
Stowarzyszenie Geodetów Polskich  
Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu 
 

Komunikat nr 1 

XX Konferencji Naukowo - Technicznej 
 

na temat: 

Kataster Nieruchomości z perspektywy ostatnich 30 lat. 
 Obecny stan prawny i postulowane zmiany  

w świetle budowy ZSiN oraz pracy Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do 

spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. 

Ostrów Wielkopolski, 13-14 listopada 2017 r. 
 

Miejsce konferencji: 
Hotel restauracja Borowianka 

ul. Limanowskiego 134, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Zakres tematyczny Konferencji 

Jest to Jubileuszowa, XX Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona tematyce katastru 

nieruchomości, nazywanego w Polsce ewidencją gruntów i budynków. Pierwsza Konferencja odbyła 

się w Kaliszu w roku 1986. Spotykamy się po raz 20-ty. 

Obecnie tworzony jest Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), którego szkielet 

stanowi ewidencja gruntów i budynków. W ramach ZSIN tworzone jest centralne repozytorium danych 

ewidencyjnych na poziomie krajowym, będące kopią danych ewidencji gruntów i budynków.  

Obowiązujące przepisy wprowadziły w miejsce Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych SWDE  

standard GML (Geography Markup Language). Z wykorzystaniem tego standardu nowe lub 

zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków są przekazywane do centralnego repozytorium.  

Problemy z jego wdrożeniem, na jakie napotykają twórcy oprogramowań są podobne, jak w 

przypadku SWDE, a część z nich wynika z niedoskonałości przepisów. 

W kraju prowadzone są wzmożone prace w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,  

w tym przy znaczącym udziale środków unijnych - środków pochodzących z regionalnych programów 

operacyjnych oraz Programu operacyjnego – Polska Cyfrowa. Jest szansa na poprawę jakości danych 

ewidencyjnych, w tym danych opisujących przebieg granic działek ewidencyjnych, co również powinno 

przełożyć się na wiarygodność danych ewidencyjnych gromadzonych w centralnym repozytorium ZSIN. 

ZSIN niesie ze sobą dużo korzyści i dużo zagrożeń związanych z jego utworzeniem oraz niemało 

problemów związanych z utrzymaniem jego w stanie aktualności. Niektóre z nich zostaną poruszone 

na konferencji, na którą serdecznie zapraszamy. 

 

Zgłoszenie i opłata za uczestnictwo: 

opłata netto 880 zł opłata brutto 1082,40 zł       (opłata brutto zawiera 23% podatku VAT) 

 



Opłata zawiera: Pełne koszty pobytu – materiały konferencyjne, nocleg oraz koszty 
organizacyjne.  Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy konferencji. 

Uwaga:    Istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT dla jednostek budżetowych spełniających 
wszystkie warunki oświadczenia jednostki załączonego do niniejszego komunikatu – po 
podpisaniu i złożeniu wspomnianego oświadczenia jednocześnie ze zgłoszeniem. 

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na załączonym formularzu i wysłać do dnia 27.10.2017 r.  

na adres e-mail: cegeo@o2.pl 
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