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 Procedura przekazywania i przechowywania  kopii zabezpieczających wojewódzkie                          
i powiatowe  bazy danych krajowego systemu informacji o terenie (KSIT). 

•         Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z  2010r. Nr 193, 
poz. 1287 ze zm.),  art.3 ust.1  ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.), §15 ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie 
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy 
danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837) § 53 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, 
poz. 454), ustala się następującą procedurę przekazywania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego kopii zabezpieczających wojewódzkie i powiatowe bazy danych krajowego systemu informacji 
o terenie :  

• Marszałek województwa oraz starostowie/prezydenci miast na prawach powiatu  przekazują kopię zabezpieczającą bazy 
danych krajowego systemu informacji o terenie ( w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków) Dolnośląskiemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy  w roku, w 
ustalonych terminach:  
 

• Pierwsze przekazanie baz pomiędzy 2 stycznia – 1 marca każdego roku, 
• Drugie przekazanie baz pomiędzy 1 lipca – 31 sierpnia każdego roku. 

 
• Kopie baz danych KSIT (w tym ewidencji gruntów i budynków),  zapisane na dyskach zewnętrznych lub pentdrive’ach, zgodnie z 

obowiązującymi standardami technicznymi, oznaczonych kodem TERYT oraz nazwą jednostki (np. 0214 – powiat oleśnicki), 
przekazywane są każdorazowo upoważnionemu pracownikowi Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej przez 
upoważnionego pracownika podmiotu przekazującego wyżej wymienione bazy danych.  
W Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej upoważnionymi pracownikami do odbioru kopii zabezpieczających 
bazy danych KSIT (w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków) są: Norbert Piadyk, Joanna Romańska oraz Zbigniew 
Domagała. 

• W sekretariacie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy poświadczyć 
potwierdzenie przekazania kopii zabezpieczających bazy danych KSIT  a także wycofanie kopii poprzedniej (poprzez odbiór 
nośnika  z poprzednią  kopią zabezpieczającą ). 

• Kopie zabezpieczające przechowywane są w sejfie, we wskazanym pomieszczeniu DUW(pokój nr 0240 - sekretariat). 
• Protokół przekazania kopii zabezpieczającej baz danych krajowego systemu informacji o terenie. 
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 Kopie zabezpieczające wojewódzkie i powiatowe bazy danych krajowego systemu 

informacji o terenie (KSIT) powinny zawierać dane dotyczące: 
  

1. rejestru granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa: 
 - baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju do granic obrębu 

włącznie; 
 2. osnów geodezyjnych: 
 - wykazy współrzędnych - w plikach tekstowych lub arkuszu kalkulacyjnym excel, 
 - skany opisów topograficznych 
 - skany szkiców osnów                                         w oryginalnych rozszerzeniach, w jakich są gromadzone      
 - skany map przeglądowych osnów                    
3. ewidencji gruntów i budynków: 
 - bazy danych ewidencyjnych w formacie swde (część opisowa, część graficzna lub baza zintegrowana), w tym rejestr cen i 

wartości  nieruchomości (w formacie swde lub plikach zgodnych z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz.526)), 
dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych, autoryzowane i certyfikowane np. w programie A-SWDE; 

4. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu: 
 - baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu obejmująca informacje przestrzenne i opisowe (zgodna z 

załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 
poz. 383)), w tym skany mapy zasadniczej w rozszerzeniach jpg, tiff, geotiff lub cit; 

 - mapa zasadnicza (wektor) – w formatach zgodnych z załącznikiem nr 2, 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz.526) i 
oryginalnych rozszerzeniach, w jakich jest prowadzona;  

5. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 
w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich 
– w formacie danych będących standardem wymiany danych przewidzianych w załącznikach nr 2 i nr 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  
(Dz. U. 2012r., poz.526); 

6. Baza metadanych, obejmująca istniejące bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej już 
funkcjonujących i danych o terenie tworzonych na obszarze powiatu, zawierająca informacje dotyczące: nazwy systemu, 
administratora lub dysponenta, zakresu tematycznego danych, stanu aktualności, formy dostępu i statusu prawnego 
systemu. 
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……………………………, dnia ……………    

PROTOKÓŁ   

przekazania kopii baz danych krajowego systemu informacji o terenie   

 

 1.  Przekazujący:  

 Starosta Powiatu/Prezydent Miasta ……………………………………………………  ul. ....................................................................................................   

 2.  Odbierający:   

 Dolnośląski  Wojewódzki  Inspektor  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego   we Wrocławiu,   

 Przedmiot przekazania:   

 - dane  opisowe  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  dane  geometryczne  ewidencji gruntów i budynków  bazy danych ewidencyjnych w 
 formacie swde (część opisowa, część graficzna lub  baza zintegrowana), w tym rejestr cen i wartości  nieruchomości (w formacie swde lub 
 plikach  zgodnych  z  załącznikiem  nr  2  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 12  kwietnia  2012r. w  sprawie  Krajowych  Ram  
 Interoperacyjności,  minimalnych wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej oraz  
 minimalnych  wymagań  dla  systemów  teleinformatycznych  (Dz.  U.  2012r., poz.526)),  dla  poszczególnych jednostek  ewidencyjnych,  
 autoryzowane i certyfikowane np. w programie A-SWDE;   

 - rejestr  granic  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  granic  jednostek  zasadniczego  trójstopniowego podziału terytorialnego państwa:  

  baza  danych  państwowego  rejestru  granic  i  powierzchni  jednostek  podziałów terytorialnych do granic obrębu włącznie;  

 - osnowy geodezyjne, wykazy współrzędnych - w plikach tekstowych lub arkuszu kalkulacyjnym excel,  skany opisów topograficznych  

   skany szkiców osnów  w oryginalnych rozszerzeniach, w jakich są  gromadzone jpg, tiff, geotiff lub cit) 

 - geodezyjna ewidencyjna sieć uzbrojenia terenu,  baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu obejmująca informacje 
 przestrzenne i opisowe (zgodna z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

   bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 
 poz. 383)), w tym skany mapy zasadniczej  w rozszerzeniach jpg, tiff, geotiff lub cit;  

 - - mapa zasadnicza (wektor),  w formatach zgodnych z załącznikiem nr 2, 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w 
 sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
 elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz.526) i oryginalnych rozszerzeniach,  
 w jakich jest prowadzona; 

 - obiekty topograficzne, - bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
 kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów 
 wiejskich w formacie danych będących standardem wymiany danych przewidzianych w załącznikach nr 2 i nr 3 rozporządzenia Rady 
 Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
 wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz.526); 
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 - Baza metadanych, obejmująca istniejące bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów 
informacji  przestrzennej już funkcjonujących i danych o terenie tworzonych na obszarze 
powiatu, zawierająca i nformacje dotyczące: nazwy systemu, administratora lub 
dysponenta, zakresu tematycznego danych,  stanu aktualności, formy dostępu i statusu 
prawnego systemu. 

  
 Data sporządzenia kopii:   …………………. 
   
 Protokół sporządzono w dniu ………………….. przez …………………………… . 

 

 Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
   
   
 Przekazujący:       

          Odbierający: 
 
 ……………………………………..                      ………………………………… 
      Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
                                                                                               Geodezyjnego i Kartograficznego  
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Dziękuję za uwagę. 

 

 


