju, 
przekazane do centralnego repozytorium, różnią się miedzy sobą, w centralnym repozytorium 
przechowuje się wszystkie wersje danych dotyczących tych obiektów i wyróżnia się je  
w formie odrębnego zbioru danych. 

5. Dane ewidencji gruntów i budynków, określające właścicieli nieruchomości oraz 
innych władających gruntami, przechowuje się w centralnym repozytorium w postaci jednego 
spójnego zbioru danych. 

6. Model danych centralnego repozytorium określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia. 

§ 6. 1. Centralne repozytorium jest na bieżąco aktualizowane w powiązaniu  
z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.  

2. Nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków przekazywane są do 
centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia do bazy danych ewidencji gruntów  
i budynków. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazywane są w postaci plików 
sformatowanych zgodnie ze schematem określonym w przepisach wydanych na podstawie 
art. 26 ust. 2 ustawy.  

§ 7. 1. Termin, od którego aktualizacja centralnego repozytorium w odniesieniu  
do określonego powiatu odbywać się będzie w sposób określony w § 6 ust. 1 i 2, Główny 
Geodeta Kraju ustala z właściwym starostą w drodze porozumienia. 

2. W centralnym repozytorium, począwszy od terminu, o którym mowa w ust. 1, 
utrzymuje się wszystkie kolejne wersje obiektów ewidencji gruntów i budynków  
w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy. 

§ 8. 1. System teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ksiąg wieczystych 
podlega skomunikowaniu z IPE przy pomocy urządzenia interfejsowego umożliwiającego 
wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, w szczególności:   

1) generowanie zawiadomień o nowych wpisach w księgach wieczystych oraz 
przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych  
do właściwego starosty za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN; 

2)  odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o zmianach danych 
ewidencji gruntów i budynków i wykorzystywanie tych zawiadomień przy 
dokonywaniu wpisów w księgach wieczystych; 

3)  dokonywanie sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania 
cywilnego, z wykorzystaniem danych zawartych w centralnym repozytorium kopii 
zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 
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4) udostępnianie na potrzeby ewidencji gruntów i budynków danych centralnej bazy 
danych ksiąg wieczystych, odnoszących się do działów I-O, I-Sp oraz działu II,  
a także zdefiniowanego obszaru. 

2. PESEL podlega skomunikowaniu z IPE przy pomocy urządzenia interfejsowego  
umożliwiającego wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy,  
w szczególności:   

1) generowanie i przekazywanie zawiadomień o zmianach dokonanych  
w bazie danych PESEL, dotyczących osób fizycznych ujawnionych w  zbiorze 
danych, o którym mowa w § 5 ust. 6,  w zakresie brzmienia nazwiska, imion oraz 
adresu miejsca pobytu stałego, numeru PESEL, a także informacji o zgonie tych osób; 

2) udostępnianie danych PESEL w zakresie niezbędnym do weryfikacji danych 
osobowych dotyczących podmiotów ewidencji gruntów i budynków. 
3. REGON oraz TERYT podlegają skomunikowaniu z IPE przy pomocy urządzenia 

interfejsowego umożliwiającego wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24 b ust. 1 
pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:   

1) udostępnianie starostom danych REGON oraz TERYT; 
2) odbieranie i wykorzystanie raportów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, a także 

korzystanie z udostępnianych przez ZSIN danych oraz związanych z nimi usług 
danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej. 
4. Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 
grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz.76, z późn. 
zm.4)) podlega skomunikowaniu z IPE przy pomocy urządzenia interfejsowego 
umożliwiającego: 

1) korzystanie z danych centralnego repozytorium oraz związanych z nimi usług danych 
przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  
o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;   

2) udostępnianie na potrzeby ewidencji gruntów i budynków danych  
dotyczących pól zagospodarowania. 
5. Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów  

i budynków podlegają skomunikowaniu z IPE i wyposażeniu w mechanizmy umożliwiające 
wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt  1, 3 i 5 ustawy,  
a w szczególności:   

1) tworzenie i przekazywanie drogą elektroniczną komputerowych plików zawierających 
dane o obiektach tej ewidencji, które były przedmiotem zmian, do centralnego 
repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 

2) generowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków  
i przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych  
do systemu informatycznego ksiąg wieczystych oraz do organów podatkowych; 

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 
187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, 
poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197. 



 5 

3) odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o nowych wpisach  
w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych lub zmianach dokonanych w tej bazie,  
a także zawiadomień o zmianach danych dotyczących osób fizycznych 
uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez PESEL, 
oraz  wykorzystywanie tych zawiadomień w procesie aktualizacji bazy ewidencji 
gruntów i budynków; 

4) wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych udostępnianych przez inne rejestry 
objęte ZSIN, w szczególności REGON, TERYT oraz krajowy system ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności. 

§ 9. Za pośrednictwem Geoportalu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Główny Geodeta Kraju udostępnia 
publiczne usługi danych przestrzennych, umożliwiające: 

1) wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych centralnego repozytorium,  
na podstawie zawartości odpowiadających tym zbiorom metadanych, oraz 
wyświetlanie zawartości metadanych; 

2) wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie oraz przesuwanie zbiorów 
danych przestrzennych centralnego repozytorium dotyczących działek ewidencyjnych;    

3) nakładanie na wyświetlane zbiory danych przestrzennych centralnego repozytorium 
wybranych zbiorów  danych przestrzennych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy. 

§ 10.  1. Główny Geodeta Kraju zawiadamia: ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra 
Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego 
do spraw środowiska, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego wojewodę, właściwego marszałka 
województwa oraz właściwe sądy prowadzące księgi wieczyste:  

1) o uruchomieniu poszczególnych funkcjonalności ZSIN; 

2) o utworzenia centralnego repozytorium dla powiatu lub grupy powiatów a następnie 
dla całego kraju;  

3) o rozpoczęciu aktualizacji centralnego repozytorium w sposób określony w § 6 ust. 1  
i 2 dla powiatu lub grupy powiatów a następnie dla całego kraju 

niezwłocznie po zaistnieniu tych zdarzeń.  

Rozdział 3 
Treść, forma i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych,  

dokonywanych w rejestrach publicznych włączonych do ZSIN  

§ 11. 1. Zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków kierowane 
do  

1) właściwego sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą w systemie 
informatycznym; 

2) właściwego organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego  
lub podatku leśnego 
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są przekazywane przy pomocy infrastruktury technicznej ZSIN w formie elektronicznych 
plików, zapisanych w formacie XML. 

2. Treść zawiadomień, o których mowa w ust. 1, oraz ich schematy XML określa 
załącznik Nr 2 do rozporządzenia. 

3. Wypisy z operatu ewidencyjnego oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej załączane  
do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, zapisuje się w formatach właściwych dla 
dokumentów tekstowo-graficznych, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie  
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne.  

§ 12.1.  Zawiadomienia o zmianach danych w centralnej bazie ksiąg wieczystych są 
kierowane do właściwego starosty przy pomocy infrastruktury technicznej ZSIN w formie 
elektronicznych plików, zapisanych w formacie XML. 

2. Treść zawiadomień o zmianach dokonanych w centralnej bazie ksiąg wieczystych 
oraz schemat XML tych zawiadomień określa załącznik Nr 3 do rozporządzenia. 

§ 13. 1. Zawiadomienia o zmianach danych PESEL tworzone są automatycznie przez 
mechanizmy ZSIN i za pośrednictwem tych mechanizmów udostępniane właściwym 
starostom.    

2. Treść zawiadomień o zmianach danych PESEL oraz ich schemat XML określa 
załącznik Nr 4 do rozporządzenia. 

§ 14.  1. Zawiadomienia, o których mowa w § 11 i 12, podlegają uwierzytelnieniu 
podpisem elektronicznym. 

2. Zawiadomienia, o których mowa w § 13, wykorzystywane są w procesach 
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po weryfikacji ich treści z danymi PESEL, 
udostępnianymi przy pomocy infrastruktury technicznej ZSIN.   

Rozdział 4 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 15. 1. Harmonogram działań oraz specyfikacje szczegółowych rozwiązań, 
zapewniających dostosowanie informatycznych systemów: ksiąg wieczystych, PESEL, 
REGON oraz krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności do wymogów określonych w § 8 ust. 1-4, 
będą treścią porozumień zawartych pomiędzy właściwymi organami odpowiedzialnymi za 
utrzymanie tych systemów i Głównym Geodetą Kraju w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia.  

2. Harmonogram działań oraz specyfikacje szczegółowych rozwiązań, zapewniających 
dostosowanie lokalnych systemów informatycznych ewidencji gruntów i  budynków do 
wymogów określonych w § 8 ust. 5, będą treścią porozumień zawartych pomiędzy 
właściwymi organami odpowiedzialnymi za utrzymanie tych systemów i Głównym Geodetą 
Kraju w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 16. 1. Główny Geodeta Kraju oraz inne organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy 
podejmą planowe działania, mające na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN  
w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia, w tym 
zapewniające:  
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1) w terminie 18 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia: 

a) ujawnienie w centralnym repozytorium zbiorów danych ewidencji gruntów  
i budynków, co najmniej danych opisowych tej ewidencji dotyczących gruntów, 
oraz zapewniających co najmniej cykliczną aktualizację tych zbiorów  
w przedziałach czasowych nie dłuższych niż jeden miesiąc, 

b) wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie zawiadomień,  
o których mowa w  § 11 i 12; 

2) w terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia uzupełnienie zbiorów 
danych, o których mowa w pkt 1 lit. a, o dane geometryczne dotyczące granic: 
jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych i działek ewidencyjnych oraz  
o dane opisowe i geometryczne dotyczące budynków a także co najmniej cykliczną 
aktualizację tych danych w przedziałach czasowych nie dłuższych niż jeden miesiąc.  

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……...2011 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji  o nieruchomościach (Dz. U. Nr …, poz. ….) 

Załącznik nr 1 
 

Model danych centralnego repozytorium ZSIN 
I. Schemat aplikacyjny ZSIN 

class ZSIN Model

«FeatureType»
SN_Repozytorium

+ nazwa:  CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SN_ListaZbiorow

+ nazwa:  CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SN_ListaZbiorowRozb

+ nazwa:  CharacterString [0..1]

Zbiór obiektów, których instancje w 
SN_ListaZbiorow się czymś różnią. 
Są tworzone dla pojedynczych 
zbiorów danych ewidencyjnych, jeśli  
występują jakieś rozbieżności w 
danych lub dla zbiorów z dwóch 
powiatów graniczących ze sobą.

«DataType»
SN_ObiektRozb

+ cyklZycia:  BT_CyklZyciaInfo
+ idIIP:  BT_Identyfikator
+ idZbioruA:  BT_Identyfikator
+ idZbioruB:  BT_Identyfikator [0..1]
+ obiektReferencyjny:  BT_ReferencjaDoObiektu

«FeatureType»
SN_ZbiorObRozb

constraints
{zawartość zbioru}

Zbiory, które są 
przesyłane przez 
starostów

«FeatureType»
BT_ZbiorDanychPrzestrzennych

«FeatureType»
SN_Zbior

constraints
{zawartość zbioru}

Obiekty powstałe po 
przeprowadzeniu 
kontroli podczas 
aktualizacji  (po 
dostarczeniu nowego 
zbioru lub kolejnej 
wersji zbioru już 
istniejącego) 
SN_ListaZbiorow. 
Powstaje jeśl i instancja 
tego samego obiektu w 
nowo dostarczonym 
zbiorze czymkolwiek się
różni od instancj i w 
zbiorze już figurującym 
w SN_ListaZbiorow lub 
są rozbieżności 
pomiędzy isntancjami 
wewnątrz 
dostarczonego zbioru.

«FeatureType»
SN_ZbiorWlascicielWladajacy

constraints
{zawartość  zbioru}

1
+Repozytorium 1

0..1

+Repozytorium

1
0..*

+zbioryRozbieżne

0..1

+zrodloKontroli

1

+wynikKontrol i

0..*

1..*

+listaZbiorow 1

+zbiorWlascicieli

1 +zrodloDanych

1..*

1

+Repozytorium 1



 

 9 

II. Katalog obiektów centralnego repozytorium ZSIN 
 
Klasa: SN_Zbior 
     Nazwa (pełna):      zbiór 
     Definicja:              zbiór z nowymi danymi lub z danymi aktualizującymi dane już   
                                   istniejące, który jest przysyłany do repozytorium przez starostę 
     Klasa bazowa:       BT_ZbiorDanychPrzestrzennych  
     Stereotypy:            <<FeatureType>> 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola:                      listaZbiorow 
     Dziedzina:             SN_ListaZbiorow 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               lista zbiorów, do której jest włączany zbiór 
Relacja: 
     Typ:                       Generalization 
     Rola:                      nadtyp 
     Dziedzina:             BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 
     Liczność:               1..* 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               klasa bazowa (nadtyp) 
Relacja: 
     Typ:                       Association 
     Rola:                      zbiorWlascicieli 
     Dziedzina:             SN_ZbiorWlascicielWladajacy 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:              zbiór z danymi dotyczącymi właścicieli i władających               
                                   nieruchomościami 
Ograniczenie 
     Nazwa:                  zawartość zbioru 
     Język naturalny:    w skład zbioru mogą wchodzić tylko dane z ewidencji gruntów i 
                                   budynków 
     OCL: 
 
Klasa: SN_ListaZbiorow 
     Nazwa (pełna):      lista zbiorów 
     Definicja:               lista zbiorów przysyłanych przez starostów z aktualnymi danymi 
     Klasa bazowa: 
     Stereotypy:            <<FeatureType>> 
Atrybut: 
     Nazwa:                  nazwa 
     Nazwa (pełna):      nazwa 
     Dziedzina:             CharacterString 
     Liczność:               0..1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               nazwa listy zbiorów z danymi ewidencyjnymi 
     Stereotypy:            «voidable» 
Relacja: 
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     Typ:                       Aggregation 
     Rola:                       
     Dziedzina:             SN_Zbior 
     Liczność:               1..* 
     Uporządkowany:   1 
     Definicja:               zbiory wchodzące w skład listy 
Relacja: 
     Typ:                       Association 
     Rola:                      wynikKotroli 
     Dziedzina:             SN_ZbiorObRozb 
     Liczność:               0..* 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:              zbiór obiektów, które mają co najmniej dwie różniące się instancje,       
                                   powstały w wyniku kontroli zawartości zbiorów z listy 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola:                       
     Dziedzina:             SN_Repozytorium 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:              repozytorium utworzone z list obiektów z danymi ewidencyjnymi, 
                                   obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem z danymi o właścicielach i  
                                   władających nieruchomościami 
 
Klasa: SN_ObiektRozb 
     Nazwa (pełna):      obiekt rozbieżny 
     Definicja:               obiekt, który po aktualizacji listy zbiorów z danymi ewidencji gruntów  
                                    i budynków, ma co najmniej dwie różniące się instancje 
     Klasa bazowa: 
     Stereotypy:             <<DataType>> 
Atrybut:                     
     Nazwa:                  cyklZycia 
     Nazwa (pełna):      cykl życia - info 
     Dziedzina:             BT_CyklZyciaInfo  
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               określa aktualną wersję obiektu 
     Stereotypy:            «voidable» 
Atrybut: 
     Nazwa:                  idIIP 
     Nazwa (pełna):      identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej obiektu 
     Dziedzina:             BT_Identyfikator 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               określa unikalny identyfikator obiektu  
     Stereotypy:             «voidable» 
Atrybut: 
     Nazwa:                  idZbioruA 
     Nazwa (pełna):      identyfikator zbioru A 
     Dziedzina:             BT_Identyfikator 
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     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               jednoznacznie określa zbiór A, tzn. zbiór, który został dołączony do  
                                   SN_ListaZbiorow, a który zawiera kolejną instancję obiektu już  
                                   istniejącego (istniejącego w zbiorze A lub w już istniejącym na liście  
                                   zbiorów zbiorze B) i te instancje się różnią 
     Stereotypy:           «voidable» 
Atrybut: 
     Nazwa:                  idZbioruB 
     Nazwa (pełna):      identyfikator zbioru B 
     Dziedzina:             BT_Identyfikator 
     Liczność:               0..1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:              jednoznacznie określa zbiór B, tzn. zbiór już istniejący w  
                                   SN_ListaZbiorow, i w nowo dołączanym zbiorze A znajduje się  
                                   instancja obiektu ze zbioru B i te instancje się różnią 
     Stereotypy:           «voidable» 
Atrybut: 
     Nazwa:                  obiektReferencyjny 
     Nazwa (pełna):      obiekt referencyjny 
     Dziedzina:             BT_ReferencjaDoObiektu 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               określa referencję do obiektu ze zbioru A 
     Stereotypy:            «voidable» 
 
Klasa: SN_ZbiorObRozb 
     Nazwa (pełna):      zbiór obiektów rozbieżnych 
     Definicja:              zbiór obiektów, które po dołączeniu do SN_ListaZbiorow nowego  
                                   zbioru mają co najmniej dwie różniące się instancje 
     Klasa bazowa:       BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 
     Stereotypy:           <<FeatureType>> 
Relacja: 
     Typ:                       Generalization 
     Rola:                      nadtyp 
     Dziedzina:             BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 
     Liczność:               1..* 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               klasa bazowa (nadtyp) 
Relacja: 
     Typ:                       Association 
     Rola:                      zrodloKotroli 
     Dziedzina:             SN_ListaZbiorow 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:              lista zbiorów obiektów z danymi ewidencyjnymi 
Ograniczenie 
     Nazwa:                  zawartość zbioru 
     Język naturalny:    ZbiorObRozb składa się tylko z SN_ObiektRozb 
     OCL: 
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Klasa: SN_ListaZbiorowRozb 
     Nazwa (pełna):      lista zbiorów rozbieżnych 
     Definicja:               lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi - mającymi co najmniej dwie  
                                    różniące się instancje 
     Klasa bazowa: 
     Stereotypy:            <<FeatureType>> 
Atrybut: 
     Nazwa:                  nazwa 
     Nazwa (pełna):      nazwa 
     Dziedzina:             CharacterString 
     Liczność:               0..1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               nazwa listy zbiorów z obiektami rozbieżnymi 
     Stereotypy:            «voidable» 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola: 
     Dziedzina:             SN_ZbiorObRozb 
     Liczność:               0..* 
     Uporządkowany:   1 
     Definicja:               zbiory wchodzące w skład listy 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola:                       
     Dziedzina:             SN_Repozytorium 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:              repozytorium zbiorów składające się ze zbiorów z danymi ewidencji  
                                   gruntów i budynków, zbiorów z obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem  
                                   z danymi o właścicielach i władających nieruchomościami 
 
Klasa: SN_ZbiorWlascicielWladajacy 
     Nazwa (pełna):      zbiór właścicieli i władających 
     Definicja:              zbiór z danymi dotyczącymi właścicieli i władających               
                                   nieruchomościami, którzy znajdują się w zbiorach przysyłanych przez  
                                   starostów 
     Klasa bazowa:       BT_ZbiorDanychPrzestrzennych  
     Stereotypy:            <<FeatureType>> 
Relacja: 
     Typ:                       Association 
     Rola:                      zrodloDanych 
     Dziedzina:             SN_Zbior 
     Liczność:               1..* 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:              zbiór z nowymi danymi lub z danymi aktualizującymi dane już   
                                   istniejące 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola:                       



 

 13 

     Dziedzina:             SN_Repozytorium 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               repozytorium utworzone z list obiektów z danymi  
                                    ewidencyjnymi, obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem z danymi o  
                                    właścicielach i władających nieruchomościami 
Relacja: 
     Typ:                       Generalization 
     Rola:                      nadtyp 
     Dziedzina:             BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 
     Liczność:               1..* 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               klasa bazowa (nadtyp) 
Ograniczenie 
     Nazwa:                  zawartość zbioru 
     Język naturalny:    w skład zbioru mogą wchodzić tylko dane dotyczące właścicieli i  
                                   władających nieruchomościami 
     OCL: 
 
Klasa: SN_Repozytorium 
     Nazwa (pełna):      repozytorium zbiorów 
     Definicja:               repozytorium zbiorów składające się ze zbiorów z danymi ewidencji  
                                   gruntów i budynków, zbiorów z obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem  
                                   z danymi o właścicielach i władających nieruchomościami 
     Klasa bazowa: 
     Stereotypy:            <<FeatureType>> 
Atrybut: 
     Nazwa:                  nazwa 
     Nazwa (pełna):      nazwa 
     Dziedzina:             CharacterString 
     Liczność:               0..1 
     Uporządkowany:   0 
     Definicja:               nazwa repozytorium zbiorów 
     Stereotypy:            «voidable» 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola: 
     Dziedzina:             SN_ListaZbiorowRozb 
     Liczność:               0..1 
     Uporządkowany:   1 
     Definicja:               lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola:                       
     Dziedzina:             SN_ZbiorWlascicielWladajacy 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   1 
     Definicja:              zbiór z danymi dotyczącymi właścicieli i władających               
                                   nieruchomościami, którzy znajdują się w zbiorach przysyłanych przez  
                                   starostów 
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     Stereotypy: 
Relacja: 
     Typ:                       Aggregation 
     Rola:                       
     Dziedzina:             SN_ListaZbiorow 
     Liczność:               1 
     Uporządkowany:   1 
     Definicja:              lista zbiorów z danymi ewidencji gruntów i budynków  
 
III. Schemat aplikacyjny typów bazowych  
 
1. Schemat aplikacyjny dla obiektu przestrzennego 

class Obiekt przestrzenny

«FeatureType»
BT_ObiektPrzestrzenny

«FeatureType»
BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny

«property»
+ idIIP:  BT_Identyfikator

«FeatureType»
BT_ZbiorDanychPrzestrzennych

«property»
+ idIIP:  BT_Identyfikator
«voidable, property»
+ metadane:  MD_Metadata

+obiekt 0..*

+nalezyDoZbioru 0..*

 
 
2. Schemat aplikacyjny dla typów podstawowych 

class Typy podstawowe

«DataType»
BT_CyklZyciaInfo

«property»
+ koniecWersjiObiektu:  DateTime [0..1]
+ poczatekWersjiObiektu:  DateTime

constraints
{Koniec wersji obiektu}

«DataType»
BT_Identyfikator

«property»
+ lokalnyId:  CharacterString
+ przestrzenNazw:  CharacterString
+ wersjaId:  CharacterString [0..1]

constraints
{Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw}
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3. Schemat aplikacyjny dla referencji pomiędzy obiektami 
class Referencja pomiędzy obiektami IIP

«Union»
BT_ReferencjaDoObiektu

«property»
+ idIIP:  BT_Identyfikator

BT_ObiektPrzestrzenny

«FeatureType»
BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny

«property»
+ idIIP:  BT_Identyfikator

+obiekt

1

 
 
4. Schemat aplikacyjny dla dokumentu 

class Dokument

«DataType»
BT_Dokument

+ opis:  CharacterString [0..1]
+ rodzaj:  DC_RodzajDokumentu
+ status:  DC_StatusDokumentuKod
+ sygnatura:  CharacterString [0..1]
+ tytul:  CharacterString
+ wydawca:  CharacterString
+ zasobSieciowy:  CI_Onl ineResource [0..*]

«voidable»
+ data:  Date [1..*]

«CodeList»
DC_RodzajDokumentu

+ decyzja
+ inny
+ orzeczenie
+ rozporzadzenie
+ protokol
+ uchwala
+ umowa
+ ustawa
+ wyciagZKW
+ zarzadzenie
+ zawiadomienie

«Enumeration»
DC_StatusDokumentuKod

 obowiazujacy
 nieobowiazujacy

 
 
IV. Katalog obiektów typów bazowych 

Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych   
 Nazwa (pełna): zbiór danych przestrzennych 
 Definicja: Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych źródło: DYREKTYWA 

2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej 
we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 

 Stereotypy: «FeatureType»  
 Atrybut:  
 Nazwa: idIIP 
 Nazwa (pełna): identyfikator 
 Dziedzina: BT_Identyfikator 
 Liczność: 1 
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Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych   
 Definicja: Identyfikator zbioru danych przestrzennych. 
 Stereotypy: «property» 
 Atrybut:  
 Nazwa: metadane 
 Nazwa (pełna): metadane 
 Dziedzina: MD_Metadata 
 Liczność: 1 
 Definicja: Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych  
Relacja: 
  Typ: Aggregation 
 Rola: obiekt 

Dziedzina: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny 
Liczność: 0..* 
Definicja: Obiekt przestrzenny wchodzący w skład zbioru danych 

przestrzennych.   
 
Klasa: BT_ObiektPrzestrzenny  Abstract 
 Nazwa (pełna): obiekt przestrzenny 
 Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związaną z 

określonym położeniem lub obszarem geograficznym źródło: 
DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 

 Stereotypy: «FeatureType»  
 
Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny  Abstract 
 Nazwa (pełna): referencyjny obiekt przestrzenny 
 Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związaną z 

określonym położeniem lub obszarem geograficznym (Obiekt 
przestrzenny) posiadająca identyfikator w ramach infrastruktury 
informacji przestrzennej. Identyfikator ten może zostać wykorzystany 
przez zewnętrzne systemy/aplikacje do aby zbudować referencję do 
obiektu. 

 Klasa bazowa: BT_ObiektPrzestrzenny 
 Stereotypy: «FeatureType»  
 Atrybut:  
 Nazwa: idIIP 
 Nazwa (pełna): identyfikator 
 Dziedzina: BT_Identyfikator 
 Liczność: 1 
 Definicja: Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji 

przestrzennej.  
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Klasa: BT_CyklZyciaInfo   
 Nazwa (pełna): cykl życia - info 
 Definicja: Typ reprezentujący cykl życia wersji obiektu w zbiorze danych. 
 Stereotypy: «DataType»  
 Atrybut:  
 Nazwa: poczatekWersjiObiektu 
 Nazwa (pełna): początek okresu życia wersji 
 Dziedzina: DateTime 
 Liczność: 1 
 Definicja: Data i czas, kiedy wersja obiektu została wprowadzona lub zmieniona 

w zbiorze danych. 
 Atrybut:  
 Nazwa: koniecWersjiObiektu 
 Nazwa (pełna): koniec okresu życia wersji 
 Dziedzina: DateTime 
 Liczność: 0..1 
 Definicja: Data i czas, kiedy wersja obiektu została 'wycofana' ze zbioru danych.  
 Ograniczenie: 
 Nazwa: Koniec wersji obiektu 
 Język naturalny: Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu musi 

być późniejsza niż wartość arybutu poczatekWersjiObiektu. 
 OCL: inv: self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu)  

 
Klasa: BT_Identyfikator   
 Nazwa (pełna): identyfikator IIP 
 Definicja: Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez 

dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany 
przez zewnętrzne systemy/aplikacje, aby zbudować referencję do 
obiektu. 

 Stereotypy: «DataType»  
 Atrybut:  
 Nazwa: lokalnyId 
 Nazwa (pełna): identyfikator lokalny 
 Dziedzina: CharacterString 
 Liczność: 1 
 Definicja: Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez 

dostawcę zbioru danych. Identyfikator musi być unikalny w zakresie 
przestrzeni nazw, tzn. że żaden obiekt nie może mieć takiego samego 
identyfikatora. Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw 
gwarantuje dostawca zbioru danych. 

 Atrybut:  
 Nazwa: przestrzenNazw 
 Nazwa (pełna): przestrzeń nazw 
 Dziedzina: CharacterString 
 Liczność: 1 
 Definicja: Przestrzeń nazw, określająca zasób informacyjny, do którego dany 

obiekt należy (przykład: Pl.ZIPIN.127.EMUiA) 
 Atrybut:  
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Klasa: BT_Identyfikator   
 Nazwa: wersjaId 
 Nazwa (pełna): identyfikator wersji 
 Dziedzina: CharacterString 
 Liczność: 0..1 
 Definicja: Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Jeżeli 

specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu życia obiektu 
identyfikator wersji jest używany do rozróżnienia poszczególnych 
wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu 
identyfikator wersji musi być unikalny.  

 Ograniczenie: 
 Nazwa: Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw 
 Język naturalny: Atrybuty  lokalnyId i przestrzenNazw mogą być zdefiniowane tylko 

przy użyciu następującego zestawu znaków: {”A” …”Z”, 
“a”…”z,””0”…”9”, “_”, “.”, “-“}. Dozwolone są tylko litery alfabetu 
łacińskiego, cyfry, podkreślenie, kropka i myślnik. 
 

 OCL: inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in 
(przestr enNazw.element->forAll( char | allowedChar->exists(char) 
and lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))  

 
Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu   
 Nazwa (pełna): referencja do obiektu  
 Definicja: Typ wyboru pozwalający na zdefiniowanie bezpośredniej (informacja 

o obiekcie zapisana bezpośrednio w strukturze atrybutu definiującego 
odwołanie) lub pośredniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) 
referencji do instancji typu obiektu dostępnej w ramach infrastruktury 
informacji przestrzennej (IIP). 

 Stereotypy: «Union»  
 Atrybut:  
 Nazwa: idIIP 
 Nazwa (pełna): identyfikator IIP 
 Dziedzina: BT_Identyfikator 
 Liczność: 1 
 Definicja: Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej do 

którego jest referencja.  
Relacja: 
 Typ: Association 
 Rola: obiekt 

Dziedzina: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny 
Liczność: 1 
Definicja: Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej   

 
 
 
Klasa: BT_Dokument   
 Nazwa (pełna): dokument 
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Klasa: BT_Dokument   
 Definicja: Rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie 

właściwej dla danego czasu i miejsca. 
 Stereotypy: «DataType»  
Atrybut:  
 Nazwa: data 
 Nazwa (pełna): data 
 Dziedzina: Date 
 Liczność:  [1..*] 
 Definicja: Data wystawienia lub publikacji dokumentu. 
Atrybut:  
 Nazwa: opis 
 Nazwa (pełna): opis  
 Dziedzina: CharacterString 
 Liczność:  [0..1] 
 Definicja: Opis dokumentu.  
Atrybut:  
 Nazwa: rodzaj 
 Nazwa (pełna): rodzaj 
 Dziedzina: DC_RodzajDokumentuKod 
 Liczność: 1 
 Definicja: Rodzaj dokumentu. 
Atrybut:  
 Nazwa: status 
 Nazwa (pełna): status 
 Dziedzina: DC_StatusDokumentuKod 
 Liczność: 1 
 Definicja: Status dokumentu. 
Atrybut:  
 Nazwa: sygnatura 
 Nazwa (pełna): sygnatura 
 Dziedzina: CharacterString 
 Liczność:  [0..1] 
 Definicja: Sygnatura dokumentu nadana przez twórcę. 
Atrybut:  
 Nazwa: tytul 
 Nazwa (pełna): tytuł 
 Dziedzina: CharacterString 
 Liczność: 1 
 Definicja: Tytuł lub nazwa dokumentu. 
Atrybut:  
 Nazwa: wydawca 
 Nazwa (pełna): wydawca 
 Dziedzina: CharacterString 
 Liczność: 1 
 Definicja: Organ/osoba wydająca dokument. 
Atrybut:  
 Nazwa: zasobSieciowy 
 Nazwa (pełna): zasób sieciowy 
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Klasa: BT_Dokument   
 Dziedzina: CI_OnlineResource 
 Liczność:  [0..*] 
 Definicja: Zasób sieciowy np. adres URL pod którym dostępny jest tekst 

dokumentu.  
 
Klasa: DC_StatusDokumentuKod   
 Nazwa (pełna): rodzaj statusu dokumentu 
 Definicja: Typ reprezentujący status dokumentu. 
 Stereotypy: «Enumeration»  
Atrybut:  
 Nazwa: obowiazujacy 
 Nazwa (pełna): obowiązujący 
 Definicja: obowiązujący 
Atrybut: 
 Nazwa: nieobowiazujacy 
 Nazwa (pełna): nieobowiązujący 
 Definicja: nieobowiązujący  

 
Klasa: DC_RodzajDokumentu     
 Nazwa: rodzaj aktu prawnego 
 Definicja: Typ repezentujący rodzaj dokumentu. 
 Stereotypy: «CodeList» 
 

Atrybut: 
 Nazwa: decyzja 
 Nazwa (pełna): decyzja 
 Definicja: rozstrzygająca sprawę decyzja wydana w trybie określonym  

w przepisach, w szczególności Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego 

Atrybut: 
 Nazwa: inny 
 Nazwa (pełna): inny 
 Definicja: inny dokument, z wyłączeniem operatu technicznego 
Atrybut: 
 Nazwa: orzeczenie 
 Nazwa (pełna): orzeczenie 
 Definicja: prawomocne, władcze roztrzygnięcie sądu 
Atrybut: 
 Nazwa: rozporzadzenie 
 Nazwa (pełna): rozporządzenie 
 Definicja: akt normatywny, wydany na podstawie ustawy, przez 

upoważniony tą ustawą organ, w celu wykonania tej ustawy 
Atrybut: 
 Nazwa: protokol 
 Nazwa (pełna): protokół 
 Definicja: sprawozdanie z przebiegu oględzin 
Atrybut: 
 Nazwa: uchwala 
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Klasa: DC_RodzajDokumentu     
 Nazwa (pełna): uchwała 
 Definicja: akt normatywny (akt prawa miejscowego) wydany przez ciało 

kolegialne 
Atrybut: 
 Nazwa: umowa 
 Nazwa (pełna): umowa 
 Definicja: zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich 

wzajemne prawa lub obowiązki, rodząca skutki dla informacji 
zawartych w bazach danych, w szczególności: akt notarialny, 
umowa administracyjna (porozumienie) 

Atrybut: 
 Nazwa: ustawa 
 Nazwa (pełna): ustawa 
 Definicja: akt normatywny wydany przez Sejm RP, ale także 

ratyfikowana umowa międzynarodowa oraz rozporządzenie 
Komisji Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej 

Atrybut: 
 Nazwa: wyciagZKW 
 Nazwa (pełna): wyciag z KW 
 Definicja: odpis zwykły lub odpis zupełny z księgi wieczystej 

urządzonej dla nieruchomości 
Atrybut: 
 Nazwa: zarzadzenie 
 Nazwa (pełna): zarządzenie 
 Definicja: akt normatywny wydany przez organ jednoosobowy na 

podstawie ustawy 
Atrybut: 
 Nazwa: zawiadomienie 
 Nazwa (pełna): zawiadomienie 
 Definicja: różne dokumenty wydane ze zbiorów referencyjnych, wydane 

przez upoważnione organy prowadzące te zbiory, lub inny 
dokument informujący o istotnych faktach, rodzących skutki 
dla informacji zawartych w bazach danych 

 
V. Dodatkowe wyjaśnienia do modelu i katalogu obiektów 

1. Schematy aplikacyjne, o których mowa w rozdziałach I-IV zawierają minimalne 

wymagania dotyczące bazy danych ZSIN. W przypadku konieczności rozszerzenia ich treści 

postępuje się postępowanie zgodnie z poniższymi warunkami: 

2. Na opis każdej grupy obiektów, której reprezentantem w schemacie aplikacyjnym UML 

jest klasa, składają się: nazwa klasy i nazwa stereotypu, atrybuty klasy, relacje łączące klasy 

między sobą wraz z rolami klas, ograniczenia nałożone na m.in. na wartości atrybutów i ich 

liczności, na relacje i liczności obiektów w relacji. 

3. W schemacie aplikacyjnym UML przyjmuje się stereotypy, wyszczególnione w tabeli 1:  

Tabela 1 - lista stereotypów 
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Stereotyp Element modelu Opis 
applicationSchema pakiet schemat aplikacyjny 
DataType klasa definicja strukturalnego typu danych 
FeatureType klasa typ obiektu przestrzennego 
Union klasa strukturalny typ danych, dla którego dokładnie 

jeden z atrybutów musi wystąpić 
Voidable atrybut rozszerzenie profilu UML z ISO/TS 19103 – 

odnosi się do wartości specjalnych 
 

4. W przypadku, gdy dla konkretnych wystąpień (instancji) typów obiektów nie jest możliwe 

wpisanie ich cech z braku odpowiedniej informacji, lub dana cecha nie ma zastosowania w 

odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu,. stosuje się specjalny atrybut, który będzie 

przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu. 

5. Atrybut specjalny można stosować, tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, 

które w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem «voidable». 

6. Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny określa tabela nr 2: 

Tabela 2  - wartości atrybut specjalnego 

Wartość (w języku 
polskim) 

Definicja Wartość 

nie stosuje się nie ma zastosowania w danym kontekście inapplicable 
brak danych wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość 

ta może też nie istnieć 
missing 

tymczasowy brak 
danych 

wartość atrybutu będzie znana w późniejszym 
terminie 

template 

nieznany wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie 
istnieje 

unknown 

zastrzeżony wartość atrybutu jest zastrzeżona withheld 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2  
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Treść  
zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków,  

oraz schemat XML tych zawiadomień 

I. Treść zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków 
adresowanego do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste 

§ 1. Zawiadomienie o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków, zwane dalej 
„zawiadomieniem”,  adresowane do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste składa 
się z: 

a) ogólnej części informacyjnej; 
b) wykazu zmian danych ewidencyjnych; 

2. Integralną częścią zawiadomienia są załączniki w postaci odpowiedniego wypisu: 
a) z rejestru gruntów,  
b) rejestru budynków,  
c) rejestru lokali, 
d) kartoteki budynków,  
e) kartoteki lokali. 

3. W przypadku, gdy zmiana danych ewidencji gruntów i budynków, będąca przedmiotem 
zawiadomienia, wynika ze zmiany przebiegu granic działki ewidencyjnej, podziału 
działki ewidencyjnej, ujawnienia nowej działki ewidencyjnej, ujawnienia nowego 
budynku lub podziału budynku, załącznikiem do zawiadomienia  jest wyrys z mapy 
ewidencyjnej w formacie właściwym dla dokumentów tekstowo-graficznych. 

§2. 1. Na ogólną część informacyjną zawiadomienia składają się informacje określajace:  
1) nadawcę zawiadomienia; 
2) adresata zawiadomienia; 
3) numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem 

zawiadomienia; 
4) położenie obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem; 
5) datę wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków; 
6) podstawę dokonanej zmiany; 
7) numer zmiany oraz jej ogólny opis. 

2. Informacjami dotyczącymi nadawcy zawiadomienia są: 
1) nazwa organu; 
2) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów 

i budynków;  
3) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2;  

a) nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT,  
b) ulica,  
c) nr porządkowy,  
d) kod pocztowy,  
e) adres poczty elektronicznej, 
f) nr telefonu.  

3. Informacjami dotyczącymi adresata zawiadomienia są: 
1) nazwa sądu rejonowego;   
2) siedziba sądu; 
3) kod wydziału; 
4) numer wydziału; 
5) nazwa wydziału. 
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4. Informacjami określającymi położenie obiektów ewidencyjnych objętych 
zawiadomieniem są: 

1) nazwa jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator TERYT; 
2) nazwa obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator TERYT. 

5. Jako podstawa dokonanej zmiany mogą być wskazane w zawiadomieniu: 
1) dokument: 

a) nazwa dokumentu;  
b) sygnatura dokumentu; 
c) data sporządzenia dokumentu,  

2) operat techniczny: 
a) identyfikator operatu, 
b) data włączenia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego;  
3) akt normatywny: 

a) tytuł aktu normatywnego i data jego wydania, 
b) oznaczenia publikatora urzędowego; 

4) rejestr publiczny: 
a) nazwa rejestru publicznego, 
b) organ, który prowadzi rejestr publiczny. 

6. Ogólny opis zmiany zawiera w szczególności informacje dotyczace: 
1)  obiektów, których atrybuty uległy modyfikacji; 
2)  obiektów, które w wyniku dokonanej zmiany zostały wykreślone z ewidencji; 
3) obiektów, które w wyniku dokonanej zmiany zostały ujawnione w ewidencji. 

7.  Wykaz zmian danych ewidencyjnych zawiera: 
1) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem – przed zmianą; 
2) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem – po zmianie. 

 
II. Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków 

adresowanego do sądu rejonowego 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 sp1 (http://www.altova.com) by joanna dziocha 
(gugik) --> 
<xs:schema xmlns="http://www.gugik.gov.pl" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www.gugik.gov.pl" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:annotation> 
  <xs:documentation>ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH DANYCH 
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ADRESOWANE DO SĄDU REJONOWEGO 
PROWADZĄCEGO KSIĘGI WIECZYSTE - definicja zawiadomienia w formacie 
XML</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 <!--==============================================--> 
 <xs:complexType name="informacjeDotycząceNadawcyZawiadomienia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>1. Informacje dotyczące nadawcy 
zawiadomienia</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="nazwaOrganu" type="xs:string" default="1.1.
 Nazwa organu"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>1.1. Nazwa 
organu</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element 
name="nazwaJednostkiOrganizacyjnejWykonującejZadaniaWZakresieEGiB" 
type="xs:string" default="1.2. Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w 
zakresie ewidencji gruntów i budynków"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>1.2. Nazwa jednostki 
organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i 
budynków</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="adresSiedzibyJednostkiOrganizacyjne"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>1.3. Adres siedziby jednostki 
organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="nazwaMiejscowości" 
type="xs:string"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>1.3.1.  
Nazwa miejscowości</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="idTERYT" type="xs:string"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>1.3.2.
 Identyfikator TERYT miejscowości </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="ulica" type="xs:string"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>1.3.3. Ulica 
</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="nrPorzadkowy" 
type="xs:string"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>1.3.4. Nr 
porządkowy </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
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      </xs:element> 
      <xs:element name="kodPocztowy" 
type="xs:string"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>1.3.5. Kod 
pocztowy </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="adresPocztyElektronicznej" 
type="xs:string"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>1.3.6. Adres 
poczty elektronicznej</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="nrTelefonu" 
type="xs:integer"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>1.3.7. Nr 
telefonu</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="informacjeDotycząceAdresataZawiadomienia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>2. Informacje dotyczące adresata 
zawiadomienia</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nazwaSąduRejonowego" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2.1. Nazwa sądu 
rejonowego</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="siedzibaSądu" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2.2. Siedziba 
sądu</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kodWydzialu" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2.3. Kod 
wydziału</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="nrWydzialu" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2.4. Numer 
wydziału</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nazwaWydzialu" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2.5. Nazwa 
wydziału</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="nrKWProwadzonejDlaNieruchomosci"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>3. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla 
nieruchomości będącej przedmiotem zawiadomienia: 
______/______________/__</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <!-- Numer księgi wieczystej, której dotyczy zawiadomienie --> 
  <!-- Ciąg znaków, na który składają się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg 
wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium 
ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna. Poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem 
„/” --> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="kodWydzialuKWSaduRejonowego"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Kod Wydziału Ksiąg 
Wieczystych</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:length value="4"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="nrWgRepertoriumKW"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Ośmiocyfrowego numeru 
księgi wieczystej</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:length value="8"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
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    <xs:element name="cyfraKontrolna" type="xs:integer"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Cyfra kontrolna obliczona na 
podstawie liter i cyfr kodu i cyfr numeru.</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="informacjeDotyczącePołożeniaObiektówEwidencyjnych"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>4. Informacje dotyczące położenia obiektów 
ewidencyjnych</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nazwaJednostkiEwidencyjnej" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>4.1. Nazwa jednostki 
ewidencyjnej</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="identyfikatorTERYTJednostkiEwidencyjnej" 
type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>4.2. Identyfikator TERYT 
jednostki ewidencyjnej</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nazwaObrębuEwidencyjnego" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>4.3. Nazwa obrębu 
ewidencyjnego</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="identyfikatorTERYTObrębuEwidencyjnego" 
type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>4.4. Identyfikator TERYT 
obrębu ewidencyjnego</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="dataWprowadzeniaZmianyWEGiB" type="xs:date"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>5. Data wprowadzenia zmiany w bazie 
danych ewidencji gruntów i budynków: ___.___._______</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="podstawaDokonanejZmiany"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>6. Podstawa dokonanej zmiany (zaznaczyć 
właściwy kwadrat)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="dokument" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>6.1
 Dokument</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="nazwaDokumentu" 
type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.1.1.
 Nazwa dokumentu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="sygnaturaDokumentu" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.1.2.
 Sygnatura dokumentu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="dataSporzadzeniaDokumentu" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.1.3.
 Data sporządzenia dokumentu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
       <!-- Data sporządzenia dokumentu, a w 
przypadku dokumentu wchodzącego w skład państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego data włączenia dokumentu do tego zasobu --> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="operatTechnizny" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>6.2 Operat 
techniczny</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="identyfikatorOperatu" 
type="xs:string"> 
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        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.2.1.
 Identyfikator operatu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="dataWłączeniaOperatuTechnicznegoDoPzgik" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.2.2.
 Data włączenia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
       <!-- Data sporządzenia dokumentu, a w 
przypadku dokumentu wchodzącego w skład państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego data włączenia dokumentu do tego zasobu --> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="aktNormatywny" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>6.3 Akt normatywny 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="tytulAktuNormatywnego" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.3.1.
 Tytuł i data aktu normatywnego </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
       <xs:element 
name="oznaczeniaPublikatoraUrzedowego" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.3.2.
 Oznaczenia publikatora urzędowego</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="rejestrPubliczny" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>6.4 Rejestr 
publiczny</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
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     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="nazwaRejestruPublicznego" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.4.1.
 Nazwa rejestru publicznego</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="organProwadzacyRejestrPubliczny" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>6.4.2.
 Organ, który prowadzi rejestr publiczny</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="zmiana"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>7. Zmiana</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="numerZmianyWObrębieWwidencyjnym" 
type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>7.1 Numer zmiany w 
obrębie ewidencyjnym</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="opisZmiany" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>7.2 Opis zmiany 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="wykazZmianDanychEgib"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>8. Wykaz zmian danych 
ewidencyjnych</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
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   <xs:sequence> 
    <xs:element name="stanEgibPrzedZmianą" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>8.1 Dane ewidencyjne 
obiektów objętych zawiadomieniem - przed zmianą</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="stanEgibPoZmianie" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>8.2 Dane ewidencyjne 
obiektów objętych zawiadomieniem - po zmianie</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="zalaczniki"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>9. Załączniki (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="wypisZRejestruGruntów" 
type="xs:boolean"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>9.1 Wypis z rejestru 
gruntów</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="wypisZRejestruBudynkow" 
type="xs:boolean"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>9.2 Wypis z rejestru 
budynków</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="wypisZRejestruLokali" type="xs:boolean"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>9.3 Wypis z rejestru 
lokali</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="wypisZKartotekiBudynkow" 
type="xs:boolean"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>9.4 Wypis z kartoteki 
budynków</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
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    <xs:element name="wypisZKartotekiLokali" 
type="xs:boolean"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>9.5 Wypis z kartoteki 
lokali</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="wyrysZMapyEwidencyjnej" 
type="xs:boolean"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>9.6 Wyrys z mapy 
ewidencyjnej  ) - Nie dotyczy, jeżeli zmiana nie jest związana ze zmianą danych 
geometrycznych działki ewidencyjnej lub budynku.</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 
 
III. Treść zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków 

adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego, zwanego dalej „organem podatkowym”  

 
§ 3. Zawiadomienie adresowane do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz podatku leśnego, zwanego dalej „organem podatkowym” składa się z: 

1) ogólnej części informacyjnej; 
2) wykazu zmian danych ewidencyjnych. 

§ 4. 1. Na ogólną część informacyjną zawiadomienia składają się informacje określające:  
1) nadawcę zawiadomienia; 
2) adresata zawiadomienia; 
3) położenie obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem; 
4) datę wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków; 
5) podstawę dokonanej zmiany; 
6) numer zmiany oraz jej ogólny opis. 

2. Informacjami dotyczącymi nadawcy zawiadomienia są: 
1) nazwa organu; 
2) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów 

i budynków;  
3) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2;  

a) nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT,  
b) ulica,  
c) nr porządkowy,  
d) kod pocztowy,  
e) adres poczty elektronicznej, 
f) nr telefonu.  

3. Informacjami dotyczącymi adresata zawiadomienia są: 
1) nazwa organu podatkowego;   
2) adres siedziby  organu podatkowego; 

a) nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT,  
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b) ulica,  
c) nr porządkowy,  
d) kod pocztowy,  

4. Informacjami określającymi położenie obiektów ewidencyjnych objętych 
zawiadomieniem są: 

1) nazwa jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator TERYT; 
2) nazwa obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator TERYT. 

5. Jako podstawa dokonanej zmiany mogą być wskazane w zawiadomieniu: 
1) dokument: 

a) nazwa dokumentu;  
b) sygnatura dokumentu; 
c) data sporządzenia dokumentu; 

2) operat techniczny: 
a) identyfikator operatu; 
b) data włączenia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego;  
3) akt normatywny: 

a) tytuł aktu normatywnego i data jego wydania, 
b) oznaczenia publikatora urzędowego; 

4) rejestr publiczny: 
a) nazwa rejestru publicznego, 
b) organ, który prowadzi rejestr publiczny. 

6. Ogólny opis zmiany zawiera w szczególności informacje dotyczące: 
1) obiektów, których atrybuty uległy modyfikacji; 
2) obiektów, które w wyniku dokonanej zmiany zostały wykreślone z ewidencji; 
3) obiektów, które w wyniku dokonanej zmiany zostały ujawnione w ewidencji. 

IV. Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków 
adresowanego do organów podatkowych 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 sp1 (http://www.altova.com) by joanna dziocha 
(gugik) --> 
<xs:schema xmlns="http://www.gugik.gov.pl" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www.gugik.gov.pl" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:annotation> 
  <xs:documentation>ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH  
DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ADRESOWANE DO ORGANU 
PODATKOWEGO</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 <!--==============================================--> 
 <xs:element name="nadawcaZawiadomienia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>1. Informacje dotyczące nadawcy 
zawiadomienia</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="nazwaOrganu" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>1.1. Nazwa 
organu</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="nazwaJednostkiOrganizacyjnej" 
type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>1.2. Nazwa jednostki 
organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i 
budynków</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <!-- Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w 
zakresie ewidencji gruntów i budynków --> 
    <xs:element name="adresSiedzibyJednostkiOrganizacyjnej"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>1.3. Adres siedziby 
jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <!-- Adres siedziby jednostki organizacyjnej 
wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków --> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="nazwaMiejscowosci" 
type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>1.3.1.
 Nazwa miejscowości</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="identyfikatorTERYTMiejscowosci"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>1.3.2.
 Identyfikator TERYT miejscowości </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:string"> 
          <xs:pattern 
value="[0-9] {7}"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="ulica" 
type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation>1.3.3.
 Ulica </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="nrPorzadkowy" 
type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>1.3.4.
 Nr porządkowy </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="kodPocztowy"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>1.3.5.
 Kod pocztowy </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:integer"> 
          <xs:pattern 
value="[0-9] {5}"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="adresPocztyElektronicznej" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>1.3.6.
 Adres poczty elektronicznej</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="nrTelefonu" 
type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>1.3.7.
 Nr telefonu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="adresatZamowienia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>2. Informacje dotyczące adresata 
zawiadomienia</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
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   <xs:sequence> 
    <xs:element name="nazwaOrganu" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>2.1. Nazwa organu 
podatkowego</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <!-- Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w 
zakresie ewidencji gruntów i budynków --> 
    <xs:element name="adresSiedzibyOrganuPodatkowego"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>2.2. Adres siedziby 
organu podatkowego </xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <!-- Adres siedziby jednostki organizacyjnej 
wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków --> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="nazwaMiejscowosci" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element 
name="identyfikatorTERYTMiejscowosci"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:string"> 
          <xs:pattern 
value="[0-9] {7}"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="ulica" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element name="nrPorzadkowy" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element name="kodPocztowy"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:integer"> 
          <xs:pattern 
value="[0-9] {5}"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="polozenieObiektowEwid"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>3. Informacje dotyczące położenia obiektów 
ewidencyjnych</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="nazwaJednostkiEwid" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>3.1. Nazwa jednostki 
ewidencyjnej</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="identyfikatorTERYTJednostkiEwid"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>3.2. Identyfikator 
TERYT jednostki ewidencyjnej</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:pattern value="[0-9] {7}"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="nazwaObrebuEwid" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>3.3. Nazwa obrębu 
ewidencyjnego</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="identyfikatorTERYTObrebuEwid"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>3.4. Identyfikator 
TERYT obrębu ewidencyjnego</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:pattern value="[0-9] {7}"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="dataWprowadzeniaZmiany" type="xs:date"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>4. Data wprowadzenia zmiany w bazie 
danych ewidencji gruntów i budynków: ___.___._______</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
 </xs:element> 
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 <xs:element name="podstawaDokonanejZmiany"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>5. Podstawa dokonanej zmiany (zaznaczyć 
właściwy kwadrat)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="dokument" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>5.1
 Dokument</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="nazwaDokumentu" 
type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.1.1.
 Nazwa dokumentu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="sygnaturaDokumentu" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.1.2.
 Sygnatura dokumentu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="dataSporzadzeniaDokumentu" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.1.3.
 Data sporządzenia dokumentu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="operatTechnizny" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>5.2 Operat 
techniczny</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="identyfikatorOperatu" 
type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.2.1.
 Identyfikator operatu</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="dataWłączeniaOperatuTechnicznegoDoPzgik" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.2.2
 Data włączenia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="aktNormatywny" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>5.3 Akt normatywny 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="tytulAktuNormatywnego" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.3.1.
 Tytuł i data aktu normatywnego </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
        <xs:element 
name="oznaczeniaPublikatoraUrzedowego" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.3.2.
 Oznaczenia publikatora urzędowego</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="rejestrPubliczny" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>5.4 Rejestr 
publiczny</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="nazwaRejestruPublicznego" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.4.1.
 Nazwa rejestru publicznego</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
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       </xs:element> 
       <xs:element 
name="organProwadzacyRejestrPubliczny" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>5.4.2.
 Organ, który prowadzi rejestr publiczny</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="zmiana"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>6. Zmiana </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="numerZmianyWObrębieWwidencyjnym" 
type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>6.1 Numer zmiany w 
obrębie ewidencyjnym</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="opisZmiany" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>6.2  Opis zmiany 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="wykazZmianDanychEgib"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>7. Wykaz zmian danych 
ewidencyjnych</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="stanEgibPrzedZmianą" type="xs:string"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>7.1 Dane ewidencyjne 
obiektów objętych zawiadomieniem - przed zmianą</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="stanEgibPoZmianie" type="xs:string"> 
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     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>7.2 Dane ewidencyjne 
obiektów objętych zawiadomieniem - po zmianie</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 
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Załącznik Nr 3  
 

Treść 
zawiadomień o zmianach dokonanych w centralnej bazie ksiąg wieczystych  

oraz schematy XML tych zawiadomień 

I. Treść zawiadomienia o zmianach dokonanych w centralnej bazie ksiąg 

wieczystych 

§ 1. Zawiadomienie o zmianach dokonanych w centralnej bazie ksiąg wieczystych,  

w przypadku założenia nowej księgi wieczystej lub dokonania wykreśleń albo nowych 

wpisów w istniejącej księdze wieczystej,  składa się z: 

a) ogólnej części informacyjnej; 

b) wyciągu z działów I-O, I-Sp, oraz II księgi wieczystej.   

§2. 1. Na ogólną część informacyjną zawiadomienia składają się informacje 

dotyczące:  

1) nadawcy zawiadomienia; 

2) adresata zawiadomienia; 

3) numeru księgi wieczystej, której dotyczy zawiadomienie; 

4) typu księgi wieczystej; 

5) podstawa wpisu w dziale II. 

2. Informacjami dotyczącymi nadawcy zawiadomienia są: 

1) nazwa sądu rejonowego;   

2) siedziba sądu; 

3) kod wydziału; 

4) numer wydziału; 

5) nazwa wydziału; 

6) adres poczty elektronicznej, 

7) nr telefonu.  

3. Informacjami dotyczącymi adresata zawiadomienia są: 

1) nazwa organu; 

2) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów  

i budynków; 

3) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2;  

a) nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT, 

b) ulica,  
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c) nr porządkowy, 

d) kod pocztowy.  

4) Numer księgi wieczystej - to ciąg znaków, na który składają się: czteroznakowy kod 

wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, 

numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna. Poszczególne 

elementy numeru oddziela się znakiem „/”. 

4. Typ księgi wieczystej - to informacja wskazująca na rodzaj nieruchomości lub prawa, dla 

którego jest prowadzona księga wieczysta: 

1)  dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: „nieruchomość gruntowa”, „grunt oddany  

w użytkowanie wieczyste”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek 

stanowiący odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i 

urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie 

wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”; 

2) dla nieruchomości budynkowej: „budynek stanowiący odrębną nieruchomość”; 

3) dla nieruchomości lokalowej: „lokal stanowiący odrębną nieruchomość”. 

5. Podstawa wpisu w dziale II to informacja o dokumencie: 

1) w przypadku aktu notarialnego: 

a) tytuł aktu notarialnego, 

b) numer repertorium A prowadzonego przez notariusza, 

c) data sporządzenia aktu notarialnego, 

d) imię pierwsze notariusza (zastępcy notariusza), 

e) imię drugie notariusza (zastępcy notariusza), 

f) nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza), 

g)  drugi człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza), 

h) siedziba kancelarii notarialnej; 

2) w przypadku decyzji administracyjnej: 

a) przedmiot decyzji, 

b) numer decyzji, 

c) data wydania decyzji, 

d) oznaczenie organu, który wydał decyzję, 

e) siedziba organu, który wydał decyzję, 

3) w przypadku orzeczenia sadowego: 

a)  rodzaj i przedmiot orzeczenia 

b) sygnatura akt 
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c) data wydania orzeczenia, 

d) wskazanie sądu, który wydał orzeczenie, wraz z określeniem nazwy i numeru 

wydziału, 

e) siedziba sądu, który wydał orzeczenie. 

§3. 1.Wyciąg z działu I-O zawiera: 

1) dane o położeniu nieruchomości: 

a) województwo, 

b) powiat, 

c) gmina, 

d) miejscowość, 

e) dzielnica; 

f) ulica, 

g) numer porządkowy; 

2) w przypadku nieruchomości gruntowej: 

a) oznaczenie nieruchomości: 

 nazwa i numer obrębu ewidencyjnego lub tylko numer obrębu ewidencyjnego, 

 numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, 

b) obszar nieruchomości; 

3) w przypadku nieruchomości budynkowej lub nieruchomości lokalowej:   

a) oznaczenie budynku stanowiącego odrębną nieruchomość albo, 

b) oznaczenie budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną 

nieruchomość,  

c) numery działek, na których usytuowany jest budynek stanowiący odrębną 

nieruchomość albo budynek, z którego wyodrębniono lokale stanowiące odrębną 

nieruchomość; 

d) łączne pole powierzchni użytkowej lokali w budynku wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi do lokali, 

e) oznaczenie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, 

f) pole powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, 

g) liczba izb wchodzących w skład lokalu, 

h) liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu, 

i) oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu 

2. Wyciąg z działu I-Sp zawiera: 
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1) rodzaj ujawnianego prawa związanego z własnością nieruchomości lub prawem 

użytkowania wieczystego; 

2) wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku  

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; 

3) wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania 

wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali; 

4) numer księgi wieczystej, w której ujawniono udział, o którym mowa w pkt 2 lub 3. 

3. Wyciąg z działu II zawiera: 

1) dane dotyczące właściciela lub współwłaścicieli; 

a) w przypadku osoby fizycznej: 

 pierwsze imię, 

 drugie imię, 

 nazwisko, 

 imię ojca, 

 imię matki, 

 numer PESEL, 

b) w przypadku osoby prawnej: 

 nazwę osoby prawnej, 

 siedzibę osoby prawnej, 

 numer REGON; 

c) w przypadku, gdy właścicielem jest Skarb Państwa – nazwę „Skarb Państwa”,   

d) w przypadku, gdy właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego: 

  nazwę odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, 

 kod TERYT jednostki samorządu terytorialnego, 

2) rodzaj współwłasności: 

a) łączna,  

b) w częściach ułamkowych;  

3) wielkość udziału we współwłasności w częściach ułamkowych; 

4) dane dotyczące użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych; 

a) w przypadku osoby fizycznej: 

 pierwsze imię, 

 drugie imię, 
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 nazwisko, 

 imię ojca, 

 imię matki, 

 numer PESEL, 

b) w przypadku osoby prawnej: 

 nazwę osoby prawnej, 

 siedzibę osoby prawnej, 

 numer REGON; 

5) wielkość udziału w użytkowaniu wieczystym; 

6) termin, do kiedy zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego; 

7) dane osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa:  

a) nazwa, 

b) siedziba, 

c) numer REGON;  

8) dane organu reprezentującego Skarb Państwa: 

a) nazwa, 

b) siedziba; 

9) dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano 

nieruchomość w trwały zarząd: 

a) nazwa, 

b) siedziba, 

c) numer REGON; 

§ 4. Zawiadomienie o zamknięciu księgi wieczystej zawiera: 

1) dane, o których mowa w § 2 ust. 1-5, 

2) informację o treści: „księga wieczysta została zamknięta; 

3) numer księgi wieczystej, do której przeniesiona została nieruchomość z zamkniętej 

księgi wieczystej. 

 



 

 48 

II. Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych w centralnej bazie ksiag 
wieczystych adresowanego do starosty,  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns="http://www.gugik.gov.pl" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www.gugik.gov.pl" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
00.00.2010 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - definicja 
zawiadomienia w formacie XML</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 <xs:element name="zawiadomienieZ3"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Zawiadomienie o zmianach dokonanych w 
centralnej bazie ksiąg wieczystych</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="zalozenieLubZmianyKW"/> 
    <xs:element ref="zamkniecieKW"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="osobaFizycznaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dane dotyczące osoby 
fizycznej</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="pierwszeImie" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="drugieImie" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="nazwisko" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="imieOjca" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="imieMatki" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="nrPESEL"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="osobaPrawnaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dane dotyczące osoby 
prawnej</xs:documentation> 
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  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nazwaOsobyPrawnej" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="siedzibaOsobyPrawnej" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="nrREGON"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{14}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="daneOrganu"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dane wspólne dla organu, jednostki 
administracyjnej lub osoby prawnej</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nazwa" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="siedziba" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="zalozenieLubZmianyKW"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Zawiadomienie o zmianach dokonanych w 
centralnej bazie ksiąg wieczystych, w przypadku założenia nowej księgi wieczystej lub 
dokonania wykreśleń albo nowych wpisów w istniejącej księdze 
wieczystej</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ogolnaCzescInformacyjna"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
ref="nadawcaZawiadomienia"/> 
       <xs:element 
ref="adresatZawiadomienia"/> 
       <xs:element ref="nrKW"/> 
       <xs:element ref="typKW"/> 
       <xs:element 
name="podstawaWpisuWDzialeII"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="aktNotarialny" minOccurs="0"> 
          
 <xs:complexType> 
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 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="tytulAktuNotarialnego" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="numerRepertoriumAProwadzonegoPrzezNotariusza" 
type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="dataSporzadzeniaAktuNotarialnego" type="xs:date"/> 
            
 <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
            
 <xs:element name="imiePierwszeNotariusza" type="xs:string"/> 
            
 <!-- Imię pierwsze notariusza (zastępcy notariusza) --> 
            
 <xs:element name="imieDrugieNotariusza" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            
 <!-- Imię drugie notariusza (zastępcy notariusza) --> 
            
 <xs:element name="nazwiskoLubPierwszyCzlonNazwiskaZlozonegoNotariusza" 
type="xs:string"/> 
            
 <!-- Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy 
notariusza) --> 
            
 <xs:element name="drugiCzlonNazwiskaZlozonegoNotariusza" type="xs:string" 
minOccurs="0"/> 
            
 <!-- Drugi człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza) --> 
            
 <xs:element name="siedzibaKancelariiNotarialnej" type="xs:string"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="decyzjaAdministracyjna" minOccurs="0"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="przedmiotDecyzji" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="numerDecyzji" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="dataWydaniaDecyzji" type="xs:date"/> 
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 <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
            
 <xs:element name="oznaczenieOrganu" type="xs:string"/> 
            
 <!-- Oznaczenie organu, który wydał decyzję --> 
            
 <xs:element name="siedzibaOrganu" type="xs:string"/> 
            
 <!-- Siedziba organu, który wydał decyzję --> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="orzeczenieSadowe" minOccurs="0"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="rodzajIPrzedmiotOrzeczenia" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="sygnaturaAkt" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="dataWydaniaOrzeczenia" type="xs:date"/> 
            
 <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
            
 <xs:element name="wskazanieSadu"> 
            
  <!-- Wskazanie sądu, który wydał orzeczenie, wraz z określeniem nazwy i 
numeru wydziału --> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="nazwaWydzialu" type="xs:string"/> 
            
    <xs:element name="nrWydzialu" type="xs:string"/> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
            
 </xs:element> 
            
 <xs:element name="siedzibaSadu" type="xs:string"/> 
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 <!-- Siedziba sądu, który wydał orzeczenie --> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="wyciagZDzialowKW"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="I-O"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="polozenieNieruchomosci"> 
           <!-- Dane o 
położeniu nieruchomości --> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="wojewodztwo" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="powiat" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="gmina" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="miejscowosc" type="xs:string"/> 
            
 <xs:element name="dzielnica" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            
 <xs:element name="ulica" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            
 <xs:element name="nrPorzadkowy" type="xs:string"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="rodzajNieruchomosci"> 
          
 <xs:complexType> 
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 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="nieruchomoscGruntowa" minOccurs="0"> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="oznaczenieNieruchomosci" 
type="xs:string"/> 
            
    <xs:element name="nazwaObrebuEwid" type="xs:string" 
minOccurs="0"/> 
            
    <xs:element name="nrObrebuEwid" type="xs:string"/> 
            
    <!-- Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego lub tylko numer 
obrębu ewidencyjnego --> 
            
    <xs:element name="nrDzialkiEwid" type="xs:string" 
maxOccurs="unbounded"/> 
            
    <!-- Numery działek ewidencyjnych --> 
            
    <xs:element name="obszarNieruchomosci"> 
            
     <!-- Obszar wyrażony w m2 --> 
            
     <xs:complexType> 
            
      <xs:simpleContent> 
            
       <xs:extension base="xs:integer"> 
            
        <xs:attribute name="jednostka" 
type="xs:string" default="m2"/> 
            
       </xs:extension> 
            
      </xs:simpleContent> 
            
     </xs:complexType> 
            
    </xs:element> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
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 </xs:element> 
            
 <xs:element name="nieruchomoscBudynkowaLubLokalowa" minOccurs="0"> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="oznaczenieBudynku" type="xs:string" 
minOccurs="0"/> 
            
    <!-- Oznaczenie budynku stanowiącego odrębną nieruchomość 
albo --> 
            
    <!-- Oznaczenie budynków, z których wyodrębniono lokale 
stanowiące odrębną nieruchomość --> 
            
    <xs:element name="oznaczenieBudynkowZLokalami" 
type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            
    <xs:element name="nrDzialki" type="xs:string" 
maxOccurs="unbounded"/> 
            
    <!-- Numery działek, na których usytuowany jest budynek 
stanowiący odrębną nieruchomość albo budynek, z którego wyodrębniono lokale stanowiące 
odrębną nieruchomość --> 
            
    <xs:element name="lacznePolePowUzytkowej"> 
            
     <!-- Pole wyrażone w m2 --> 
            
     <!-- Łączne pole powierzchni użytkowej lokali w 
budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali --> 
            
     <xs:complexType> 
            
      <xs:simpleContent> 
            
       <xs:extension base="xs:integer"> 
            
        <xs:attribute name="jednostka" 
type="xs:string" default="m2"/> 
            
       </xs:extension> 
            
      </xs:simpleContent> 
            
     </xs:complexType> 
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    </xs:element> 
            
    <xs:element name="oznaczenieLokalu" type="xs:string"/> 
            
    <!-- Oznaczenie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość --> 
            
    <xs:element name="polePowUzytkowej"> 
            
     <!-- Pole wyrażone w m2 --> 
            
     <!-- Pole powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego 
odrębną nieruchomość --> 
            
     <xs:complexType> 
            
      <xs:simpleContent> 
            
       <xs:extension base="xs:integer"> 
            
        <xs:attribute name="jednostka" 
type="xs:string" default="m2"/> 
            
       </xs:extension> 
            
      </xs:simpleContent> 
            
     </xs:complexType> 
            
    </xs:element> 
            
    <xs:element name="liczbaIzb" type="xs:integer"/> 
            
    <!-- Liczba izb wchodzących w skład lokalu --> 
            
    <xs:element name="liczbaPomieszczen" type="xs:integer"/> 
            
    <!-- Liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu --> 
            
    <xs:element name="oznaczenieKondygnacji" 
type="xs:integer"/> 
            
    <!-- Oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne 
wejście do lokalu --> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
            
 </xs:element> 
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 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="I-Sp"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="rodzajUjawnianegoPrawa" type="xs:string"/> 
          <!-- Rodzaj 
ujawnianego prawa związanego z własnością nieruchomości lub prawem użytkowania 
wieczystego --> 
          <xs:element 
name="wielkoscUdzialuWNieruchomosciWspolnejGBU"> 
           <!-- Udział 
wyrażony w % --> 
           <!-- 
Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku  
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali --> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:simpleContent> 
            
 <xs:extension base="xs:integer"> 
            
  <xs:attribute name="jednostka" type="xs:string" default="%"/> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="wielkoscUdzialuWNieruchomosciWspolnejPUW"> 
           <!-- Udział 
wyrażony w % --> 
           <!-- 
Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego 
oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali --> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:simpleContent> 
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 <xs:extension base="xs:integer"> 
            
  <xs:attribute name="jednostka" type="xs:string" default="%"/> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="nrKW" type="xs:string"/> 
          <!-- Numer księgi 
wieczystej, w której ujawniono udział --> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="II"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="daneWlascicielaLubWspolwlascicieli"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="osobaFizyczna" type="osobaFizycznaType" minOccurs="0"/> 
            
 <xs:element name="osobaPrawna" type="osobaPrawnaType" minOccurs="0"/> 
            
 <xs:element name="skarbPanstwa" type="xs:string" default="Skarb Państwa" 
minOccurs="0"/> 
            
 <!-- Gdy właścicielem jest Skarb Państwa – nazwa „Skarb Państwa” --> 
            
 <xs:element name="jednostkaSamorzaduTerytorialnego" minOccurs="0"> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="nazwa" type="xs:string"/> 
            
    <xs:element name="kodTERYT"> 
            
     <xs:simpleType> 
            
      <xs:restriction base="xs:string"> 
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       <xs:pattern value="[0-9]{7}"/> 
            
      </xs:restriction> 
            
     </xs:simpleType> 
            
    </xs:element> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
            
 </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="rodzajWspolwlasnosci"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="laczna" type="xs:integer"/> 
            
 <xs:element name="wCzesciachUlamkowych" type="xs:float"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="wielkoscUdzialu" type="xs:float"/> 
          <!-- Wielkość 
udziału we współwłasności w częściach ułamkowych --> 
          <xs:element 
name="daneUzytkownikaWieczystegoLubWspoluzytkownikowWieczystych"> 
           <!-- Dane 
dotyczące użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych --> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="osobaFizyczna" type="osobaFizycznaType" minOccurs="0"/> 
            
 <xs:element name="osobaPrawna" type="osobaPrawnaType" minOccurs="0"/> 
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 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="wielkoscUdzialuWUzytkowaniuWieczystym"> 
           <!-- Udział 
wyrażony w % --> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:simpleContent> 
            
 <xs:extension base="xs:integer"> 
            
  <xs:attribute name="jednostka" type="xs:string" default="%"/> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="terminUstanowieniaPrawaUW" type="xs:date"/> 
          <!-- Data w 
formacie RRRR-MM-DD --> 
          <!-- Termin, do 
kiedy zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego --> 
          <xs:element 
name="daneOsobyPrawnej"> 
           <!-- Dane 
osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa --> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:complexContent> 
            
 <xs:extension base="daneOrganu"> 
            
  <xs:sequence> 
            
   <xs:element name="nrREGON"> 
            
    <xs:simpleType> 
            
     <xs:restriction base="xs:string"> 
            
      <xs:pattern value="[0-9]{14}"/> 
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     </xs:restriction> 
            
    </xs:simpleType> 
            
   </xs:element> 
            
  </xs:sequence> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:complexContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="daneOrganuRreprezentujacegoSkarbPanstwa" type="daneOrganu"/> 
          <!-- Dane organu 
reprezentującego Skarb Państwa --> 
          <xs:element 
name="daneJednostkiOrganizacyjnejNieposiadajacejOsobowosciPrawnej"> 
           <!-- Dane 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w 
trwały zarząd --> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:complexContent> 
            
 <xs:extension base="daneOrganu"> 
            
  <xs:sequence> 
            
   <xs:element name="nrREGON"> 
            
    <xs:simpleType> 
            
     <xs:restriction base="xs:string"> 
            
      <xs:pattern value="[0-9]{14}"/> 
            
     </xs:restriction> 
            
    </xs:simpleType> 
            
   </xs:element> 
            
  </xs:sequence> 
            
 </xs:extension> 
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 </xs:complexContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="zamkniecieKW"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Zawiadomienie o zamknięciu księgi 
wieczystej</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ogolnaCzescInformacyjna"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
ref="nadawcaZawiadomienia"/> 
       <xs:element 
ref="adresatZawiadomienia"/> 
       <xs:element ref="nrKW"/> 
       <xs:element ref="typKW"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="informacja" type="xs:string" 
default="Księga wieczysta została zamknięta"/> 
    <!-- Informacja o treści: „Księga wieczysta została zamknięta" -
-> 
    <xs:element name="nrKW" type="xs:string"/> 
    <!-- Numer księgi wieczystej, do której przeniesiona została 
nieruchomość z zamkniętej księgi wieczystej --> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="nadawcaZawiadomienia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Nadawca zawiadomienia</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="nazwaSaduRejonowego" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="siedzibaSadu" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="kodWydzialu" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="nrWydzialu" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="nazwaWydzialu" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="adresPocztyElektronicznej" 
type="xs:string"/> 
    <xs:element name="nrTelefonu" type="xs:string"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="adresatZawiadomienia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Adresat zawiadomienia</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="nazwaOrganu" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="nazwaJednostkiOrganizacyjnej" 
type="xs:string"/> 
    <!-- Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w 
zakresie ewidencji gruntów i budynków --> 
    <xs:element name="adresSiedzibyJednostkiOrganizacyjnej"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="nazwaMiejscowosci" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element 
name="identyfikatorTERYTMiejscowosci"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:string"> 
          <xs:pattern 
value="[0-9]{7}"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="ulica" 
type="xs:string" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="nrPorzadkowy" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element name="kodPocztowy"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:string"> 
          <xs:pattern 
value="[0-9]{2}-[0-9]{3}"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
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     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="nrKW"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Numer księgi wieczystej, której dotyczy 
zawiadomienie</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <!-- Numer księgi wieczystej, której dotyczy zawiadomienie --> 
  <!-- Ciąg znaków, na który składają się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg 
wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium 
ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna. Poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem 
„/” --> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="kodWydzialuKWSaduRejonowego"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:length value="4"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="nrWgRepertoriumKW" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="cyfraKontrolna" type="xs:integer"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="typKW"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Typ księgi wieczystej - informacja wskazująca na 
rodzaj nieruchomości lub prawa, dla którego jest prowadzona księga 
wieczysta</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="rodzajNieruchomosci"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="nieruchomoscGruntowa" minOccurs="0"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:string"> 
          <xs:enumeration 
value="nieruchomość gruntowa"/> 
          <xs:enumeration 
value="grunt oddany w użytkowanie wieczyste"/> 
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          <xs:enumeration 
value="grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną 
nieruchomość"/> 
          <xs:enumeration 
value="grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną 
nieruchomość"/> 
          <xs:enumeration 
value="grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną 
nieruchomość"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="nieruchomoscBudynkowa" minOccurs="0"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:string"> 
          <xs:enumeration 
value="budynek stanowiący odrębną nieruchomość"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="nieruchomoscLokalowa" minOccurs="0"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:string"> 
          <xs:enumeration 
value="lokal stanowiący odrębną nieruchomość"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema>
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Załącznik Nr 4  
 

Treść  
zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL  

dotyczących osób fizycznych ujawnionych w  ewidencji gruntów i budynków  
oraz schemat XML tego zawiadomienia 

I. Treść zawiadomienia o zmianach dokonywanych  w bazie danych PESEL 
1. Na treść zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL, dotyczących 
osoby fizycznej, ujawnionej w  ewidencji gruntów i budynków, składają się: 

1) napis w brzmieniu: „Zawiadomienie o zmianach dokonanych w bazie danych 
PESEL” 

2) data dokonanej zmiany w postaci: rrrr_mm_dd; 
3) numer PESEL osoby, której zmiana dotyczy; 
4) rodzaj zmiany: 

a) zmiana nazwiska, 
b) zmiana imienia lub imion, 
c) zmiana adresu miejsca pobytu stałego, 
d) data zgonu, 
e) zmiana numeru PESEL, 

5) aktualne dane osoby, której dotyczy zawiadomienie: 
a) pierwsze imię, 
b) drugie imię, 
c) nazwisko, 
d) PESEL, 
e) adres miejsca pobytu stałego: 

 województwo, 
 powiat, 
 gmina, 
 miejscowość, 
 dzielnica, 
 ulica, 
 numer porządkowy. 

2. W przypadku, gdy przyczyną zawiadomienia jest zgon osoby, na treść zawiadomienia 
składają się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. a-c oraz 
informacja o treści „data zgonu – rrrr_mm_dd. 

II. Schemat XML dotyczący zawiadomienia, o którym mowa  w rozdziale I 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns="http://www.gugik.gov.pl" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www.gugik.gov.pl" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Załącznik Nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
00.00.2010 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - definicja 
zawiadomienia w formacie XML</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
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 <xs:element name="zawiadomienieZ4"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Zawiadomienie o zmianach dokonanych w bazie 
danych PESEL dotyczących osób fizycznych ujawnionych w ewidencji gruntów i 
budynków</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="tytulZawiadomienia" type="xs:string" 
default="Zawiadomienie o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL"/> 
    <xs:element name="dataDokonanejZmiany" type="xs:date"/> 
    <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
    <xs:element name="nrPESEL"> 
     <!-- Numer PESEL osoby, której zmiana dotyczy --> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="rodzajZmiany"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:enumeration 
value="zmianaNazwiska"/> 
       <xs:enumeration 
value="zmianaImieniaLubImion"/> 
       <xs:enumeration 
value="zmianaAdresuMiejscaPobytuStalego"/> 
       <xs:enumeration value="dataZgonu"/> 
       <xs:enumeration 
value="zmianaNumeruPESEL"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="aktualneDaneOsobowe"> 
     <!-- Aktualne dane osoby, której dotyczy zawiadomienie 
--> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="pierwszeImie" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element name="drugieImie" 
type="xs:string" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="nazwisko" 
type="xs:string"/> 

<xs:element name="PESEL" 
type="xs:string"/> 
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       <xs:element name="adres" 
minOccurs="0"> 
        <!-- Adres miejsca pobytu stałego 
--> 
        <!-- Element ten NIE występuje, 
gdy przyczyną zawiadomienia jest zgon osoby --> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="wojewodztwo" type="xs:string"/> 
          <xs:element 
name="powiat" type="xs:string"/> 
          <xs:element 
name="gmina" type="xs:string"/> 
          <xs:element 
name="miejscowosc" type="xs:string"/> 
          <xs:element 
name="dzielnica" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="ulica" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="nrPorzadkowy" type="xs:string"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="dataZgonu" 
type="xs:date" minOccurs="0"/> 
       <!-- Data w formacie RRRR-MM-DD --> 
       <!-- Element ten występuje, gdy 
przyczyną zawiadomienia jest zgon osoby --> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema>
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UZASADNIENIE  

do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach 

 
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 24b ust. 4 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 

poz. 1287) 

Materia objęta projektem niniejszego rozporządzenia nie była dotychczas regulowana 

przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

Projekt określa sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, zwanego dalej „ZSIN”. 

Proponowane w tym zakresie regulacje prawne wynikają z postanowień art. 24b ust. 1 

ustawy. W świetle tych przepisów Główny Geodeta Kraju oraz inne wskazane organy 

administracji rządowej i samorządowej, w ramach współdziałania i współpracy,  

są zobowiązane do utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego, który na bazie 

nowoczesnej technologii informatycznej usprawni procesy pozyskiwania, wymiany danych, 

aktualizacji i udostępniania informacji o nieruchomościach, gromadzonych w ewidencji 

gruntów i budynków oraz w systemie ksiąg wieczystych, a w rezultacie przyczyni się do 

poprawy wiarygodności tych rejestrów publicznych.  

Mając powyższe na uwadze projekt rozporządzenia, nie wchodząc w szczegółowe 

rozwiązania natury technologicznej i technicznej, określa sposób tworzenia ZSIN, w tym 

zakres podstawowych działań, jakie musza być podjęte w ramach ustawowego obowiązku 

współdziałania i współpracy przez organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy, w celu 

osiągnięcia celów określonych w ustawie.  

Projekt rozporządzenia określa także techniczne zasady wymiany danych pomiędzy 

włączonymi do ZSIN rejestrami publicznymi.  

Zgodnie z postanowieniami ustawy częścią składową ZSIN jest centralne 

repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. Projekt rozporządzenia 

określa model danych tego repozytorium, zasady jego tworzenia oraz aktualizacji.  Wskazuje 

także standardy wymiany danych  między rejestrami objętymi ZSIN. 

Model pojęciowy danych ZSIN opracowany został zgodnie z metodologią 

zdefiniowaną w międzynarodowych normach ISO (International Organisation for 

Standardization) serii 19100 - Geographic Information, przy czym: 

1) Schematy aplikacyjne UML, zawarte w załączniku nr 1, zostały sporządzone według reguł 

określonych w normie PN-EN-ISO 19109:2006 (Geographic information —Rules for 
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Application Schema) i zapisane w języku UML (Unified Modelling Language) zgodnym  

z profilem zdefiniowanym w specyfikacji technicznej ISO/TS 19103:2005 (Geographic 

information — Conceptual schema language), 

2) Katalogi obiektów, zawarte w załączniku nr 1, zostały sporządzone według reguł 

określonych w normie PN-EN-ISO 19110:2006 (Geographic information — Methodology 

for feature cataloguing), 

3) W schemacie aplikacyjnym UML został pominięty stereotyp <<property>> będący 

standardowym stereotypem dla atrybutów, 

4) Schematy aplikacyjne GML, zawarty w załączniku nr 2, 3 oraz 4, zostały opracowane 

zgodnie z normą EN-ISO 19136:2007 (Geographic information - Geography Markup 

Language GML);  

5) Ze względu na brak możliwości bezpośredniej implementacji stereotypu «voidable»  

w schemacie aplikacyjnym GML w modelu został on zaimplementowany przy 

wykorzystaniu atrybutu gml:nilReason zdefiniowanego EN-ISO 19136:2007, 

6) Wszelkie ograniczenia zostały określone w języku polskim, a tam gdzie to było możliwe, 

również w języku OCL (Object Constraint Language) w wersji 2.2 opracowanej przez 

OMG (Object Management Group).  

Projekt rozporządzenia, zgodnie z ww. upoważnieniem ustawowym, określa treść, 

formę i sposób przekazywania, za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN, 

zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w bazach danych: ewidencji gruntów, ksiąg 

wieczystych oraz PESEL. 

 Aby stworzyć warunki do automatyzacji procesów aktualizacji poszczególnych 

rejestrów włączonych do ZSIN w oparciu o treść tych zawiadomień, projekt rozporządzenia 

ustala XML, jako standard zapisu treści tych dokumentów, oraz ujednolica ich treść i format 

poprzez załączenie do rozporządzenia schematów XML dla poszczególnych zawiadomień. 

Regulacje zawarte w § 15 i 16 projektu rozporządzenia określają harmonogram 

podstawowych działań organizacyjnych i dostosowawczych niezbędnych dla osiągnięcia 

zakreślonych w ustawie celów. Ze względu na złożony charakter tworzonego systemu, dużą 

liczbę podmiotów zaangażowanych w jego tworzenie, a także zróżnicowany stan danych 

utrzymywanych przez starostów (część danych przechowywana jest jeszcze w postaci 

analogowej), proces dochodzenia do pełnej funkcjonalności systemu będzie rozłożony  

w czasie. Zakłada się, że zostanie on zakończony w ciągu trzech lat od wejścia w życie 

rozporządzenia. 
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Tworzenie ZSIN, zgodnie z postanowieniami art. 24b ust. 1 i 2 ustawy, odbywać się 

będzie w ramach współpracy organów administracji rządowej oraz samorządowej. Skuteczne 

wykonanie ww. przepisów ustawy wymaga indywidualnego uzgodnienia kolejności i zakresu 

działań zainteresowanych podmiotów. Formą, w której treść tych uzgodnień zostanie 

utrwalona, są porozumienia, o których mowa w § 15 i 16 niniejszego projektu 

rozporządzenia. 

Zakres projektowanego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie miało bezpośredni i pozytywny wpływ  

na funkcjonowanie organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów, 

które wykorzystują informacje o nieruchomościach. W szczególności rozporządzenie 

przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z prowadzeniem rejestrów publicznych 

dotyczących nieruchomości, poprawy wiarygodności tych rejestrów oraz obniżenie kosztów 

ich prowadzenia. Dotyczy to w szczególności: 

 ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów i prezydentów miast na 

prawach powiatu, 

 ksiąg wieczystych, prowadzonych w oparciu o centralną bazę ksiąg wieczystych przez 

sądy rejonowe, 

 ewidencji podatkowej nieruchomości, prowadzonej przez wójtów, burmistrzów  

i  prezydentów miast, 

 krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, prowadzonego przez Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wdrożenie przepisów rozporządzenie dotyczących w szczególności centralnego repozytorium 

kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków przyczyni się także do usprawnienia  

i obniżenia kosztów realizacji zadań przez: 

 Główny Urząd Statystyczny w zakresie badań statystycznych,  

 naczelne, centralne i regionalne organy w zakresie planowania przestrzennego, 

planowania gospodarczego oraz innych ustawowych zadań związanych  

z nieruchomościami oraz środowiskiem,  
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 organy kontroli państwa a także organy odpowiedzialne za zwalczanie korupcji  

i bezpieczeństwo wewnętrzne, w zakresie pozyskiwania informacji o nieruchomościach.  

2.  Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostanie także 

przedstawiony do konsultacji Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji  

o nieruchomościach nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa 

oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże w okresie tworzenia i wdrażania 

ZSIN, tj. w latach 2011-2013, organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy, będą musiały 

zapewnić środki na określone w projekcie rozporządzenia działania dostosowawcze. Po 

wdrożeniu ZSIN niezbędne będą także środki budżetowe niezbędne do utrzymywania 

infrastruktury technicznej tego systemu. 

Przy ocenie skutków proponowanych regulacji na sektor finansów publicznych należy mieć 

na uwadze, że konieczność modernizacji systemów informatycznych ewidencji gruntów  

i budynków, ksiąg wieczystych, PESEL, REGON, TERYT oraz ewidencji podatkowej 

nieruchomości wynika z innych regulacji prawnych zawartych w szczególności: 

 w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450  

z późn. zm.), 

 w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.), 

 w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.  Nr 

76, poz. 489).  

W rezultacie większość działań dostosowawczych, o których mowa w projekcie 

rozporządzenia, będzie częścią składową szerszych działań modernizacyjnych, których koszty 

zostały określone przy uchwalaniu ww. ustaw. Należy przy tym mieć na uwadze,  

że podmioty przeprowadzające modernizację, w tym jednostki samorządu terytorialnego, 

będą mogły korzystać z funkcjonalności elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP), o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności w zakresie: 
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 podpisu elektronicznego potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP, 

 elektronicznej skrzynki podawczej.  

W procesie modernizacji systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym 

dostosowywania tych systemów do wymogów określonych w projekcie rozporządzenia,  

starostowie i prezydenci miast będą mogli także wykorzystywać nieodpłatnie rezultaty 

projektów teleinformatycznych, realizowanych na szczeblu centralnym, w szczególności 

takich jak:  

1) „TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju”5; 

2) „Geoportal2”6; 

3) „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy 

zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych 

świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”7; 

4) projekt pilotażowy, realizowany przez GUGiK we współpracy z Ministerstwem 

Sprawiedliwości, Urzędem Miasta Krakowa oraz innymi miejskimi i powiatowymi 

jednostkami organizacyjnymi, mający na celu wdrożenie wybranych funkcjonalności ZSIN,  

w tym modułu aplikacyjnego umożliwiającego generowanie w postaci dokumentów 

elektronicznych zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych.  

Ponadto w zakresie dostosowania istniejących systemów informatycznych ewidencji gruntów 

i budynków, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wykorzystać wpływy ze 

sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i  informacji 

z zasobów powiatowych, które przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy 

                                                
5 Projekt realizowany przez GUGiK współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego głównymi celami są: 
- utworzenie cyfrowych zbiorów danych określających przebieg granic jednostek podziałów terytorialnych kraju 
(PRG), 
- opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego zintegrowanego z geoportalem.gov.pl, systemem 
katastralnym, w tym z Integrująca Platformą Elektroniczną (IPE), utworzoną w rakach projektu Phare 2000 – 
Budowa ZSK, ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz państwowym rejestrem nazw geograficznych .  
6 Projekt realizowany przez GUGiK współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego głównym celem jest 
umożliwienie powszechnego dostępu i stosowania informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę 
krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi 
usług,. 
7 Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Głównym Geodetą 
Kraju, Powiatem Piaseczyńskim oraz Miastem Płock w ramach Priorytetu 2.4 „Rozwój zasobów ludzkich, 
wzmacnianie potencjału ludzkiego w samorządach i służbach publicznych” Mechanizmu Finansowego EOG. 
Jednym z jego głównych celów jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu komputerowego 
przeznaczonego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz mapy zasadniczej, w sposób dostosowany do potrzeb ZSIN. 
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wprowadzające ustawę o finansach publicznych, poprzez likwidację powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały zwiększone o około 20%. 

Przy uwzględnieniu ww. okoliczności szacunkowe koszty utworzenia i wdrożenia ZSIN  

w latach 2011 – 2013 oraz ich rozkład na uczestniczące w tym przedsięwzięciu podmioty 

przedstawia poniższa tabela:  

L.p. Podmiot Rodzaj kosztów Kwota  Źródła 

finansowania 

Uwagi 

1  

Główny Urząd 

Geodezji  

i Kartografii 

1. Modernizacja integrującej 
platformy elektronicznej  

2. Utrzymanie infrastruktury 
teleinformatycznej ZSIN 

1) 1 mln zł 

2) a) 1 mln zł – 

asysta  techniczna 

systemu, 

b) 5 mln zł - 

koszty utrzymania 

infrasruktury 

sieciowej.  

Część 17 – 
Administracja 
publiczna 

1. Koszty 
jednorazowe w 
latach 2011 – 2013 

2. Koszty roczne.  

W odniesieniu do 
kosztów 
utrzymania 
infrastruktury 
sieciowej czynione 
są starania 
zmierzające do 
zmniejszenia tych 
kosztów poprzez 
integracje 
infrastruktury 
sieciowej 
administracji 
publicznej. 

 

2  Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Modernizacja systemu NKW  500 tys. zł 

 

Część 17 – 

Administracja 

publiczna 

 

3 Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Modernizacja PESEL 300 tys. zł Część 17 – 

Administracja 

publiczna 

 

5  

GUS 

Modernizacja REGON oraz 

TERYT 

300 tys. zł Część 17 – 

Administracja 

publiczna 

 

4 Starostwa 

powiatowe i urzędy 

miejskie 

Dostosowanie systemów 
informatycznych ewidencji  
gruntów i  budynków 

10 mln zł  Administracja 

samorządowa 
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Po wdrożeniu ZSIN, w wyniku automatyzacji niektórych czynności związanych  

z prowadzeniem rejestrów publicznych włączonych do tego systemu oraz usprawnienia 

procesów pozyskiwania danych niezbędnych do aktualizacji tych rejestrów, a także procesów 

udostępniania zawartych w nich informacji, pojawią się oszczędności, które z nawiązką 

zrekompensują wcześniejsze nakłady finansowe.  

Szczególne oszczędności po wdrożeniu ZSIN pojawią się na poziomie samorządowych 

jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania związane z ewidencją gruntów  

i budynków, w związku z: 

 usprawnieniem procesu aktualizacji tego rejestru publicznego (kilka milionów zmian 

rocznie) i automatyzacją niektórych czynności związanych z ta aktualizacją, 

 wobec zwolnienia tych jednostek organizacyjnych z obowiązków dotyczących 

udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków naczelnym i centralnym organom 

administracji publicznej, Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, organom kontroli państwa,   

GUS, 

 zastąpieniem papierowej postaci zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych 

dokumentami elektronicznymi. 

Szacuje się, że po wdrożeniu IPE, w związku z automatyzacją procesów, zmniejszą się 

potrzeby kadrowe do obsługi ewidencji gruntów i budynków w statystycznym powiecie o 0,5 

etatu, co przekłada się na roczne oszczędności budżetowe w skali jednego statystycznego 

powiatu w wysokości 36 tys. zł, a w skali kraju – w wysokości 13,6 mln zł. 

Istotne oszczędności finansowe po wdrożeniu ZSIN, będą także udziałem:  

1) sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, w związku z: 

 automatyzacją niektórych czynności związanych z nowymi wpisami w księdze 

wieczystej, 

 zastąpieniem papierowej postaci zawiadomień o nowych wpisach w księgach 

wieczystych dokumentami elektronicznymi; 

2) centralnych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych władzy publicznej, 

wykorzystujących do swojej działalności informacje zawarte w ewidencji gruntów  

i budynków, w szczególności takich jak: Główny Urząd Statystyczny, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo 

Skarbu Państwa, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
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Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli, Centralne 

Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze, urzędy skarbowe, urzędy  wojewódzkie, 

urzędy marszałkowskie, w związku z zastąpieniem ponad 400 punktów dostępowych  

do danych ewidencji gruntów i budynków, posługujących się różną technologią 

informatyczną, jednym punktem dostępowym, zapewniającym udostępnianie danych  

w jednoznacznie zdefiniowanych formatach i dodatkowo agregację tych danych dla 

dowolnego obszaru oraz wykonywanie na danych ewidencji gruntów i budynków 

odpowiednich analiz, w tym analiz przestrzennych.  

Szacuje się,  że łączne roczne oszczędności, o których mowa w pkt 1 i 2, w skali kraju, będą 

rzędu  10 - 15 mln zł. 

Projekt nie nakłada nowych zobowiązań finansowych na przedsiębiorców. 

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 

Regulacje zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Rozporządzenie wpłynie pozytywnie na konkurencyjność gospodarki oraz funkcjonowanie 

przedsiębiorstw.  

Nieruchomości są istotnym składnikiem kapitału. W wyniku utworzenia ZSIN w sposób 

określony w rozporządzeniu ułatwiony zostanie dostęp do informacji, zawartych w rejestrach 

publicznych, dotyczących nieruchomościach, oraz nastąpi poprawa aktualności  

i wiarygodności tych informacji. Należy więc zakładać, że projekt rozporządzenia będzie miał 

pozytywny wpływ na inwestycyjne decyzje przedsiębiorców zarówno krajowych jak  

i zagranicznych.   

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Rozporządzenie będzie miało wpływ na sytuację i rozwój regionów. Budowa sprawnego 

i nowoczesnego zbioru danych o nieruchomościach podniesie spójność terytorialną w kraju  

i będzie służyć pełniejszej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. 

Dodatkowo uściślenie i ujednolicenie prowadzenia systemu informacji o nieruchomościach 

wpłynie na ekonomizację planowania przestrzennego i istotne wzmocnienie ładu 

przestrzennego na poziomie lokalnym. Stworzenie systemu wpłynie także na uszczelnianie 

sytemu podatków i opłat lokalnych - dochodów własnych gmin. 


