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Podstawy prawne ZSIN

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) –
art. 7 a pkt 5 oraz 24b

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w

sprawie ZSIN Dz. U. poz. 249) – weszło w życie z dniem 9 marca
2013 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 7a pkt 5
Główny Geodeta Kraju:
inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami
administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego
systemu.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne
Art. 24b.
Główny Geodeta Kraju we współpracy ze:
starostami,
wojewodami i marszałkami województw
Ministrem Sprawiedliwości,
ministrem właściwym do spraw administracji publicznej,
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
ministrem właściwym do spraw środowiska,
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,
Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach,
będący systemem teleinformatycznym

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne

ZSIN umożliwi w szczególności:
1)
2)
3)

4)

prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB;
monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności
i jakości zbiorów danych EGiB;
wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB a innymi
rejestrami publicznymi, takimi jak: KW, państwowy rejestr granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), krajowy rejestr urzędowy
podziału terytorialnego kraju (TERYT), krajowy rejestr urzędowy podmiotów
gospodarki narodowej (REGON), krajowy system ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(KSEP), w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a
także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o
zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych,
mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa
w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne

5)

6)

7)

weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w: KW, Powszechnym
Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL), REGON oraz TERYT, a także
pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby EGiB;
udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych
EGiB, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań
publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów
powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,
środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej,
zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;
przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych EGiB obejmujących
obszary większe niż jeden powiat.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ZSIN
(Dz. U. poz. 249) – weszło w życie z dniem 9 marca 2013 r.
Rozporządzenie określa:

1. sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN;
2. treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych
w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów
publicznych włączonych do ZSIN.
Cele rozporządzenia:
1. Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu zapewnienie spójności i
komplementarności rozwiązań technicznych i technologicznych, jakie w wykonaniu
obowiązków ustawowych, związanych z tworzeniem ZSIN zostaną przyjęte przez
poszczególne organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
2. Przepisy określają również harmonogram podstawowych działań
organizacyjnych i dostosowawczych niezbędnych dla osiągnięcia
zakreślonych w ustawie celów.

Projekt ZSIN – Faza I
Cel projektu:
Realizacja projektu polega na budowie ogólnopolskiej
infrastruktury technicznej oraz centralnego repozytorium kopii
zbiorów danych EGiB, będącego głównym komponentem ZSIN,
a także poprawie jakości danych EGiB, które to działania
przyczynią się do usprawnienia procesów związanych
z prowadzeniem rejestrów publicznych dotyczących
nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków, księga
wieczysta, ewidencja podatkowa), oraz zapewnią obywatelom
i przedsiębiorcom dostęp do wiarygodnych i aktualnych
informacji o nieruchomościach gromadzonych w tych rejestrach
publicznych, a także obniżą koszty ich prowadzenia.

Podstawowe informacje o projekcie

Koszt realizacji projektu

66 mln PLN

Termin realizacji:

09.2011 – 03.2015

Partnerzy projektu: grupa powiatów (52) z 4 województw:
małopolskiego – 6 powiatów,
podkarpackiego – 9 powiatów,
zachodniopomorskiego – 18 powiatów (ZCPWZ)
kujawsko-pomorskiego – 19 powiatów (ZPWK-P)

Wsparcie: międzyresortowy Zespół do Spraw ZSIN, wspierający
działalność Pełnomocnika Rządu ds. ZSIN.

Projekt ZSIN – Faza I
(ważne daty)

19.07.2013 r. – Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu
realizowanego ze środków unijnych w ramach 7. Osi
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka :
(nr POIG.07.01.00-00-058/13-00)
13.08.2013 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą zamówienia na
utworzenie ZSIN oraz wsparcie procesu ujawnienia w
księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz j.s.t.

Planowane zamówienia publiczne
w ramach projektu ZSIN
1. Usługi wsparcia merytorycznego i technicznego przy realizacji Projektu
ZSIN – Faza I (ogłoszenie zamówienia – 16 września 2013 r.)
2. Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań ZSIN – przeprowadzenie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków – trwają prace w zakresie
przygotowania dokumentacji przetargowej we współpracy z JST
(planowane ogłoszenie zamówienia – wrzesień/październik 2013 r.)

3. Usługi doradcze i wsparcie techniczne na kontrolę modernizacji
EGiB (planowane ogłoszenie zamówienia – październik 2013 r.)

4. Informacja i promocja projektu – październik 2013 r.

Relacja pomiędzy IIP a ZSIN
(współtworzenie)
IIP
Art. 17. 1. ustawy o IIP: Infrastruktura jest
tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także
funkcjonuje w wyniku współdziałania
współtworzących ją organów wiodących,
innych organów administracji oraz osób
trzecich.
ZSIN
Art 24b Pgik: Główny Geodeta Kraju we
współpracy […] tworzy i utrzymuje
zintegrowany system informacji o
nieruchomościach, będący systemem
teleinformatycznym.

ZSIN jako rozszerzenie IIP
- organy współtworzące

IIP

ZSIN

– Główny Geodeta Kraju,

– Główny Geodeta Kraju,

– minister właściwy do spraw
administracji publicznej,

– minister właściwy do spraw
administracji publicznej,

– minister właściwy do spraw
środowiska,

– minister właściwy do spraw
środowiska,

– Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego

– Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego,

– minister właściwego do spraw
rolnictwa,

– Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

– i inni.
– starostowie, wojewodowie
i marszałkowie województw,
Realizacja jednego projektu
przez wiele podmiotów!

– Minister Sprawiedliwości,
– minister właściwym do spraw
finansów publicznych.

Relacja pomiędzy IIP a ZSIN
(współtworzenie)
IIP i ZSIN
§ 9 Rozporządzenia ZSIN:
Główny Geodeta Kraju w porozumieniu ze
starostami na podstawie centralnego
repozytorium tworzy rozwiązania
umożliwiające korzystanie z usług, o których
mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej,
dotyczących zbiorów danych ewidencji
gruntów i budynków.

Rozwój funkcjonalny IIP – ZSIN jako
projekt interdyscyplinarny
Stan obecny
Rejestry referencyjne tworzone
i utrzymywane są poprzez niezależne
podmioty w zamkniętych i hermetycznych
środowiskach teleinformatycznych.

ZSIN
Pierwszy interdyscyplinarny projekt, który
zapewnia automatyczną komunikację oraz
walidację danych pomiędzy rejestrami
referencyjnymi.

Rozwój funkcjonalny IIP – ZSIN jako
dostawca danych
ZSIN jako dostawca danych dla tematów
„działka katastralna” i „budynki”
IIP
Około 70 powiatowych węzłów IIP (< 20% w skali kraju) udostępnia
w ramach IIP za pomocą usług danych przestrzennych dane EGiB.
Dla całego kraju narzędziami Geoportalu udostępniane są jedynie
dane o charakterze katastralnym.
Jako dane źródłowe do zbioru INSPIRE „działka katastralna”
wskazane i zharmonizowane zostały dane o charakterze
katastralnym.
ZSIN
Docelowo będzie możliwość wskazania
i zharmonizowania danych EGiB dla zbioru danych
INSPIRE „działka katastralna” i „budynki”.

Rozwój funkcjonalny IIP – ZSIN jako
dostawca danych
ZSIN jako dostawca danych dla tematów
„działka katastralna” i „budynki”
IIP
Dane publikowane na Geoportalu
to dane o charakterze katastralnym,
zawierające jedynie dane w zakresie
geometrii i georeferencji działek.
ZSIN
Możliwość rozszerzenia zakresu
informacyjnego oraz funkcjonalnego o
dane, jak np. użytki, kontury klasyfikacyjne,
typy siedliskowe gleb, itp.

ZSIN jako istotne rozszerzenie IIP
PODSUMOWANIE
rozszerzenie organizacyjne – projekt ZSIN jako interdyscyplinarne
przedsięwzięcie skupiające w sobie dużą liczbę podmiotów,
rozszerzenie funkcjonalne – do tej pory IIP rozumiane jako zharmonizowane
zbiory i udostępnianie usług
ZSIN jako projekt, w efekcie którego
wytworzone zostaną nowe funkcjonalności między rejestrami publicznymi,
które umożliwią im komunikację (aktualizacja danych),
rozszerzenie zasobów informacyjnych – udostępnienie obywatelom,
przedsiębiorcom i instytucjom publicznym aktualnych i wiarygodnych
informacji o nieruchomościach dzięki elektronicznej wymianie danych
pomiędzy rejestrami EGiB i NKW oraz rejestrami: PESEL, EPN, TERYT i REGON,
KSEP. Możliwość rozszerzenia zasobów informacyjnych odnoszących się do
nieruchomości, w zakresie: rodzaju użytków gruntowych, klas gleboznawczych,
typów siedliskowych gleb, itp.
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