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Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia .................. 2012 r. (poz. ……) 

 

Załącznik nr 1 

 

„Załącznik nr 4  

Sposób zapisywania danych ewidencyjnych w formacie SWDE 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Dane ewidencyjne udostępniane w formacie SWDE zapisuje się w postaci komputerowych plików ASCII 

sformatowanych zgodnie z opisem: 

1) obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz relacji między tymi obiektami, zawartym  

w rozdziale 2 niniejszego załącznika, 

2) formatu SWDE, zawartym w rozdziale 3 niniejszego załącznika. 

2. W celu wyróżnienia danych ewidencyjnych zapisanych w formacie SWDE od innych danych, każdą nazwę 

kodową (KOD) obiektu ewidencyjnego, atrybutu lub relacji poprzedza się  

w pliku SWDE przedrostkiem EGB_. 

 

Rozdział 2 

Opis obiektów bazy danych ewidencyjnych 
 

1. Obiekty bazy danych ewidencyjnych oraz ich relacje z innymi obiektami są opisane przy pomocy tabeli, 

której poszczególne pola mają podane niżej znaczenie: 

 

Nazwa obiektu Typ bazowy  

SWDE 

Nazwa typu 

aplikacyjnego  

DEFINICJA Skrócona definicja obiektu 

GEOMETRIA Informacja o geometrii obiektu przestrzennego 

ETYKIETA Informacja, którego atrybutu dotyczy etykieta 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Określenie 

atrybutu 

Nazwa w pliku 

SWDE 

Opis dopuszczalnych wartości atrybutu 

 

 

    

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Nazwa relacji  Kod relacji Nazwa wskazywanego obiektu 
Krotność  Relacja musi wskazywać na obiekt, nie 

może wskazywać na atrybut obiektu. 

2. Krotność określa dopuszczalną minimalną i maksymalną liczbę wystąpień relacji. Możliwość 

niewystąpienia danej relacji oznacza się liczbą 0. Pojedyncze wystąpienia są przedstawiane jako ”1”; 

wielokrotne wystąpienia są reprezentowane jako ”1+, 2+, …,.n+”. Dozwolona jest stała liczba wystąpień 

inna niż jeden i jest ona przedstawiana poprzez podanie jej krotności. 

3. Jeżeli krotność wynosi co najmniej 1 oznacza to, że dla każdego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu 

cecha ta istnieje w świecie rzeczywistym i musi zostać ona wprowadzona do zbioru danych. 

4. Jeżeli krotność wynosi 0 oznacza to, że przynajmniej dla jednego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu 

cecha ta nie istnieje w świecie rzeczywistym. 

5. Wszystkie atrybuty obiektów bazy danych ewidencyjnych wymienione w katalogu obiektów są 

obligatoryjne. W przypadku braku wartości odpowiedniego atrybutu, określonego w katalogu obiektów, 

albo, gdy w danym kontekście atrybut nie ma zastosowania, w jego miejsce wpisuje się odpowiednią 

wartość atrybutu specjalnego. 

6. Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny, przyjmuje się zgodnie z regułami nil reason, o których 

mowa w normie PN-EN ISO 19136:2007. Wartości atrybutów specjalnych określa poniższa tabela: 

 

Wartość atrybutu specjalnego: 

Definicja 

w plikach SWDE 

w treści raportów, 

w tym  wypisów  

z operatu 

ewidencyjnego 
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inapplicable nie stosuje się Nie ma zastosowania w danym kontekście.  

missing brak danych Prawidłowa wartość atrybutu nie jest obecnie znana, i wartość ta może nie istnieć. 

template 
tymczasowy brak 

danych 
Wartość atrybutu będzie dostępna w późniejszym terminie. 

unknown nieznany 
Prawidłowa wartość atrybutu nie jest znana, ale właściwa wartość 

prawdopodobnie istnieje. 

withheld zastrzeżony Wartość atrybutu jest zastrzeżona. 

7. Wszystkie obiekty bazy danych ewidencyjnych posiadają przedstawione w poniższej tabeli atrybuty 

określające daty powstawania i archiwizacji kolejnych wersji obiektu oraz relację do obiektu zmiana 

(EGB_ZMN), na podstawie której ujawniono obiekt lub zmodyfikowano jego dane. 

 

ATRYBUT KOD  

Data i czas utworzenia obiektu w bazie danych DTU  

Data i czas utworzenia wersji obiektu w bazie danych DTW  

Data i czas przeniesienia wersji obiektu do archiwum w bazie danych DAW  

Data i czas przeniesienia obiektu do archiwum w bazie danych DAO  

RELACJA KOD Krotność 

Wskazanie na zmianę tworzącą wersję obiektu RZMW  

Wskazanie na zmianę archiwizującą wersję obiektu RZMA  

Przez datę i czas rozumie się datę i czas systemowy w formacie (rrrr-mm-dd gg:mm:ss.sssss) utworzenia lub 

archiwizacji wersji obiektu. 

8. Wzajemne uwarunkowania wersji obiektów oraz ich atrybutów DTU, DTW, DAW i DAO są następujące: 

1) dla pierwszej wersji aktualnej obiektu DTU=DTW; atrybuty DAW i DAO nie mają zastosowania 

(inapplicable); 

2) dla kolejnych wersji aktualnych obiektu DTW>DTU; atrybuty DAW i DAO nie mają zastosowania 

(inapplicable); 

3) zależności między atrybutami wersji kolejno po sobie następujących (wersjan-1 i następująca po niej 

wersjan) są następujące: 

a) DTWn>DTWn-1 

b) DTWn=DAW n-1 

c) DAWn>DAW n-1 

4) dla pierwszej wersji archiwalnej obiektu DTU=DTW<DAW; atrybut DAO nie ma zastosowania 

(inapplicable), z wyjątkiem przypadku, kiedy pierwsza wersja archiwalna jest jednocześnie ostatnią 

(archiwizowana jest pierwsza i jedyna wersja obiektu) – wtedy DTU=DTW<DAW=DAO; 

5) dla każdej kolejnej wersji archiwalnej obiektu, oprócz ostatniej wersji, DTU<DTW<DAW; atrybut 

DAO nie ma zastosowania (inapplicable); 

6) dla ostatniej wersji archiwalnej obiektu DTU<DTW<DAW=DAO; 

7) atrybut DTU ma tę samą wartość dla wersji aktualnej obiektu (jeśli taka istnieje) i wszystkich 

wersji archiwalnych; 

9. Atrybut DTW musi mieć tę samą wartość, co atrybut DTA obiektu EGB_ZMN – zmiany tworzącej wersję 

obiektu. 

10. Atrybut DAW musi mieć tę samą wartość, co atrybut DTA obiektu EGB_ZMN – zmiany archiwizującej 

wersję obiektu. 

11. Obiekt ujawniony w bazie danych nie może być z niej usunięty, a jedynie przeniesiony do archiwum. 

Obiekty EGB_ZMN i EGB_DOK posiadają w bazie tylko jedną wersję. Jest to wersja aktualna, dla której 

DTU=DTW. Atrybuty DAW oraz DAO dla obiektów EGB_ZMN i EGB_DOK nie mają zastosowania 

(inapplicable). Obiekty: EGB_MLZ, EGB_UDZ, EGB_UDW, EGB_UDG, EGB_PZG, EGB_ETK, 

EGB_OET mają w swoim cyklu życia w bazie tylko jedną wersję, dla której DTU=DTW a DAW=DAO.  
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12. Jednostka ewidencyjna: 

Jednostka ewidencyjna RO EGB_JEW 

DEFINICJA Zgodnie z § 6 rozporządzenia 

GEOMETRIA Zbiór poligonów z enklawami  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator jednostki 

ewidencyjnej 

IDJ  Zgodnie z ust. 1 załącznika nr 1 

Nazwa własna  NAZ   

13. Obręb ewidencyjny: 

Obręb ewidencyjny RO EGB_OBR 

DEFINICJA Zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia 

GEOMETRIA Zbiór poligonów z enklawami 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator obrębu 

ewidencyjnego 

NRO  Zgodnie z ust. 4 załącznika nr 1 

Nazwa własna  NAZ   

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na jednostkę 

ewidencyjną, do której należy 

obręb 

RJEW EGB_JEW 1 W skład jednostki ewidencyjnej 

wchodzi co najmniej 1 obręb 

ewidencyjny. 

14. Podmioty ewidencyjne  

Dla celów standaryzacji bazy danych ewidencyjnych jako podmioty ewidencyjne uwidacznia się: 

1) osoby fizyczne, 

2) instytucje, 

3) małżeństwa,  

4) podmioty grupowe, 

5) zarządy spółek do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową. 

15. Osoba fizyczna: 

Osoba fizyczna RD EGB_OSF 

DEFINICJA Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Status podmiotu STI 1 - osoba fizyczna z polskim 

obywatelstwem 

2 - osoba fizyczna bez polskiego 

obywatelstwa  

 

Płeć PLC 
1- męska 

2- żeńska 

 

Numer ewidencyjny PESEL PSL   

Nazwisko lub pierwszy człon 

nazwiska złożonego 

NZW     

Drugi człon nazwiska złożonego DCN  W przypadku, gdy osoba posiada 

nazwisko jednoczłonowe, stosuje się 

atrybut specjalny inapplicable. 

Pierwsze imię PIM     

Drugie imię DIM  W przypadku, gdy osoba nie posiada 

drugiego imienia stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable. 

Imię ojca OIM   W przypadku braku danych stosuje 

się atrybut specjalny unknown. 

Imię matki MIM   W przypadku braku danych stosuje 

się atrybut specjalny unknown. 

Oznaczenie dokumentu 

stwierdzającego tożsamość 

DOS   W przypadku braku danych stosuje 

się atrybut specjalny unknown. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Adres RADR EGB_ADR 0+   

16. Instytucja: 

Instytucja RD EGB_INS 

DEFINICJA Wspólne określenie osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej oraz organów 

administracji publicznej. 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Status podmiotu STI 1 – zarezerwowane (osoba fizyczna z Atrybut STI wykorzystuje się do 
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polskim obywatelstwem) 

2 – zarezerwowane (osoba fizyczna bez 

polskiego obywatelstwa) 

3 – Skarb Państwa  

4 – gmina lub związek międzygminny  

5 – sołectwo 

6 – państwowa osoba prawna lub 

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

7 – Państwowe Gospodarstwo Leśne – 

Lasy Państwowe 

8 – Agencja Nieruchomości Rolnych 

(ANR) 

9 – Agencja Mienia Wojskowego (AMW) 

10 – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

(WAM) 

11 – państwowa jednostka organizacyjna 

bez osobowości prawnej 

12 – gminna jednostka organizacyjna bez 

osobowości prawnej 

13 – powiatowa jednostka organizacyjna 

bez osobowości prawnej 

14 – wojewódzka jednostka organizacyjna 

bez osobowości prawnej 

15 – gminna osoba prawna lub 

jednoosobowa spółka gminy 

16 – powiatowa osoba prawna lub 

jednoosobowa spółka powiatu 

17 – wojewódzka osoba prawna lub 

jednoosobowa spółka województwa 

18 – naczelny lub centralny organ 

administracji rządowej 

19 – organ administracji rządowej szczebla 

wojewódzkiego 

20 – organy  gmin 

21 – organy powiatu  

22 – organy  województwa 

23 – spółdzielnia mieszkaniowa 

24 – spółdzielnia lub związek spółdzielni 

(z wyłączeniem mieszkaniowych) 

25 – kościoły lub związki wyznaniowe 

26 – spółka handlowa nie będąca 

cudzoziemcem 

27 – spółka handlowa będąca 

cudzoziemcem 

28 – osoba prawna, inna niż spółka 

handlowa, będąca cudzoziemcem 

29 – partia polityczna 

30 – stowarzyszenie 

31 – inne 

32 – zarezerwowane (podmioty 

pozostające we współwłasności łącznej do 

nieruchomości) 

33 – zarezerwowane (spółka cywilna) 

34 – zarezerwowane (zarząd spółki do 

sprawowania zarządu nad wspólnotą 

gruntową) 

35 – wspólnota gruntowa 

36 – województwo 

37 – powiat 

38 – spółdzielnia rolnicza 

40 – właściciel nieustalony 

określenia grupy i podgrupy 

rejestrowej. 

 

Nazwa pełna NPE   

Nazwa skrócona NSK  W przypadku, gdy REGON nie 

zawiera nazwy skróconej instytucji, 

stosuje się atrybut specjalny 

inapplicable. 

W przypadku, gdy instytucja nie jest 

ujawniona w REGON i brak danych 

dotyczących nazwy skróconej stosuje 

się atrybut specjalny missing. 
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Numer  identyfikacyjny  

REGON 

RGN  W przypadku braku danych stosuje 

się atrybut specjalny unknown albo 

inapplicable. 

Numer NIP NIP  W przypadku braku danych stosuje 

się atrybut specjalny unknown albo 

inapplicable. 

Nazwa rejestru osób prawnych  NZR  W przypadku braku danych stosuje 

się atrybut specjalny unknown albo 

inapplicable. 

Numer w rejestrze osób 

prawnych  

NRR  W przypadku braku danych stosuje 

się atrybut specjalny unknown lub 

inapplicable. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI/WARUNKI 

Adres 
RADR EGB_ADR 0+  

17. Małżeństwo: 

Małżeństwo RD EGB_MLZ 

DEFINICJA Małżeństwo, zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego, pozostające we współwłasności łącznej 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na osobę fizyczną 

płci żeńskiej 

RZONA EGB_OSF 1  

Wskazanie na osobę fizyczną 

płci męskiej 

RMAZ EGB_OSF 1  

18. Podmiot grupowy 

Podmiot grupowy  RD EGB_OSZ 

DEFINICJA Grupa osób, z wyłączeniem małżeństwa, posiadająca prawa do nieruchomości na zasadach współwłasności 

łącznej, a także spółki cywilne 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI 

Status podmiotu STI 32 – podmioty pozostające we 

współwłasności łącznej do nieruchomości 

33 – spółka cywilna 

 

Nazwa pełna NPE  Dla STI=32 nie ma zastosowania 

(inapplicable). 

Nazwa skrócona NSK  Dla STI=32 nie ma zastosowania 

(inapplicable) 

Numer identyfikacyjny REGON RGN  Dla STI=32 nie ma zastosowania 

(inapplicable) 

Numer NIP NIP  Dla STI=32 nie ma zastosowania 

(inapplicable.) 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI 

Wskazanie na podmioty 

pozostające we współwłasności 

łącznej 

RPWL EGB_OSF 

EGB_MLZ 

EGB_INS 

2+ Dla STI=32. 

Wskazanie na podmioty 

wchodzące w skład spółki 

cywilnej 

RSSC EGB_OSF 

EGB_INS 

2+ Dla STI=33. 

Adres RADR EGB_ADR 0+ Dla STI=32 nie ma zastosowania 

(inapplicable). 

19. Zarząd spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową 

Zarząd spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową RD EGB_GZS 

DEFINICJA Zarząd spółki powołany do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową na podstawie ustawy  

z dnia 29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.)  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Status podmiotu STI 34 – zarząd spółki do sprawowania zarządu 

nad wspólnotą gruntową 

 

Nazwa spółki powołanej do 

zarządzania wspólnotą 

gruntową 

NSP   

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie wspólnoty 

gruntowej  

RWSG EGB_INS 1 Wskazanie na podmiot z wartością 

atrybutu STI=35. 
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Wskazanie na podmioty 

wchodzące w skład zarządu 

spółki powołanej do 

zarządzania wspólnotą 

gruntową 

RSZD EGB_OSF 

EGB_INS 

1+  

Adres RADR EGB_ADR 0+  

20. Jednostka rejestrowa gruntów: 

Jednostka rejestrowa gruntów RD EGB_JRG 

DEFINICJA Zgodnie z § 13 rozporządzenia 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator jednostki 

rejestrowej 

IJR  Zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1 

Wyróżnienie gospodarstw 

rolnych i leśnych 

GSP 0 – jednostka rejestrowa nie będąca 

gospodarstwem rolnym lub leśnym 

1 – jednostka rejestrowa wchodząca w 

skład gospodarstw rolnego 

2 – jednostka rejestrowa wchodząca w 

skład gospodarstwa leśnego 

 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Należy do obrębu 

ewidencyjnego 

ROBR EGB_OBR 1  

21. Jednostka rejestrowa budynków: 

Jednostka rejestrowa budynków RD EGB_JRB 

DEFINICJA Zgodnie z § 14 rozporządzenia 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator jednostki 

rejestrowej 

IJR  Zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Należy do obrębu 

ewidencyjnego 

ROBR EGB_OBR 1  

Wskazanie na zależną jednostkę 

rejestrową gruntów 

RJRZ EGB_JRG 1 JRG obejmująca działki 

ewidencyjne, na których znajdują się 

budynki stanowiące odrębny 

przedmiot własności. 

JRG może być związana tylko  

z jedną JRB. 

22. Jednostka rejestrowa lokali: 

Jednostka rejestrowa lokali RD EGB_JRL 

DEFINICJA Zgodnie z § 15 rozporządzenia 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator jednostki 

rejestrowej 

IJR  Zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1. 

Udział w nieruchomości 

wspólnej związany z własnością 

lokalu 

UNW Ułamek zwykły  

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Należy do obrębu 

ewidencyjnego 

ROBR EGB_OBR 1  

Wskazanie na zależną jednostkę 

rejestrową gruntów stanowiącą 

nieruchomość wspólną 

RJRZ EGB_JRG 1 Wskazanie na JRG obejmującą 

działki zabudowane budynkami, w 

których wyodrębniono 

nieruchomość lokalową. 

Wskazanie budynków, których 

części należą do nieruchomości 

wspólnej związanej z własnością 

lokalu 

RBUD EGB_BUD 1+  

23. Udział we własności, posiadaniu lub we wspólnocie gruntowej: 

Udział we własności, posiadaniu lub we wspólnocie gruntowej RD EGB_UDZ 

DEFINICJA Ułamek właściwy określający wielkość udziału podmiotu ewidencyjnego we własności nieruchomości, 

posiadaniu lub we wspólnocie gruntowej. 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 
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Rodzaj prawa RP 1 – własność 

2 – posiadanie 

3 – udział we wspólnocie gruntowej 

 

Wartość udziału UD Ułamek właściwy  

Ważność od WOD rrrr-mm-dd Data prawomocnego nabycia prawa. 

Ważność do WDO rrrr-mm-dd Data utraty prawa 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie jednostki rejestrowej, 

z którą związany jest udział  

RWLS 1 – EGB_JRG 

2 – EGB_JRB 

3 – EGB_JRL 

1 Z jednostką rejestrową musi być 

związany co najmniej 1 udział we 

własności. 

Wskazanie podmiotu, który 

dysponuje udziałem  

RPOD 1 – EGB_OSF 

2 – EGB_INS 

3 – EGB_MLZ 

4 – EGB_OSZ 

1  

Wskazanie udziału w 

nieruchomości wspólnej 

związanego z przedmiotowym 

udziałem EGB_UDZ 

RUWL 

 

EGB_UDZ 

EGB_UDW 

 

1 Dotyczy relacji: 

1) udziału we własności w JRL z 

udziałem własności w JRG lub z 

udziałem władania w JRG; 

2) udziału we własności w JRB z 

udziałem własności w JRG lub z 

udziałem władania w JRG; 

W innych przypadkach nie ma 

zastosowania (inapplicable)  

24. Udział we władaniu gruntami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego: 

Udział we władaniu, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia RD EGB_UDW 

DEFINICJA Ułamek właściwy określający wielkość udziału osób, jednostek organizacyjnych lub organów administracji 

publicznej we władaniu nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Rodzaj władania RWD 1 – użytkowanie wieczyste  

2 – trwały zarząd  

3 – zarząd nad gruntami PGL 

4 – inny rodzaj zarządu  

5 – użytkowanie  

6 – inny rodzaj władania 

Atrybut RWD wykorzystuje się do 

określenia grupy i podgrupy 

rejestrowej. 

 

Wartość udziału   UD Ułamek właściwy   

Ważność od WOD rrrr-mm-dd Data prawomocnego nabycia prawa. 

Ważność do WDO rrrr-mm-dd Data utraty prawa 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie  jednostki 

rejestrowej,  

z którą związany jest udział 

RWŁD EGB_JRG 

EGB_JRB 

EGB_JRL 

1  

Wskazanie na udział we 

własności, z którym  związany 

jest udział we władaniu 

RWLS EGB_UDZ 1 Wskazanie na udział we własności w 

tej samej JRG.  

Wskazanie podmiotu, który 

dysponuje udziałem 

RPOD 1 – EGB_OSF 

2 – EGB_INS 

3 – EGB_MLZ 

4 – EGB_OSZ 

1  

25. Udział w gospodarowaniu nieruchomością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego 

Udział w gospodarowaniu  nieruchomością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego. 
RD EGB_UDG 

DEFINICJA Ułamek właściwy określający wielkość udziału osób prawnych  lub organów administracji publicznej w 

uprawnieniach do gospodarowania nieruchomością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Rodzaj uprawnień osób 

prawnych i organów 

administracji publicznej   

RUA 1 – wykonywanie prawa własności Skarbu 

Państwa i innych praw rzeczowych  

2 – gospodarowanie zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa albo 

gminnym, powiatowym lub wojewódzkim 

zasobem nieruchomości 

 3 – gospodarowanie gruntami Skarbu 

Państwa pokrytymi wodami 

powierzchniowymi  

Atrybut RUA wykorzystuje się do 

określenia grupy i podgrupy 

rejestrowej 
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Wartość udziału   UD Ułamek właściwy  

Ważność od WOD rrrr-mm-dd Data prawomocnego nabycia 

uprawnień do gospodarowania. 

Ważność do WDO rrrr-mm-dd Data utraty uprawnień do 

gospodarowania 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie  jednostki rejestrowej 

gruntów, z którą związany jest 

udział  

RWLD EGB_JRG 1  

Wskazanie na udział we 

własności, z którym  związany 

jest udział w gospodarowaniu 

RWLS EGB_UDZ 1 Wskazanie na udział we własności w 

tej samej JRG 

Wskazanie podmiotu, który 

dysponuje udziałem 

RPOD EGB_INS 1  

26. Działka ewidencyjna 

Działka ewidencyjna  RO EGB_DZE 

DEFINICJA Zgodnie z § 9 rozporządzenia  

GEOMETRIA Poligon z enklawami 

 Opcjonalnie - punkt referencyjny (centroid) 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator działki 

ewidencyjnej 

IDD  Zgodnie z zasadami określonymi w 

ust. 6-8 zał. nr 1 do rozporządzenia 

Ważność od WOD rrrr-mm-dd WOD oznacza dzień, w którym: 

1)  stała się ostateczną decyzja 

administracyjna lub 

uprawomocniło się orzeczenie 

sądowe, na mocy których 

utworzona została działka 

ewidencyjna; 

2) w ewidencji ujawniona została 

działka utworzona w wyniku 

podziału nieruchomości rolnej lub 

leśnej;   

3) utworzony został operat 

ewidencyjny – w odniesieniu do 

działek, które uwidocznione są w 

tym operacie od momentu jego 

założenia.  

Jeżeli wartość atrybutu WOD nie jest 

znana, stosuje się atrybut specjalny 

unknown lub template. 

Ważność do WDO rrrr-mm-dd WDO oznacza dzień, w którym 

działka ewidencyjna zgodnie z 

prawem przestała istnieć. 

Dla działek, do których nie odnosi się 

ten atrybut, stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable. 

Wartość gruntu WRT liczba dodatnia, oznaczająca wartość w 

PLN 

Tylko w przypadku, jeśli 

przeprowadzono powszechną taksację; 

w innym przypadku stosuje się atrybut 

specjalny  template. WRT i DWR 

muszą występować łącznie. 

Data wyceny DWR rrrr-mm-dd Tylko w przypadku, jeśli 

przeprowadzono powszechną taksację; 

w innym przypadku stosuje się atrybut 

specjalny  inapplicable; atrybuty 

WRT i DWR muszą występować 

łącznie. 

Pole powierzchni  działki 

ewidencyjnej  

PEW Liczba dodatnia oznaczająca pole 

powierzchni w ha  

Wartość zgodna z dokumentacją 

określającą pole powierzchni działki 

ewidencyjnej. 

Informacja o dokładności 

reprezentacji PEW 

DZP 1 – odpowiada reprezentacji pola 

powierzchni z precyzją zapisu do 0.0001ha 

2 – odpowiada reprezentacji  pola 

powierzchni z precyzją zapisu  

do 0.01 ha 

Reprezentacja pola powierzchni 

obiektów mniejszych  niż  

0.01 ha odbywa się zawsze  

z precyzją zapisu do 0.0001 ha. 



9 

Numer księgi wieczystej NKW Oznaczenie tekstowe o strukturze  

i treści  nadanej przez sąd prowadzący 

księgę wieczystą.   

W przypadku braku informacji o 

numerze KW stosuje się atrybut 

specjalny missing. 

W przypadku, gdy istnieje wiele KW 

dotyczących tej samej działki 

ewidencyjnej, atrybut NKW ma postać 

tekstu składającego się ze wszystkich 

numerów KW oddzielonych 

średnikami.   

Informacja o  innych 

dokumentach określających 

prawa własności do działki 

ewidencyjnej 

DPR Tekst zawierający: 

1) nazwy dokumentów (akt notarialny, 

decyzja administracyjna, orzeczenie 

sądowe),  ich sygnatury i daty wydania; 

2) nazwy podmiotów, który wydały 

dokumenty, o których mowa w pkt 1. 

 

 DPR  przyjmuje wartość:  

1) inapplicable, jeżeli atrybut NKW 

ma postać numeru KW,  

a jednocześnie nie istnieją inne KW, 

obejmujące tę działkę lub jej część; 

2) missing, jeżeli nie jest znany numer 

KW oraz inny dokument określający 

prawa własności do działki.   

Numer rejestru zabytków RZN   Jeżeli działka ewidencyjna nie jest 

obiektem zabytkowym lub jego 

częścią, stosuje się atrybut specjalny 

inapplicable. 

Jeżeli, nie przeprowadzono ustaleń w 

tym zakresie, stosuje się atrybut 

specjalny missing. 

Identyfikator rejonu 

statystycznego, do którego 

należy działka 

RST Identyfikator zgodny z rejestrem TERYT W przypadku braku danych stosuje się 

atrybut specjalny unknown. 

Dodatkowe informacje o działce DOD Tekst – nie więcej niż  250 znaków Wartość nieobowiązkowa.  

Dodatkowe informacje mogą w 

szczególności doprecyzowywać 

informacje o zagospodarowaniu  lub 

użytkowaniu działki ewidencyjnej. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na obręb 

ewidencyjny, do którego należy 

działka ewidencyjna 

ROBR EGB_OBR 1 W skład obrębu wchodzi co najmniej 

1 działka. 

Wskazanie na jednostkę 

rejestrową gruntów, do której 

należy działka ewidencyjna 

RJRG EGB_JRG  1  

Wskazanie na adres RADR EGB_ADR 0+  

 

27. Użytki gruntowe i klasy gruntów w granicach działki 

Użytki gruntowe i klasy gruntów w granicach działki (klasoużytki) RD EGB_KLU 

DEFINICJA Wspólna część konturu użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego w granicach działki ewidencyjnej 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Oznaczenie rodzaju użytku 

gruntowego  

OFU Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i 

kombinacje atrybutów OFU, OZU, OZK” w 

ust. 35. 

 

Rodzaj użytku gruntowego 

według operatu klasyfikacji 

gruntów 

 

OZU Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i 

kombinacje atrybutów OFU, OZU, OZK” w 

ust. 35. 

Atrybuty OZU i OZK muszą 

występować łącznie.  

W przypadku obszarów nieobjętych 

klasyfikacją gruntów atrybut OZU 

przyjmuje wartość inapplicable. 

Oznaczenie klasy gruntu według 

operatu klasyfikacji gruntów 

OZK Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i 

kombinacje atrybutów OFU, OZU, OZK” w 

ust. 35. 

Atrybuty OZU i OZK muszą 

występować łącznie.  

W przypadku obszarów nieobjętych 

klasyfikacją gruntów atrybut OZK 

przyjmuje wartość inapplicable. 

Powierzchnia ewidencyjna 

klasoużytku 

PKU Liczba dodatnia oznaczająca pole 

powierzchni w ha z taka samą precyzją 

zapisu, jak pole powierzchni działki 

ewidencyjnej. 

Suma pól powierzchni klaso-

użytków jest równa polu 

powierzchni działki ewidencyjnej. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na działkę 

ewidencyjną, w skład  której 

wchodzi klasoużytek 

RDZE EGB_DZE 1 W skład działki wchodzi co najmniej 

1 klasoużytek  
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28. Budynek 

Budynek RO EGB_BUD 

DEFINICJA zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 

GEOMETRIA Zbiór poligonów z enklawami  

 Opcjonalnie -  punkt referencyjny (centroid) 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator budynku  IDB   Zgodnie z ust.16 załącznika nr 1 

Status budynku STS 1 – wybudowany 

2 – w budowie 

3 – objęty nakazem rozbiórki 

4-  projektowany 

 

STS =1 dotyczy budynków, których 

budowa została zakończona w 

rozumieniu przepisów Prawa 

budowlanego, lub rozpoczęte zostało 

ich faktyczne użytkowanie (przerwa w 

użytkowaniu nie zmienia tego statusu). 

STS= 1 nie obejmuje budynków 

objętych nakazem rozbiórki; budynkom 

takim nadaje się STS=3. 

STS=2 dotyczy budynków, których 

budowa została rozpoczęta a nie 

zakończona i nie rozpoczęto ich 

faktycznego użytkowania.  

STS=4 dotyczy budynków, będących 

przedmiotem pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia, ale których budowa nie 

została rozpoczęta. 

Numer księgi wieczystej NKW  Dotyczy tylko budynków ujawnionych 

w  innej księdze wieczystej niż księga 

wieczysta prowadzona dla gruntów 

zajętych pod te budynki. W innym 

przypadku stosuje się atrybut specjalny 

inapplicable.   

Rodzaj budynku wg KŚT FUZ Zgodnie z listą kodów KŚT  

Klasa budynku wg PKOB KOB Zgodnie z listą kodów PKOB  W przypadku braku danych stosuje się 

atrybut specjalny template. 

Funkcja szczegółowa budynku FSB Zgodnie z listą  dopuszczalnych wartości 

atrybutu FSB zawartą w ust. 28a. 

 

Wartość budynku WRT Liczba dodatnia oznaczająca wartość w 

PLN 

Tylko w przypadku, jeśli 

przeprowadzono powszechną taksację; 

w innym przypadku stosuje się atrybut 

specjalny  unknown.. Atrybuty WRT i 

DWR muszą występować łącznie. 

Data wyceny DWR rrrr-mm-dd Tylko w przypadku, jeśli 

przeprowadzono powszechną taksację; 

w innym przypadku stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable.  

Atrybuty WRT i DWR muszą 

występować łącznie. 

Rok zakończenia budowy  RBB Liczba całkowita czterocyfrowa 

 

W przypadku braku dokumentów lub 

informacji umożliwiających ustalenie 

lub oszacowanie roku zakończenia 

budowy stosuje się atrybut specjalny 

unknown.  

 

Wiek zakończenia budowy WBB Liczba całkowita dwucyfrowa  W przypadku, gdy znana jest wartość 

atrybutu RBB, atrybut WBB przybiera 

wartość inapplicable.  

  

Źródło informacji o dacie 

zakończenia budowy 

PZB 1 – data wynika z dokumentu 

2 – data wynika ze źródeł 

niepotwierdzonych 

3- data szacowana 

PZB=1, jeżeli wartość atrybutu wynika 

z wiarygodnych źródeł. 

W przypadku, gdy wartości atrybutu 

RBB ujawniono w ewidencji bez 

ustalania wartości atrybutu PZB, 

atrybut ten do czasu  ustalenia jego 

właściwej wartości przyjmuje wartość 

template. 
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Rok zakończenia przebudowy 

budynku 

RPB Liczba całkowita czterocyfrowa 

 

Jeżeli budynek nie był przedmiotem 

przebudowy , stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable. 

W przypadku, gdy budynek był 

przedmiotem przebudowy, ale brak jest 

dokumentów lub informacji 

umożliwiających ustalenie lub 

oszacowanie roku zakończenia tej 

przebudowy, stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

 

Wiek zakończenia przebudowy 

budynku 

WPB Liczba całkowita dwucyfrowa W przypadku, gdy znana jest wartość 

atrybutu RPB, atrybut WPB przybiera 

wartość inapplicable.  

 

Zakres przebudowy ZPB 1 – przebudowa w ramach 

dotychczasowej kubatury 

2 – nadbudowa bez zmiany powierzchni 

zabudowy 

3 – częściowa rozbiórka bez zmiany 

powierzchni zabudowy 

4 – nadbudowa ze zmianą powierzchni 

zabudowy 

5 – częściowa rozbiórka ze zmianą 

powierzchni zabudowy 

6- inny 

W stanie aktualnym jest prezentowana 

informacja o ostatniej przebudowie 

Atrybuty specjalne inapplicable oraz 

unknown stosuje się na podobnych 

zasadach, jak w odniesieniu do 

atrybutu RPB. 

Źródło informacji o dacie 

przebudowy  

PZR 1 – data wynikająca z dokumentu 

2 – data ze źródeł niepotwierdzonych 

3 – data szacowana 

Jeżeli atrybuty  RPB oraz WPB 

przyjmują wartość  inapplicable, 

atrybut PZR przyjmuje również 

wartość inapplicable. 

Liczba  kondygnacji naziemnych LKN 0 – jeżeli budynek nie posiada 

kondygnacji naziemnych 

Liczba całkowita przedziale od 1 do n,  

jeżeli budynek posiada kondygnacje 

naziemne  

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana 

stosuje się atrybut specjalny template. 

Liczba kondygnacji 

podziemnych 

LKP 0 – jeżeli budynek nie posiada 

kondygnacji podziemnych 

Liczba całkowita przedziale od 1 do n,  

jeżeli budynek posiada kondygnacje 

podziemne. 

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana 

stosuje się atrybut specjalny template. 

Powierzchnia zabudowy PEZ  W m2 z precyzją zapisu do 1 m2 

 

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana 

stosuje się atrybut specjalny template. 

Powierzchnia użytkowa budynku PEB W m2 precyzją zapisu do 0.01 m2 Łączne pole powierzchni użytkowej 

wszystkich lokali w budynku. 

W przypadku, gdy brak danych do 

określenia wartości atrybutu  PEB 

stosuje się atrybut specjalny unknown.   

Liczba ujawnionych  

samodzielnych  lokali  

LSL 0 lub liczba całkowita dodatnia Atrybut wyliczany na podstawie liczby 

relacji RBUD obiektów  klasy lokal do 

obiektu budynek.  

Łączna powierzchnia  użytkowa 

lokali stanowiących odrębne 

nieruchomości  

PUW W m2 precyzją zapisu do 0.01 m2 Atrybut wyliczany na podstawie 

atrybutu PEL obiektów EGB_LKL,  

w których atrybut NKW ma inną 

wartość niż inapplicable. 

Łączna powierzchnia  użytkowa 

lokali niewyodrębnionych 

PUN W m2 precyzją zapisu do 0.01 m2 Atrybut wyliczany jako różnica PEB 

oraz PUW. 

Powierzchnia użytkowa 

pomieszczeń przynależnych do 

lokali w budynku 

PPB W m2 precyzją zapisu do 0.01 m2 Łączne pole powierzchni użytkowej 

pomieszczeń przynależnych do lokali. 

Jeżeli z lokalem nie są związane 

pomieszczenia przynależne, stosuje się 

atrybut specjalny inapplicable. 

Numer rejestru zabytków  RZN   Jeżeli działka budynek nie jest 

obiektem zabytkowym lub jego częścią, 

stosuje się atrybut specjalny 

inapplicable. 

Jeżeli nie przeprowadzono ustaleń w 

tym zakresie, stosuje się atrybut 

specjalny missing.   



12 

Materiał ścian zewnętrznych SCN 1 – mur 

2 – drewno 

3 – inny 

 

Dodatkowe informacje  

o budynku 

DOB Tekst – nie więcej niż  250 znaków Wartość nieobowiązkowa. Dodatkowe 

informacji mogą w szczególności 

dotyczyć: przeznaczenia budynku, 

atrybutu SCN w przypadku jego 

wartości = 3, charakteru najwyższej 

kondygnacji lub kondygnacji 

podziemnej (np. poddasze użytkowe, 

pomieszczenia techniczno-

magazynowe, garaż) oraz ogólnych 

danych technicznych (np. budynek  

w złym stanie technicznym).  

 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Adres 
RADR EGB_ADR 0+  

Wskazanie na jednostkę 

rejestrową budynków, do której 

należy budynek 

RJRB EGB_JRB  1 Dotyczy budynków stanowiących  

odrębny od gruntu przedmiot 

własności, w których nie ujawniono 

nieruchomości lokalowej; w innym 

przypadku nie ma zastosowania 

(inapplicable). 

Jest położony na gruntach 

działek ewidencyjnych 

RDZE EGB_DZE 1+  

   

28a. Lista dopuszczalnych wartości atrybutu FSB 

Lp. kod Nazwa 

Budynki mieszkalne jednorodzinne (klasa wg PKOB = 1110) 

1 1110.Dj budynek jednorodzinny  

2 1110.Dl dom letniskowy 

3 1110.Ls leśniczówka 

4 1110. In inny budynek mieszkalny jednorodzinny  

Budynki o dwóch mieszkaniach (klasa wg PKOB = 1121) 

5 1121.Db budynek o dwóch mieszkaniach 

Budynki o trzech i więcej mieszkaniach (klasa wg PKOB = 1122) 

6 1122.Dw budynek o trzech i więcej mieszkaniach 

Budynki zbiorowego zamieszkania (klasa wg PKOB = 1130) 

7 1130.Bs bursa szkolna 

8 1130.Db dom dla bezdomnych 

9 1130.Dd dom dziecka 

10 1130.Os dom opieki społecznej 

11 1130.Dp dom parafialny  

12 1130.Ds dom studencki 

13 1130.Dz dom zakonny 

14 1130.Hr hotel robotniczy 

15 1130.In internat 

16 1130.Kl klasztor 

17 1130.Km budynek mieszkalny na terenie koszar 

17 1130.Po placówka opiekuńczo-wychowawcza  

18 1130.Ra rezydencja ambasadora 

19 1130.Rb rezydencja biskupia  

20 1130.Rp rezydencja prezydencka 

21 1130.Zk zakład karny 

22 1130.Zp zakład poprawczy 

23 1130.In inny budynek zbiorowego zamieszkania 

Budynki hoteli (klasa wg PKOB = 1211) 
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24 1211.Dw dom weselny 

25 1211.Ht hotel 

26 1211.Mt motel 

27 1211.Pj pensjonat 

28 1211.Rj restauracja 

29 1211.Zj zajazd 

30 1211.In inny budynek pełniący funkcję hotelu 

Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe (klasa wg PKOB = 1212) 

31 1212.Dk domek kempingowy 

32 1212. Dr dom rekolekcyjny 

33 1212. Dw dom wypoczynkowy 

34 1212.Os ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 

35 1212.St schronisko turystyczne 

36 1212.In inny budynek zakwaterowania turystycznego 

Budynki biurowe (klasa wg PKOB = 1220) 

37 1220.Bk bank 

38 1220.Ck centrum konferencyjne 

39 1220.Km kuria metropolitarna 

40 1220.Mn ministerstwo 

41 1220.Pd placówka dyplomatyczna lub konsularna 

42 1220.Pc policja 

43 1220.Pk prokuratura 

44 1220.Pg przejście graniczne 

45 1220.Sd sąd 

46 1220.Sf siedziba firmy lub firm 

47 1220.Pw starostwo powiatowe 

48 1220.Sg straż graniczna 

49 1220.Sp straż pożarna 

50 1220.Uc urząd celny 

51 1220.Ug urząd gminy  

52 1220.Um urząd miasta 

53 1220.Umg urząd miasta i gminy 

54 1220.Mr urząd marszałkowski 

55 1220.Up placówka operatora pocztowego 

56 1220.Uw urząd wojewódzki 

57 1220.Ap inny urząd administracji publicznej 

Budynki handlowo-usługowe (klasa wg PKOB = 1230) 

58 1230.Ap apteka 

59 1230.Ch centrum handlowe 

60 1230.Dh dom towarowy lub handlowy 

61 1230.Ht hala targowa 

62 1230.Hw hala wystawowa 

63 1230.Hm hipermarket lub supermarket 

64 1230.Ph pawilon handlowo-usługowy 

65 1230.So stacja obsługi pojazdów 

66 1230.Sp stacja paliw 

67 1230.In inny budynek handlowo-usługowy 

Budynki łączności, dworców i terminali (klasa wg PKOB = 1241) 

68 1241.Kk budynek kontroli ruchu kolejowego  

69 1241.Kp budynek kontroli ruchu powietrznego 

70 1241.Ct centrum telekomunikacyjne 

71 1241.Da budynek dworca autobusowego 
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72 1241Dk budynek dworca kolejowego 

73 1241.Dl budynek dworca lotniczego 

74 1241.Hg hangar 

75 1241.Lm latarnia morska 

76 1241.Lk lokomotywownia lub wagonownia 

77 1241.Kg stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego 

78 1241.Rt stacja nadawcza radia i telewizji 

79 1241.Tp terminal portowy 

80 1241.Ab budynek zajezdni autobusowej 

81 1241.Tr budynek zajezdni tramwajowej 

82 1241.Tb budynek zajezdni trolejbusowej 

83 1241.In inny budynek transportu lub łączności 

Budynki garaży (klasa wg PKOB = 1242) 

84 1242.Gr garaż jednopoziomowy 

85 1242.Pw garaż wielopoziomowy 

Budynki przemysłowe (klasa wg PKOB = 1251) 

86 1251.El budynek elektrociepłowni 

87 1251.Ek budynek elektrowni 

88 1251.Kt budynek kotłowni 

89 1251.Mn młyn 

90 1251.Pr budynek przeznaczony na produkcję 

91 1251.Rf budynek rafinerii 

92 1251.Ss budynek spalarni śmieci 

93 1251.Wr warsztat remontowo-naprawczy 

94 1251.Wt budynek wiatraka 

95 1251.In inny budynek przemysłowy 

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (klasa wg PKOB = 1252) 

96 1252.Sp budynek spedycji 

97 1252.Ch chłodnia 

98 1252.El elewator (spichlerz) 

99 1252.Mg magazyn 

100 1252.Sl silos 

101 1252.Gz zbiornik na gaz 

102 1252.Ci zbiornik na ciecz 

103 1252.In inny budynek magazynowy 

Ogólnodostępne obiekty kulturalne (klasa wg PKOB = 1261) 

104 1261.Oz budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego 

105 1261.Dk dom kultury 

106 1261.Fh filharmonia 

107 1261.Hw hala widowiskowa 

108 1261.Ks kasyno 

109 1261.Kn kino 

110 1261.Kl klub, dyskoteka 

111 1261.Sz schronisko dla zwierząt 

112 1261.Tt teatr 

113 1261.In inny budynek wykorzystywany na cele kultury 

Budynki muzeów i bibliotek (klasa wg PKOB = 1262) 

114 1262.Ar archiwum 

115 1262.Bl biblioteka 

116 1262.Ci centrum informacyjne 

117 1262.Gs galeria sztuki 

118 1262.Mz muzeum 
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119 1262.In inny budynek muzealny lub biblioteczny 

Budynki szkół i instytucji badawczych (klasa wg PKOB = 1263) 

120 1263.Ob obserwatorium lub planetarium  

121 1263.Pb placówka badawcza 

123 1263.Ps przedszkole 

124 1263.Sh stacja hydrologiczna 

125 1263.Sm stacja meteorologiczna 

126 1263.Sp szkoła podstawowa 

127 1263.Sd szkoła ponadpodstawowa 

128 1263.Sw szkoła wyższa 

129 1263.In inny budynek o charakterze edukacyjnym 

Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (klasa wg PKOB = 1264) 

130 1264.Hs hospicjum 

131 1264.Iw izba wytrzeźwień 

132 1264.Jr jednostka ratownictwa medycznego 

133 1264.Kw klinika weterynaryjna 

134 1264.Oo ośrodek opieki społecznej  

135 1264.Po placówka ochrony zdrowia 

136 1264.St sanatorium 

137 1264.Sk stacja krwiodawstwa 

138 1264.Ss stacja sanitarno-epidemiologiczna 

139 1264.Sz szpital 

140 1264.Zb żłobek 

141 1264.In inny budynek opieki medycznej 

Budynki kultury fizycznej (klasa wg PKOB = 1265) 

142 1265.Hs hala sportowa 

143 1265.Ht halowy tor gokartowy 

144 1265.Ks klub sportowy 

145 1265.Kt korty tenisowe 

146 1265.Kr kręgielnia 

147 1265.Pl pływalnia 

148 1265.Sg budynek sali gimnastycznej 

149 1265.St strzelnica 

150 1265.Sl sztuczne lodowisko 

151 1265.Uj ujeżdżalnia 

152 1265.In inny budynek kultury fizycznej 

Budynki gospodarstw rolnych (klasa wg PKOB = 1271) 

153 1271.Bg budynek składowy w gospodarstwie rolnym 

154 1271.Bp budynek inwentarski w gospodarstwie rolnym 

155 1271.St budynek stadniny koni 

156 1271.Sz szklarnia lub cieplarnia 

157 1271.In inny budynek w gospodarstwie rolnym 

Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (klasa wg PKOB = 1272) 

158 1272.Bc budynek cmentarny 

159 1272.Ck cerkiew 

160 1272.Dp dom pogrzebowy 

161 1272.Dz dzwonnica 

162 1272.Kp kaplica 

163 1272.Ks kościół 

164 1272.Kr krematorium 

165 1272.Mc meczet 

166 1272.Sn synagoga 
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167 1272.Ir inny budynek kultu religijnego 

Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, 

archeologiczne dobra kultury (klasa wg PKOB = 1273) 

168 1273.Zb zabytek bez funkcji użytkowej 

Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione (klasa wg PKOB = 1274) 

169 1274.As areszt śledczy 

170 1274.Bc bacówka 

171 1274.Sc schronisko dla nieletnich 

172 1274.Sg stacja gazowa 

173 1274.Sp stacja pomp 

174 1274.St stacja transformatorowa 

175 1274.Tp toaleta publiczna 

176 1274.Zk niemieszkalne zabudowania koszarowe 

177 1274.Zp zakład karny lub poprawczy 

178 1274.In budynek nie określony innym atrybutem FSB 

 

29. Blok budynku 

Blok budynku RO EGB_BLB 

DEFINICJA Część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji lub jej szczególne znaczenie.   

GEOMETRIA Poligon z enklawami 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Rodzaj bloku RBL 1 – część budynku wyodrębniona ze 

względu na liczbę kondygnacji 

naziemnych 

2 – część kondygnacji podziemnej 

budynku, która nie zawiera się w obrysie 

części naziemnej 

3 – łącznik 

4- nawis, 

5 - przejazd przez budynek 

6 - inny 

 

Numer najniższej kondygnacji 

bloku 

NNKB 

Liczba całkowita dodatnia lub ujemna. 

W przypadku kondygnacji 

nadziemnych liczba całkowita dodatnia 

od 1 (parter – pierwsza kondygnacja 

nadziemna) do n 

W przypadku kondygnacji 

podziemnych liczba całkowita ujemna 

od -1 (pierwsza kondygnacja 

podziemna) do -n) 

Numer najwyższej kondygnacji 

bloku 

NWKB 

Liczba całkowita dodatnia lub ujemna 

W przypadku kondygnacji 

nadziemnych liczba całkowita dodatnia 

od 1 (parter – pierwsza kondygnacja 

nadziemna) do n 

W przypadku kondygnacji 

podziemnych liczba całkowita ujemna 

od -1 (pierwsza kondygnacja 

podziemna) do -n) 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na budynek, do 

którego należy blok budynku 

RBUD EGB_BUD 1  

30.  Obiekt trwale związany z budynkiem 

Obiekt trwale związany z budynkiem RO EGB_OZB 

DEFINICJA Obiekt budowlany trwale związany z budynkiem pod względem konstrukcyjnym  

i funkcjonalnym.  

GEOMETRIA Poligon z enklawami 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 
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Rodzaj obiektu trwale 

związanego z budynkiem 

ROZB 1 – taras  

2 – weranda, ganek 

3 – wiatrołap 

4 – schody 

5 – podpora 

7 – rampa 

8 – wjazd do podziemia 

9 – podjazd dla osób niepełnosprawnych 

10 - inny obiekt 

 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na budynek, do 

którego należy  obiekt związany 

trwale z budynkiem 

RBUD EGB_BUD 1  

31. Lokal samodzielny: 

Lokal samodzielny RD EGB_LKL 

DEFINICJA Samodzielny lokal mieszkalny lub inny lokal zgodnie z ustawą o własności lokali.   

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator lokalu IDL  Zgodnie z ust. 23 załącznika nr 1  

Numer księgi wieczystej NKW  Dotyczy lokali stanowiących odrębne 

nieruchomości.  

W przypadku innych lokali 

samodzielnych stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable.   

Rodzaj lokalu TLOK 1 – mieszkalny  

2 – niemieszkalny  

 

Powierzchnia użytkowa lokalu PEL W m2 z precyzją zapisu  do 0.01 m2  

Liczba izb LIZ Liczba całkowita dodatnia  

Liczba pomieszczeń 

przynależnych 

LPP Liczba całkowita (w tym 0) Atrybut wyliczany na podstawie 

liczby relacji obiektów 

„pomieszczenie przynależne” do 

obiektu „lokal samodzielny”.  

Powierzchnia pomieszczeń 

przynależnych do lokalu 

PEP W m2 z precyzją zapisu do 0.01 m2 Nie ma zastosowania (inapplicable), 

jeśli wartość LPP=0. 

Numer kondygnacji, na której 

znajduje się główne wejście do 

lokalu 

NKL 1 – dla kondygnacji nadziemnych liczba 

całkowita dodatnia od 1 (parter – 

pierwsza kondygnacja nadziemna) do n 

2 – dla kondygnacji podziemnych liczba 

całkowita ujemna od -1 (pierwsza 

kondygnacja podziemna) do -n 

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana, 

stosuje się atrybut specjalny template.   

Wartość lokalu WRT Liczba dodatnia oznaczająca wartość w 

PLN 

Tylko w przypadku, jeśli 

przeprowadzono powszechną taksację; 

w innym przypadku stosuje się atrybut 

specjalny  template. WRT i DWR 

muszą występować łącznie. 

Data wyceny DWR rrrr-mm-dd Tylko w przypadku, jeśli 

przeprowadzono powszechną taksację; 

w innym przypadku nie ma 

zastosowania (inapplicable); atrybuty 

WRT i DWR muszą występować 

łącznie. 

Dodatkowe informacje  

o lokalu 

DOL Tekst - nie więcej niż  250 znaków. Wartość nieobowiązkowa. Dodatkowe 

informacje mogą dotyczyć w 

szczególności funkcji użytkowych 

lokalu i jego położenia. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na jednostkę rejestrową 

lokalu 

RJRL EGB_JRL  1 Tylko dla lokali stanowiących  

odrębny od gruntu przedmiot 

własności; w innym przypadku nie ma 

zastosowania (inapplicable) 

W skład jednostki rejestrowej 

lokalowej powinien wchodzić tylko 1 

lokal 

Posiada adres RADR EGB_ADR 1 Adres lokalu.  

Wskazanie budynku, w którym 

znajduje się lokal 

RBUD EGB_BUD 1  
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Wskazanie na pomieszczenie 

przynależne do lokalu 

RPPL EGB_PPL 0+ Jedno pomieszczenie może 

przynależeć do jednego lub wielu 

lokali.  

32. Pomieszczenie przynależne do lokalu: 

Pomieszczenie przynależne do lokalu RO EGB_ PPL 

DEFINICJA Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Rodzaj pomieszczenia 

przynależnego 

RPP 1 - piwnica 

2 - garaż 

3 - miejsce postojowe  

w garażu wielostanowiskowym  

4 - strych 

5 - komórka 

6 - inne  

 

Powierzchnia pomieszczenia 

przynależnego 

PPP 
W m2 z precyzją zapisu do 0.01 m2  

Dodatkowe informacje o 

pomieszczeniu przynależnym 

DOPP 
Tekst - nie więcej niż  250 znaków. 

Wartość nieobowiązkowa. Dodatkowe 

informacje mogą dotyczyć w 

szczególności funkcji użytkowych 

pomieszczeń przynależnych. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na budynek, w którym 

znajduje się pomieszczenie 

przynależne 

RBUD EGB_BUD 1  

33. Kontur użytku gruntowego: 

Kontur użytku gruntowego RO EGB_UZG 

DEFINICJA Ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego wyodrębniony, ze względu na faktyczny sposób 

użytkowania lub zagospodarowania, na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia, lub obszar uznany na mocy odrębnych przepisów za użytek ekologiczny. 

GEOMETRIA Poligon z enklawami 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator konturu użytku 

gruntowego 

IDT   

Oznaczenie rodzaju użytku 

gruntowego (w tym ustalonego 

prawnie użytku ekologicznego) 

OFU Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i 

kombinacje atrybutów OFU, OZU, 

OZK” w ust.35. 

 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Jest położony w granicach obrębu ROBR EGB_OBR 1  

34. Kontur klasyfikacyjny: 

Kontur klasyfikacyjny  RO  EGB_KKL 

DEFINICJA Ciągły obszar gruntu, wyodrębniony w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obejmujący grunty 

zaliczone do jednej klasy gruntów. 

GEOMETRIA Poligon z enklawami 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator konturu 

klasyfikacyjnego 

IDK   

Rodzaj użytku gruntowego według 

operatu gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów 

OZU Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i 

kombinacje atrybutów OFU, OZU, 

OZK” w ust. 35. 

 

Oznaczenie klasy gruntu OZK Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i 

kombinacje atrybutów OFU, OZU, 

OZK” w ust.35. 

 

Oznaczenie typu gleby OTG Zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy 

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana 

stosuje się atrybut template. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI/WARUNKI 

Jest położony w granicach obrębu ROBR EGB_OBR 1  

35. Dopuszczalne wartości i kombinacje atrybutów OFU, OZU, OZK reprezentujących oznaczenie 

użytków gruntowych określone są poniższą tabelą: 

Dopuszczalne 

oznaczenie 
Opis słowny 

Użytek Kontur klasyfikacyjny  

EGB_OFU EGB_OZU EGB_OZK 

Użytki rolne 
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RI Grunty orne  R R I  

RII Grunty orne  R R II  

RIIIa Grunty orne  R R IIIa  

RIIIb Grunty orne  R R IIIb  

RIVa Grunty orne  R R IVa  

RIVb Grunty orne  R R IVb  

RV Grunty orne  R R V  

RVI Grunty orne  R R VI  

RVIz Grunty orne  R R VIz  

S-RI Sad S R I  

S-RII Sad S R II  

S-RIIIa Sad S R IIIa  

S-RIIIb Sad S R IIIb  

S-RIVa Sad S R IVa  

S-RIVb Sad S R IVb  

S-RV Sad S R V  

S-RVI Sad S R VI  

S-RVIz Sad S R VIz  

S-PsI Sad S Ps I  

S-PsII Sad S Ps II  

S-PsIII Sad S Ps III  

S-PsIV Sad S Ps IV  

S-PsV Sad S Ps V  

S-PsVI Sad S Ps VI  

S-PsVIz Sad S Ps VIz  

S-ŁI Sad S Ł I  

S-ŁII Sad S Ł II  

S-ŁIII Sad S Ł III  

S-ŁIV Sad S Ł IV  

S-ŁV Sad S Ł V  

S-ŁVI Sad S Ł VI  

S-ŁVIz Sad S Ł VIz  

ŁI Łąki trwałe Ł Ł I  

ŁII Łąki trwałe Ł Ł II  

ŁIIII Łąki trwałe Ł Ł III  

ŁIV Łąki trwałe Ł Ł IV  

ŁV Łąki trwałe Ł Ł V  

ŁVI Łąki trwałe Ł Ł VI  

ŁVIz Łąki trwałe Ł Ł VIz  

PsI Pastwiska trwałe Ps Ps I  

PsII Pastwiska trwałe Ps Ps II  

PsIII Pastwiska trwałe Ps Ps III  

PsIV Pastwiska trwałe Ps Ps IV  

PsV Pastwiska trwałe Ps Ps V  

PsVI Pastwiska trwałe Ps Ps VI  

PsVIz Pastwiska trwałe Ps Ps VIz  

Br-RI Użytki rolne zabudowane Br R I  

Br-RII Użytki rolne zabudowane Br R II  

Br-RIIIa Użytki rolne zabudowane Br R IIIa  

Br-RIIIb Użytki rolne zabudowane Br R IIIb  

Br-RIVa Użytki rolne zabudowane Br R IVa  

Br-RIVb Użytki rolne zabudowane Br R IVb  

Br-RV Użytki rolne zabudowane Br R V  

Br-RVI Użytki rolne zabudowane Br R VI  
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Br-RVIz Użytki rolne zabudowane Br R VIz  

Br-PsI Użytki rolne zabudowane Br Ps I  

Br-PsII Użytki rolne zabudowane Br Ps II  

Br-PsIII Użytki rolne zabudowane Br Ps III  

Br-PsIV Użytki rolne zabudowane Br Ps IV  

Br-PsV Użytki rolne zabudowane Br Ps V  

Br-PsVI Użytki rolne zabudowane Br Ps VI  

Br-PsVIz Użytki rolne zabudowane Br Ps VIz  

Br-ŁI Użytki rolne zabudowane Br Ł I  

Br-ŁII Użytki rolne zabudowane Br Ł II  

Br-ŁIII Użytki rolne zabudowane Br Ł III  

Br-ŁIV Użytki rolne zabudowane Br Ł IV  

Br-ŁV Użytki rolne zabudowane Br Ł V  

Br-ŁVI Użytki rolne zabudowane Br Ł VI  

Br-ŁVIz Użytki rolne zabudowane Br Ł VIz  

Br-LsI Użytki rolne zabudowane Br Ls I  

Br-LsII Użytki rolne zabudowane Br Ls II  

Br-LsIII Użytki rolne zabudowane Br Ls III  

Br-LsIV Użytki rolne zabudowane Br Ls IV  

Br-LsV Użytki rolne zabudowane Br Ls V  

Br-LsVI Użytki rolne zabudowane Br Ls VI  

Wsr Grunty pod stawami Wsr      

Wsr-RI Grunty pod stawami Wsr R I  

Wsr-RII Grunty pod stawami Wsr R II  

Wsr-RIIIa Grunty pod stawami Wsr R IIIa  

Wsr-RIIIb Grunty pod stawami Wsr R IIIb  

Wsr-RIVa Grunty pod stawami Wsr R IVa  

Wsr-RIVb Grunty pod stawami Wsr R IVb  

Wsr-RV Grunty pod stawami Wsr R V  

Wsr-RVI Grunty pod stawami Wsr R VI  

Wsr-RVIz Grunty pod stawami Wsr R VIz  

Wsr-PsI Grunty pod stawami Wsr Ps I  

Wsr-PsII Grunty pod stawami Wsr Ps II  

Wsr-PsIII Grunty pod stawami Wsr Ps III  

Wsr-PsIV Grunty pod stawami Wsr Ps IV  

Wsr-PsV Grunty pod stawami Wsr Ps V  

Wsr-PsVI Grunty pod stawami Wsr Ps VI  

Wsr-PsVIz Grunty pod stawami Wsr Ps VIz  

Wsr-ŁI Grunty pod stawami Wsr Ł I  

Wsr-ŁII Grunty pod stawami Wsr Ł II  

Wsr-ŁIII Grunty pod stawami Wsr Ł III  

Wsr-ŁIV Grunty pod stawami Wsr Ł IV  

Wsr-ŁV Grunty pod stawami Wsr Ł V  

Wsr-ŁVI Grunty pod stawami Wsr Ł VI  

Wsr-ŁVIz Grunty pod stawami Wsr Ł VIz  

Wsr-LsI Grunty pod stawami Wsr Ls I  

Wsr-LsII Grunty pod stawami Wsr Ls II  

Wsr-LsIII Grunty pod stawami Wsr Ls III  

Wsr-LsIV Grunty pod stawami Wsr Ls IV  

Wsr-LsV Grunty pod stawami Wsr Ls V  

Wsr-LsVI Grunty pod stawami Wsr Ls VI  

W Grunty pod rowami W      

W-RI Grunty pod rowami W R I  

W-RII Grunty pod rowami W R II  
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W-RIIIa Grunty pod rowami W R IIIa  

W-RIIIb Grunty pod rowami W R IIIb  

W-RIVa Grunty pod rowami W R IVa  

W-RIVb Grunty pod rowami W R IVb  

W-RV Grunty pod rowami W R V  

W-RVI Grunty pod rowami W R VI  

W-RVIz Grunty pod rowami W R VIz  

W-PsI Grunty pod rowami W Ps I  

W-PsII Grunty pod rowami W Ps II  

W-PsIII Grunty pod rowami W Ps III  

W-PsIV Grunty pod rowami W Ps IV  

W-PsV Grunty pod rowami W Ps V  

W-PsVI Grunty pod rowami W Ps VI  

W-PsVIz Grunty pod rowami W Ps VIz  

W-ŁI Grunty pod rowami W Ł I  

W-ŁII Grunty pod rowami W Ł II  

W-ŁIII Grunty pod rowami W Ł III  

W-ŁIV Grunty pod rowami W Ł IV  

W-ŁV Grunty pod rowami W Ł V  

W-ŁVI Grunty pod rowami W Ł VI  

W-ŁVIz Grunty pod rowami W Ł VIz  

W-LsI Grunty pod rowami W Ls I  

W-LsII Grunty pod rowami W Ls II  

W-LsIII Grunty pod rowami W Ls III  

W-LsIV Grunty pod rowami W Ls IV  

W-LsV Grunty pod rowami W Ls V  

W-LsVI Grunty pod rowami W Ls VI  

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

Ls Lasy Ls      

LsI Lasy Ls Ls I  

LsII Lasy Ls Ls II  

LsIII Lasy Ls Ls III  

LsIV Lasy Ls Ls IV  

LsV Lasy Ls Ls V  

LsVI Lasy Ls Ls VI  

Lz Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz      

Lz-RI Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R I  

Lz-RII Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R II  

Lz-RIIIa Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R IIIa  

Lz-RIIIb Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R IIIb  

Lz-RIVa Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R IVa  

Lz-RIVb Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R IVb  

Lz-RV Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R V  

Lz-RVI Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R VI  

Lz-RVIz Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz R VIz  

Lz-PsI Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ps I  

Lz-PsII Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ps II  

Lz-PsIII Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ps III  

Lz-PsIV Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ps IV  

Lz-PsV Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ps V  

Lz-PsVI Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ps VI  

Lz-PsVIz Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ps VIz  

Lz-ŁI Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ł I  

Lz-ŁII Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ł II  
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Lz-ŁIII Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ł III  

Lz-ŁIV Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ł IV  

Lz-ŁV Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ł V  

Lz-ŁVI Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ł VI  

Lz-ŁVIz Grunty zadrzewione i zakrzewione  Lz Ł VIz  

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

B Tereny mieszkaniowe  B      

Ba Tereny przemysłowe  Ba      

Bi Inne tereny zabudowane  Bi      

Bp Zurbanizowane tereny niezabudowane  Bp      

Bz Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  Bz      

K Użytki kopalne  K      

dr Drogi dr      

Tk Tereny kolejowe  Tk      

Ti Inne tereny komunikacyjne  Ti      

Użytki ekologiczne 

E-RI Użytki ekologiczne  E R I  

E-RII Użytki ekologiczne  E R II  

E-RIIIa Użytki ekologiczne  E R IIIa  

E-RIIIb Użytki ekologiczne  E R IIIb  

E-RIVa Użytki ekologiczne  E R IVa  

E-RIVb Użytki ekologiczne  E R IVb  

E-RV Użytki ekologiczne  E R V  

E-RVI Użytki ekologiczne  E R VI  

E-RVIz Użytki ekologiczne  E R VIz  

E-PsI Użytki ekologiczne  E Ps I  

E-PsII Użytki ekologiczne  E Ps II  

E-PsIII Użytki ekologiczne  E Ps III  

E-PsIV Użytki ekologiczne  E Ps IV  

E-PsV Użytki ekologiczne  E Ps V  

E-PsVI Użytki ekologiczne  E Ps VI  

E-PsVIz Użytki ekologiczne  E Ps VIz  

E-ŁI Użytki ekologiczne  E Ł I  

E-ŁII Użytki ekologiczne  E Ł II  

E-ŁIII Użytki ekologiczne  E Ł III  

E-ŁIV Użytki ekologiczne  E Ł IV  

E-ŁV Użytki ekologiczne  E Ł V  

E-ŁVI Użytki ekologiczne  E Ł VI  

E-ŁVIz Użytki ekologiczne  E Ł VIz  

E-Lz Użytki ekologiczne  E-Lz      

E-Lz-RI Użytki ekologiczne  E-Lz R I  

E-Lz-RII Użytki ekologiczne  E-Lz R II  

E-Lz-RIIIa Użytki ekologiczne  E-Lz R IIIa  

E-Lz-RIIIb Użytki ekologiczne  E-Lz R IIIb  

E-Lz-RIVa Użytki ekologiczne  E-Lz R IVa  

E-Lz-RIVb Użytki ekologiczne  E-Lz R IVb  

E-Lz-RV Użytki ekologiczne  E-Lz R V  

E-Lz-RVI Użytki ekologiczne  E-Lz R VI  

E-Lz-RVIz Użytki ekologiczne  E-Lz R VIz  

E-Lz-PsI Użytki ekologiczne  E-Lz Ps I  

E-Lz-PsII Użytki ekologiczne  E-Lz Ps II  

E-Lz-PsIII Użytki ekologiczne  E-Lz Ps III  

E-Lz-PsIV Użytki ekologiczne  E-Lz Ps IV  
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E-Lz-PsV Użytki ekologiczne  E-Lz Ps V  

E-Lz-PsVI Użytki ekologiczne  E-Lz Ps VI  

E-Lz-PsVIz Użytki ekologiczne  E-Lz Ps VIz  

E-Lz-ŁI Użytki ekologiczne  E-Lz Ł I  

E-Lz-ŁII Użytki ekologiczne  E-Lz Ł II  

E-Lz-ŁIII Użytki ekologiczne  E-Lz Ł III  

E-Lz-ŁIV Użytki ekologiczne  E-Lz Ł IV  

E-Lz-ŁV Użytki ekologiczne  E-Lz Ł V  

E-Lz-ŁVI Użytki ekologiczne  E-Lz Ł VI  

E-Lz-ŁVIz Użytki ekologiczne  E-Lz Ł VIz  

E-Ls Użytki ekologiczne  E-Ls      

E-LsI Użytki ekologiczne  E-Ls Ls I  

E-LsII Użytki ekologiczne  E-Ls Ls II  

E-LsIII Użytki ekologiczne  E-Ls Ls III  

E-LsIV Użytki ekologiczne  E-Ls Ls IV  

E-LsV Użytki ekologiczne  E-Ls Ls V  

E-LsVI Użytki ekologiczne  E-Ls Ls VI  

E-Wp Użytki ekologiczne  E-Wp      

E-Ws Użytki ekologiczne  E-Ws      

E-W Użytki ekologiczne  E-W      

E-W-RI Użytki ekologiczne  E-W R I  

E-W-RII Użytki ekologiczne  E-W R II  

E-W-RIIIa Użytki ekologiczne  E-W R IIIa  

E-W-RIIIb Użytki ekologiczne  E-W R IIIb  

E-W-RIVa Użytki ekologiczne  E-W R IVa  

E-W-RIVb Użytki ekologiczne  E-W R IVb  

E-W-RV Użytki ekologiczne  E-W R V  

E-W-RVI Użytki ekologiczne  E-W R VI  

E-W-RVIz Użytki ekologiczne  E-W R VIz  

E-W-PsI Użytki ekologiczne  E-W Ps I  

E-W-PsII Użytki ekologiczne  E-W Ps II  

E-W-PsIII Użytki ekologiczne  E-W Ps III  

E-W-PsIV Użytki ekologiczne  E-W Ps IV  

E-W-PsV Użytki ekologiczne  E-W Ps V  

E-W-PsVI Użytki ekologiczne  E-W Ps VI  

E-W-PsVIz Użytki ekologiczne  E-W Ps VIz  

E-W-ŁI Użytki ekologiczne  E-W Ł I  

E-W-ŁII Użytki ekologiczne  E-W Ł II  

E-W-ŁIII Użytki ekologiczne  E-W Ł III  

E-W-ŁIV Użytki ekologiczne  E-W Ł IV  

E-W-ŁV Użytki ekologiczne  E-W Ł V  

E-W-ŁVI Użytki ekologiczne  E-W Ł VI  

E-W-ŁVIz Użytki ekologiczne  E-W Ł VIz  

E-W-LsI Użytki ekologiczne  E-W Ls I  

E-W-LsII Użytki ekologiczne  E-W Ls II  

E-W-LsIII Użytki ekologiczne  E-W Ls III  

E-W-LsIV Użytki ekologiczne  E-W Ls IV  

E-W-LsV Użytki ekologiczne  E-W Ls V  

E-W-LsVI Użytki ekologiczne  E-W Ls VI  

E-N Użytki ekologiczne  E-N      

Nieużytki 

N Nieużytki N      

Grunty pod wodami 

Wm Grunty pod morskimi wodami Wm      
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wewnętrznymi 

Wp 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi Wp     

 

Ws 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi  Ws     
 

Tereny różne 

Tr Tereny różne  Tr      

36. Zmiana 

Zmiana  RD EGB_ZMN 

DEFINICJA 
Operacja mająca na celu utworzenie nowego obiektu, zmianę wartości przynajmniej 

jednego atrybutu obiektu lub relacji, albo przeniesienie do archiwum całego obiektu. 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Numer kancelaryjny zmiany NRK Tekst - zgodnie z instrukcją kancelaryjną  

Numer zmiany  NRZ n/rrrr Ciągła numeracja zmian w 

danym roku kalendarzowym 

może być prowadzona dla 

obrębów, jednostek 

ewidencyjnych lub całego 

powiatu. 

Opis zmiany STZ   

Data przyjęcia zgłoszenia zmiany DZZ  Data wpływu dokumentu 

inicjującego zmianę 

Data i czas akceptacji zmiany DTA  Tożsama z datą i czasem 

automatycznego wygenerowania 

zawiadomienia o zmianie 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na dokument, 

stanowiący podstawę zmiany 

RDOK EGB_DOK  Musi być wskazany co najmniej 

jeden dokument lub jeden operat 

techniczny. 

Wskazanie na operat techniczny, 

stanowiący podstawę zmiany 

ROPT EGB_OPT   

37. Dokument:  

Dokument RD EGB_DOK 

DEFINICJA Dokument  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Oznaczenie kancelaryjne 

dokumentu 

IDM  Oznaczenie nadane  zgodnie  

z instrukcja kancelaryjną. 

Rodzaj dokumentu KDK Patrz tabela poniżej  

Data dokumentu DTD  Data wystawienia dokumentu 

Sygnatura dokumentu SYG  Sygnatura dokumentu nadana  

przez jego twórcę  

Nazwa  twórcy dokumentu  NSR   

Opis dokumentu OPD   

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI/WARUNKI 

Dokument powiązany  RDOP EGB_DOK 0+ Jeśli dokument posiada składniki 

lub załączniki będące odrębnymi 

dokumentami. 

38. Dopuszczalne wartości atrybutu KDK - kod dokumentu, określa tablica: 

RODZAJ DOKUMENTU KOD 

Umowa (akt notarialny) 1 

Decyzja administracyjna 2 

Orzeczenie sądu (postanowienie, wyrok) 3 

Zawiadomienie z wydziału KW sądu rejonowego  4 

Wyciąg (odpis) z księgi wieczystej 5 

Wyciąg (odpis) z księgi hipotecznej  6 

Odpis z akt KW lub zbioru dokumentów  7 

Wniosek (zawiadomienie) w sprawie zmiany  8 

Wyciąg (wypis) z dokumentacji budowy budynku 9 

Protokół 10 

Ustawa 11 

Rozporządzenie 12 

Uchwała 13 
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Zarządzenie 14 

Odpis lub wyciąg z innego rejestru publicznego 15 

Pełnomocnictwo (upoważnienie) 16 

Wyciąg z operatu szacunkowego 17 

Inny dokument 18 

39. Operat techniczny 

Operat techniczny RO EGB_OPT 

DEFINICJA Całość dokumentacji, zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wysokościowych oraz 

wyniki opracowania tych pomiarów, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

zwanego dalej „PZGiK”.. 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator operatu wg ewidencji 

materiałów PZGiK 

IDO   

Data sporządzenia operatu DSO rrrr-mm-dd lub rrrr  

Data przyjęcia operatu do PZGiK DPO rrrr-mm-dd   

Nazwa twórcy dokumentów 

operatu  

NSR Tekst  

Opis zawartości operatu OPD Tekst   

40. Adres: 

Adres RP EGB_ADR 

DEFINICJA Adres 

Geometria 0..1 Punkt  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Nazwa własna NAZ Tekst  

Kraj KRJ   

Województwo WJD Zgodny z państwowym rejestrem 

granic i jednostek podziałów 

terytorialnych kraju, zwanym dalej 

„PRG” 

 

Powiat PWJ Zgodny z PRG  

Gmina GMN Zgodny z PRG  

Ulica ULC Zgodny z ewidencją miejscowości, 

ulic i adresów, zwaną dalej „EMUiA” 

 

Identyfikator TERYT ulicy ULCT Zgodny z TERYT  

Numer porządkowy NRA Zgodny z EMUiA  

Numer lokalu NRL Liczba lub tekst Dotyczy tylko adresu lokalu lub 

miejsca zamieszkania osoby 

fizycznej. 

Miejscowość MSC Zgodny z EMUiA.   

identyfikator TERYT 

miejscowości 

MSCT Zgodny z TERYT  

Kod  pocztowy KOD Zgodny z EMUiA  

40a. Nazwy własne (atrybut NAZ)  mogą posiadać niektóre budynki oraz niektóre działki . 

40b.  Nazwą własną działki ewidencyjnej będącej drogą publiczną, która nie jest ulicą, jest kategoria i numer tej 

drogi, oddzielone myślnikiem, przyjęte z ewidencji dróg publicznych, o której mowa w art. 10 ust. 11 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z późn. zm.
1)

).   . 

40c. W postaci atrybutu NAZ mogą wpisane być w całości adresy, których systematyka nie odpowiada strukturze 

atrybutów obiektu Adres, w szczególności adresy zagraniczne. 

41. Punkt graniczny: 

Punkt graniczny RP EGB_PZG 

GEOMETRIA Punkt 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator punktu granicznego NRP  Zgodny z ust. 33-38 załącznika nr 1. 

Oznaczenie punktu granicznego 

w materiale źródłowym 

OZR   

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,  

z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, 

poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945.  
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Źródło danych o położeniu punktu 

granicznego 

ZRD Patrz lista wartości w ust. 42 Jeżeli wartość atrybutu nie jest 

znana stosuje się atrybut specjalny 

template. 

Błąd położenia punktu 

granicznego względem osnowy 

BPP Patrz lista wartości w ust. 43 Jeżeli wartość atrybutu nie jest 

znana stosuje się atrybut specjalny 

template 

Kod stabilizacji punktu 

granicznego 

STB Patrz lista wartości w ust. 44 Jeżeli wartość atrybutu nie jest 

znana stosuje się atrybut specjalny 

template. 

Kod rzędu granicy RZG Patrz lista wartości w ust. 45 Jeśli punkt jest punktem węzłowym, 

to nadaje mu się najwyższy kod 

rzędu granicy, do której ten punkt 

przynależy. 

Dodatkowe informacje o punkcie 

granicznym 

 Tekst – nie więcej niż 250 znaków Wartość nieobowiązkowa. 

Dodatkowe informacje mogą w 

szczególności: 

- wskazywać sporny odcinek 

granicy, do której ten punkt należy, 

- opisywać sposób oznaczenia 

punktu na gruncie. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na działkę ewidencyjną RDZE EGB_DZE 1+  

Wskazanie na obręb ewidencyjny ROBR EGB_OBR 0+  

Wskazanie na jednostkę 

ewidencyjną 

RJEW EGB_JEW 0+  

41a.  Współrzędne punktu reprezentowane są w formacie SWDE przez pola „pozycja”, zgodnie z wzorem 

zawartym w  rozdziale 3 ust. 18 pkt 1. 

41b. Numeryczny opis działek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych oraz jednostek ewidencyjnych, jest listą 

wskazań punktów granicznych uporządkowanych zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

42. Lista wartości atrybutu ZRD - Źródło danych o położeniu obiektu  

WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH  

1 Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków 

granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie.. 

2 Geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem 

znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym 

trybie.  

3 Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i ich 

sygnalizacją lub pomiary fotogrametryczne jednoznacznie zidentyfikowanych punktów granicznych 

uprzednio ustalonych  w formie prawem przewidzianej. 

4 Pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i ich 

sygnalizacją.  

5 Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości 

6 Zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów 

7 Ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy  rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem wyników 

geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych). 

8 Ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy  rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych 

pomiarów terenowych  

9 Ekranowa wektoryzacja innych niż mapa ewidencyjna opracowań kartograficznych. 

 

43. Lista wartości atrybutu BPP - błąd położenia punktu granicznego 

WARTOŚĆ BŁĄD POŁOŻENIA WZGLĘDEM OSNOWY  - [m]  

1 0.00 - 0.10   

2 0.11 – 0.30   

3 0.31 – 0.60   

4 0.61 – 1.50   

5 1.51 – 3.00   

6 powyżej 3.00  
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44. Lista wartości atrybutu STB - kod stabilizacji 

WARTOŚĆ ZNACZENIE  

1 brak informacji  

2 nie stabilizowany  

3 znak naziemny  

4 znak naziemny i podziemny   

 

45. Lista wartości atrybutu RZG 

WARTOŚĆ RZĄD GRANICY GRANICA:  

1 1 działki ewidencyjnej  

2 2 obrębu ewidencyjnego  

3 3 jednostki ewidencyjnej  

4 4 gminy  

5 5 powiatu  

6 6 województwa  

7 7 państwa  

 

46. Dzierżawa: 

Dzierżawa  RC EGB_DZW 

DEFINICJA Zgodnie z art. 693 Kodeksu cywilnego 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Identyfikator  dzierżawy IPZ  Numer kancelaryjny, pod którym 

zarejestrowany został wniosek w 

sprawie uwidocznienia dzierżawy w 

ewidencji. 

Opis przedmiotu dzierżawy OPD Tekst Na podstawie umowy dzierżawy; opis 

powinien umożliwić identyfikację 

obszaru dzierżawy w przypadku, gdy 

obejmuje on części działek 

ewidencyjnych. 

Powierzchnia gruntów będących 

przedmiotem dzierżawy 

PPD W ha z precyzją zapisu do 0.0001 lub 

do 0.01 

Zgodnie z treścią umowy. 

Ważność od WOD rrrr-mm-dd Data, od  której obowiązuje umowa 

dzierżawy. 

Ważność do WDO rrrr-mm-dd, Data, do której obowiązuje lub ustała 

dzierżawa. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na działki ewidencyjne 

będące w całości przedmiotem 

dzierżawy  

RDZC EGB_DZE 0+ Co najmniej jeden obiekt musi być 

wskazany. 

Wskazanie na działki ewidencyjne, 

których części są przedmiotem 

dzierżawy 

RDZF EGB_DZE 0+ 

Wskazanie na budynki będące 

przedmiotem dzierżawy 

RBUD EGB_BUD 0+ 

Wskazanie na lokal będący 

przedmiotem dzierżawy 

RLKL EGB_LKL 0+  
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47. Udział w dzierżawie  

Udział w dzierżawie RD EGB_UDD 

DEFINICJA  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI/WARUNKI 

Udział  UD Ułamek właściwy  

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na dzierżawę, której 

dotyczy udział 

RDZW EGB_DZW 1  

Wskazanie na dzierżawcę, do 

którego należy udział w dzierżawie 

RPOD 1 - EGB_OSF 

2 - EGB_INS 

3 - EGB_MLZ 

4 - EGB_OSZ 

1  

48. Etykieta 

Etykieta obiektu RP EGB_ETK 

Definicja Liczba lub tekst przedstawiający na mapie wybrane atrybuty opisowe obiektu przestrzennego.  

GEOMETRIA Punkt (punkt wstawienie opisu etykiety) 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE  UWAGI/WARUNKI 

Treść etykiety TXT Tekst Treść etykiety stanowi:  

1) dla obiektu EGB_DZE - numer 

działki ewidencyjnej; 

2) dla obiektu EGB_BUD: 

a) symbol kartograficzny klasy 

budynku,  

b) numer porządkowy budynku; 

3) dla obiektu EGB_BLB - numer 

najwyższej kondygnacji bloku; 

4) dla obiektu EGB_UZG - atrybut 

OFU; 

5) dla obiektu EGB_KK - złożenie 

atrybutów OZU-OZK; 

6) dla obiektu EGB_ADR - numer 

porządkowy; 

7) dla obiektu EGB_PZG -  atrybut 

NRP. 

Skala rysunku SKA Skala w formacie 1:X Skala opracowania, w którym są 

wydane etykiety. 

Justyfikacja JUST Liczba naturalna, z przedziału od 1 do 

9 

Patrz graficzne przyporządkowanie 

listy wartości ust. 50. Jeżeli puste, 

to domyślnie 7. 

Kąt obrotu tekstu RAD Miara kąta płaskiego podana w 

gradach 

Jeżeli puste, to domyślnie 0. 

 

48a. Z obiektem przestrzennym może być związana dowolna liczba obiektów EGB_ETK (etykieta) – krotność 

wskazania 0+ przy każdym obiekcie przestrzennym 

 

49. Punkt odnośnika etykiety 

Punkt odnośnika etykiety RP EGB_OET 

Definicja Punkt początkowy odnośnika etykiety. Jest to punkt na, który wskazuje odnośnik. 

GEOMETRIA Punkt 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE  UWAGI/WARUNKI 

 Kierunek odnośnika KIO LG – odnośnik lewy-górny 

LD – odnośnik lewy-dolny 

PG – odnośnik prawy-górny 

PD – odnośnik prawy-dolny 

Atrybut wskazuje miejsce 

zaczepienia odnośnika przy tekście. 

Graficzne rozmieszczenie 

dostępnych wartości atrybutów oraz 

przykład odnośnika  zawiera ust. 51.  

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI/WARUNKI 

Wskazanie na etykietę RETK EGB_ETK 1 Wskazanie na etykietę, która 

zapisana jest w formie odnośnika. 

 

50. Graficzne rozmieszczenie wartości atrybutu Justyfikacja.  

Na czerwono zaznaczono punkt wstawienia tekstu i odpowiadające liczbowe oznaczenie justyfikacji. 
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51. Graficzne rozmieszczenie wartości atrybutu Kierunek odnośnika. 

Poniżej graficzne rozmieszczenie atrybutu Kierunek odnośnika. 

 
 

 

Przykładowy odnośnik: 

 
A - Punkt odnośnika etykiety (EGB_ETK). 

Kierunek odnośnika = LD 

 

 

Rozdział 3 – Opis formatu SWDE 

 

1. Wstęp 

Format  SWDE pozwala na prezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych 

ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz 

informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. 

2. Pojęcia podstawowe 

1) Obiekt jest to byt materialny lub abstrakcyjny, który istnieje w świecie rzeczywistym. Obiekt posiada 

tożsamość, czyli jest odróżnialny od innych obiektów. Obiekty posiadają cechy (atrybuty) i pozostają w 

określonych powiązaniach (relacjach) z innymi obiektami. 

2) Stanem obiektu określamy zbiór jego cech oraz listę obiektów, z którymi pozostaje w relacjach w danym 

momencie czasowym. Stan obiektu może ulegać zmianie. Zmiana stanu obiektu nie pociąga za sobą zmiany 

jego tożsamości. 

3) Klasa to umowny wzorzec grupy obiektów, traktowanych w ramach ewidencji w sposób identyczny. 

Przykłady klas to: działki i budynki. W formacie SWDE przynależność obiektu do klasy określa kod 

obiektu. 

4) Klasa obiektów wyróżnia się od innych tym, że: 

 a)  wszystkie obiekty klasy mają wspólne cechy (np. działki posiadają powierzchnię), 

 b)  wszystkie obiekty klasy pozostają z obiektami innych klas w takich samych relacjach, (np. każda 

działka jest własnością podmiotu), 

5) Wiązanie (relacja) jest zależnością łączącą klasy obiektów (np. przedmiot jest własnością podmiotu). Klasy 

związane relacją pełnią w niej określone role. Relacja posiada krotność. 

6) Typ aplikacyjny rekordu – to sposób reprezentacji obiektów danej klasy lub grupy klas w bazie danych. 

Typ aplikacyjny rekordu należy odróżnić od obiektu rzeczywistego i jego klasy. 

7) Sposób reprezentacji atrybutu określony jest typem atrybutu.  



30 

8) Wartości atrybutów zapisywane są w polach rekordu. W ramach typu rekordu pole atrybutu ma nadaną 

nazwę i krotność. Format SWDE umożliwia reprezentację pól wielowartościowych. 

9) Stan obiektu reprezentuje rekord. Do jednego obiektu może odnosić się wiele rekordów, reprezentujących 

różne stany obiektu. Określamy je wtedy mianem wersji obiektu. W bazie danych może znajdować się tylko 

jeden rekord odnoszący się do aktualnego stanu obiektu. Format SWDE posiada mechanizm jego 

wyróżnienia. Rekordy odnoszące się do jednego obiektu mają w pliku SWDE ten sam identyfikator obiektu. 

10) Tabela – to zbiór wszystkich rekordów danego typu aplikacyjnego. 

3. Zasady modelowania danych w formacie SWDE  

1) Plik w formacie SWDE może być traktowany jak georelacyjna baza danych. Rekordy pogrupowane są w 

nim w tabele. Typy aplikacyjne rekordów określają sposób reprezentacji obiektów ewidencji w pliku 

SWDE. Powstają w oparciu o typ bazowy, poprzez dodanie pól atrybutów i wiązań (atrybuty zawierające 

wskazania na inne obiekty reprezentujące relacje). 

2) Typ bazowy określa składnię rekordu użytego do opisu obiektów, w szczególności sposób wyrażania 

danych przestrzennych. W formacie SWDE wyróżniamy następujące typy bazowe rekordów: 

a) opisowy (RD) – rekord nie posiada odniesienia przestrzennego (osoba fizyczna, udział władania), 

b) punktowy (RP) – opis przestrzenny rekordu jest punktem (punkt graniczny stabilizowany trwale, punkt 

osnowy poziomej podstawowej), 

c) liniowy (RL) – opis przestrzenny rekordu jest zbiorem polilinii, 

d) obszarowy (RO) – opis przestrzenny rekordu jest zbiorem obszarów z enklawami, w szczególności 

poligonem (budynek, obręb działka), 

3) W przypadku typów złożonych w definicji typu aplikacyjnego występuje dodatkowo lista elementów 

składowych. Określa ona jakiego rodzaju elementy posiada typ złożony. Lista elementów nie jest 

deklaracją pól. W formacie SWDE to rekord składowy (element) wskazuje na rekord obiektu złożonego. 

Typ rekordu składowego zawiera wiązanie o nazwie wymienionej w liście elementów typu złożonego. 

Konwencja ta pozwala na odróżnienie innych relacji od relacji typu “jestem elementem obiektu złożonego i 

pełnię w nim rolę X”, (gdzie X to nazwa z listy rekordu złożonego). Przy deklaracji pola typ rekordu 

zawiera: 

a) atrybut lub wiązanie, które reprezentuje, 

b) deklarację czy jest wielowartościowe, 

c) nazwę pola. 

Jeżeli jest to możliwe to nazwa pola powinna być zgodna z nazwą atrybutu lub wiązania, które 

reprezentuje. 

4) W pliku SWDE może być zapisany pełny model danych określony przez deklarację: atrybutów, wiązań i 

typów rekordów. Ułatwia to interpretację danych w systemie docelowym. 

4. Klasa obiektu a typ rekordu 

1) Klasa obiektu określa, do jakiej kategorii w ramach ewidencji należy obiekt. Typ aplikacyjny rekordu 

określa sposób prezentacji danych o obiekcie w pliku SWDE. Rozróżnienie pomiędzy typem 

aplikacyjnym a klasą obiektu pozwala na: 

a) wykorzystanie jednego typu do reprezentacji obiektów różnych klas, 

b) reprezentację obiektów tej samej klasy za pomocą kilku typów zdefiniowanych w oparciu o różne 

typy bazowe, jeżeli jest taka potrzeba.  

2) W formacie SWDE klasa obiektu i typ aplikacyjny są atrybutami rekordu.  

3) Klasę obiektu określa pole KOD. Typ aplikacyjny do którego należy rekord określa pole TYP w linii 

głównej rekordu. Gdy klasa obiektu nie jest określona, to uznajemy, że rekord reprezentuje obiekt 

należący do klasy zgodnej z typem aplikacyjnym rekordu. Gdy pole typ rekordu jest puste to uznajemy, 

że typem rekordu jest jego typ bazowy. 

5. Identyfikacja rekordów SWDE i wersje obiektów 

W formacie SWDE każdy rekord posiada dwa identyfikatory: identyfikator obiektu (ID) i identyfikator 

wersji (IDR). Pełnią one rolę kluczy głównych. Służą do reprezentacji wiązań (relacji) pomiędzy 

rekordami.  

 

5.1. Identyfikator obiektu 

Identyfikator każdego obiektu przestrzennego bazy danych ewidencyjnych składa się  

z przestrzeni nazw oraz identyfikatora lokalnego, o których mowa w § 16 ust. 3 rozporządzenia  . 

.  

 

5.2. Identyfikator wersji 
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Identyfikator wersji ma postać daty zgodnie z ISO 8601. Wartość identyfikatora wersji dla wcześniejszej 

wersji musi być mniejsza (w sensie porównania ciągu znaków) niż wartość dla wersji późniejszej.  

W formacie SWDE każdy rekord odnosi się do jednego stanu (wersji) obiektu. Wśród rekordów o tym 

samym identyfikatorze obiektu tylko jeden rekord może być określony jako reprezentujący stan aktualny. 

Fakt ten określa status rekordu (ST_OBJ).  

 

Do identyfikatora obiektu oraz identyfikatora wersji mają zastosowanie ograniczenia zawarte w rozdziale 2 

podrozdziale 2.1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w 

sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności 

zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. U. U.E. L 323011). 

6. Identyfikacja elementów rekordów SWDE  

Elementy opisu przestrzennego rekordu: obszary składowe, linie składowe, punkty oparcia linii 

(wierzchołki) mogą posiadać własne identyfikatory złożone z kodu i nazwy (nazwa może być pusta). Jeżeli 

nazwa nie jest pusta to wraz z kodem powinna być niepowtarzalna w ramach rekordu. Identyfikacja 

elementów umożliwia określenie roli jaką pełnią w opisie reprezentowanego obiektu. Na przykład pozwala 

na reprezentację przyziemia i obrysu budynku w ramach jednego rekordu obszaru. 

Elementy redakcyjne: etykiety i sygnatury mogą posiadać identyfikatory. 

7. Jakość danych w formacie SWDE  

Format SWDE pozwala przekazać kontekst danych, czyli informacje które wiążą dane zawarte w pliku ze 

źródłem pochodzenia oraz określają przeznaczenie danych. Kontekst danych jest elementem jakości danych. 

8. Układ współrzędnych w formacie SWDE  

1) Układ współrzędnych formatu SWDE to układ kartezjański o kolejnych współrzędnych: 

a) pierwsza    (N) na północ, 

b) druga   (E) na wschód, 

c) trzecia   (H) do góry (w kierunku przeciwnym do wektora ciążenia). 

2) Współrzędne w formacie SWDE są zapisywane jako liczby zmiennoprzecinkowe. 

3) Wszystkie wartości współrzędnych wyrażone są w metrach , z precyzja zapisu dwóch miejsc po przecinku.  

4) Określenie geodezyjnego układu odniesienia, w którym zostały podane współrzędne znajduje się w sekcji 

nagłówkowej – część geodezyjna. 

9. ISO 8859-2 – alfabetem SWDE  

1) Format SWDE jest formatem znakowym. 

2) Każdemu znakowi odpowiada jeden bajt pliku w formacie SWDE. 

3) Znaki są interpretowane zgodnie ze standardem ISO 8859-2. 

4) Znaki podzielone są na: 

a) znaki zbioru podstawowego: o wartościach z zakresu 32 do 127, 

b) znaki zbioru rozszerzonego: o wartościach z zakresu 128 do 255, 

c) znaki sterujące: o wartościach z zakresu 0 do 31. 

5) Wśród znaków sterujących znajdują się: 

a) znak tabulacji (HT – 09) – traktowany przez SWDE jak spacja lub ciąg spacji, 

b) znaki końca linii (LF – 10) – oznacza koniec linii tekstu pliku SWDE, 

c) znak powrotu karetki (CR – 13) – jest pomijany przy czytaniu pliku. 

6) Pozostałe znaki sterujące nie występują w pliku SWDE. 

10. Kody, nazwy, identyfikatory 

1) Kody, nazwy i identyfikatory w formacie SWDE to ciągi znaków złożone z: dużych i małych liter alfabetu 

polskiego, cyfr, podkreśleń, znaków minus, znaków ukośnika i dzielenia oraz kropki. 

 (A..Ż   a..ż   0..9   _   -   /   \   .) Zaleca się tak dobierać kody i nazwy, aby były rozróżnialne nawet dla 

systemów nie rozróżniających małych i dużych liter. Nazwy nie powinny przekraczać 32 znaków. 

2) W formacie SWDE występują następujące nazwy: 
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a) nazwa atrybutu, 

b) nazwa wiązania, 

c) nazwa typu, 

d) nazwa pola, 

e) nazwa elementu, 

f) kod obiektu, 

g) identyfikator obiektu, 

h) identyfikator wersji obiektu, 

i) kod elementu atrybutu geometrycznego, 

j) nazwa elementu atrybutu geometrycznego. 

11. Opis struktury syntaktycznej formatu SWDE  

1) Plik SWDE jest komputerowym plikiem tekstowym. Podzielony jest na:  

a) sekcje,  

b) rekordy,  

c) linie, 

d) pola. 

2) Sekcja jest to ciąg kolejnych rekordów SWDE.  Pierwszą linią sekcji jest linia określająca jej rodzaj, 

ostatnią zaś linia SX lub SXC. Kolejność sekcji w pliku jest ściśle określona. 

3) Rekord jest podstawowym elementem struktury pliku SWDE. Wyróżniamy rekordy jednoliniowe 

i wieloliniowe. Rekordy wieloliniowe zakończone są linią końca rekordu  X lub XC. Kolejność linii 

w rekordzie jest ściśle określona. Kontekstem rekordu w analizie leksykalnej jest sekcja, w której się 

znajduje. Kolejność rekordów w sekcji jest dowolna. 

4) Linia formatu SWDE jest jedną linią tekstu. Podzielona jest na pola rozdzielone przecinkami. Jeżeli ostanie 

pole nie jest polem danych lub etykiety to linia SWDE kończy się średnikiem. W liniach za średnikiem 

można umieszczać dowolny tekst, który traktowany jest jako komentarz. Pierwszym polem linii jest jej 

wyróżnik całkowicie określający składnię linii. Znakiem końca linii jest znak sterujący CRLF lub LF – 

w zależności od systemu operacyjnego komputera, na którym plik był generowany. Kontekstem analizy 

leksykalnej linii jest rekord ją zawierający oraz linie ją poprzedzające w rekordzie. 

5) Pole jest najmniejszą leksykalną jednostką w formacie SWDE. Pola w linii zakończone są przecinkiem, 

poza ostatnim polem, które zakończone jest średnikiem lub znakiem końca linii. Interpretacja zawartości 

pola zależy od “lewego kontekstu” (ciągu pól je poprzedzających w linii). Lewy kontekst pierwszego pola 

linii (wyróżnika) jest pusty. 

12. Notacja zapisu formatu SWDE  

1) ::= Znak ten czyta się „z definicji ma postać”. 

2) 
[ ] 

W nawiasy kwadratowe ujęte są elementy opcjonalne formatu. 

 Pola ujęte w nawiasy kwadratowe mogą mieć wartość pustą; ich wartość przyjmuje wtedy 

wartość domyślną określoną przy definicji pola. 

 Linie ujęte w nawiasy kwadratowe mogą zostać pominięte. 

3) 
{ } 

W nawiasy klamrowe ujęte są elementy definicji, które w kontekście mogą wystąpić 

wielokrotnie. Nawiasy klamrowe zastępują definiowanie list identycznych elementów. 

4) 
, ; Przecinek oraz średnik są separatorami formatu, w definicjach występują jawnie.  

5) 
| 

Znak | rozdziela równoważne postaci definiowanego elementu.  

Jeżeli kolejne elementy definicji znajdują się w kolejnych liniach tekstu to w pliku SWDE są 

też kolejnymi liniami tekstu. Jeżeli na końcu linii znajduje się znak | to następna linia 

rozpoczyna nową postać definiowanego elementu. 

13. Definicje podstawowe 

1) Ciąg białych znaków ::= {biały znak} 

2) biały znak ::= znak tabulacji | znak spacji 

3) pole ::= [ciąg białych znaków] literał [ciąg białych znaków] 

4) literał   ciąg znaków, nie zawierający znaków kontrolnych ani spacji. 

5) lista pól ::= {pole} 

6) treść pola ::= napis | 

napis pusty 

7) napis ::= ciąg drukowalnych znaków alfabetu SWDE. Maksymalna 

długość napisu wynosi 255 znaków. Spacje i tabulatory są 
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ważnymi znakami napisu. 

8) napis pusty  napis zerowej długości 

9) linia końca rekordu ::= X;| XC, CRC; 

10)

0 

CRC  jest 32 bitową sumą kontrolną obliczoną zgodnie z zaleceniami. 

11) linia końca sekcji ::= SX;| SXC, CRC; 

12) komentarz ::= C; napis| 

dowolna linia SWDE ze średnikiem; napis| 

[ciąg białych znaków] 

13) Z definicji podanych w pkt.1-12 wynika, że linie puste lub zawierające tylko białe znaki są traktowane jako 

komentarze i nie wpływają na tok interpretacji pliku. Ponadto za komentarz uznaje się napisy umieszczone 

po znaku średnika, oznaczającym koniec ostatniego pola w linii np.: 

B, EGB_ZRD, NO, ; Źródło danych o położeniu    – to jest komentarz 

C; Deklaracje typów relacji występujących w ramach ewidencji – to jest linia komentarza 

14. Plik SWDE 

1) Plik SWDE podzielony jest na cztery sekcje. Pierwsze trzy sekcje to metadane. 

2) Dane dotyczące obiektów zapisane są w sekcji obiektów.  

Pierwsza linia pliku pozwala na identyfikację, że dany plik zapisany jest w formacie SWDE . 

 

Plik SWDE ::=SWDE.w.3.00.(C) GUGiK 2011; 
Kontekst danych 

Sekcja deklaracji atrybutów i wiązań 

Sekcja definicji typów rekordów 

Sekcja obiektów 

linia końca pliku danych 

Linia końca pliku danych ::=  

SWDEX; | 

SWDEXC, CRC; 

15. Metadane 

1) Kontekst danych – dane organizacyjne 

Kontekst danych pozwala na określenie: 

a) geodezyjnego układu odniesienia, w którym wyrażone są współrzędne w pliku, 

b) dostawcy danych, 

c) przeznaczenia danych zawartych w pliku. 

2) Znaczenie predefiniowanych rekordów kontekstu określa tabela 1. 

Dodatkowe informacje o kontekście danych dostawca informacji może przekazać w rekordach 

nagłówkowych użytkownika. 

 

kontekst danych ::=  

SN;  

[{rekord nagłówkowy systemu}] 

[{rekord nagłówkowy użytkownika}] 

linia końca sekcji 
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rekord nagłówkowy systemu ::=  

NS, DN, WARTOŚĆ | 

NS, TR, WARTOŚĆ | 

NS, TN, WARTOŚĆ | 

NS, TA, WARTOŚĆ | 

NS, TO, WARTOŚĆ | 

NS, ZN, WARTOŚĆ | 

NS, ZR, WARTOŚĆ | 

NS, ZD, WARTOŚĆ | 

NS, OP, WARTOŚĆ | 

NS, OR, WARTOŚĆ | 

NS, ON, WARTOŚĆ | 

NS, OA, WARTOŚĆ | 

NS, OO, WARTOŚĆ | 

NS, UX, WARTOŚĆ | 

NS, OS, WARTOŚĆ | 

NS, NX, WARTOŚĆ | 

NS, NY, WARTOŚĆ | 

NS, NZ, WARTOŚĆ | 

NS, UH, WARTOŚĆ | 

NS, HZ, WARTOŚĆ 

rekord nagłówkowy użytkownika ::=  

NU, NAZWA, WARTOŚĆ  

 

Tabela 1. 

 
 Rodzaj informacji Przykłady  

 ADMINISTRACYJNE   

TR nr identyfikacyjny jednostki tworzącej plik NS, TR, LD/001 

TN nazwa jednostki tworzącej plik NS, TN, Biuro EWGiB 

TA adres jednostki tworzącej plik NS, TA, Łódź, Tuwima 28 

TO imię i nazwisko wykonawcy NS, TO, Jan Kowalski 

ZN nazwa systemu - źródła danych NS, ZN, Geosecma NT 

ZR nr identyfikacyjny systemu - źródła danych NS, ZR, 1.1 

ZD nazwa zbioru danych - reprezentowanego obiektu NS, ZD, Obręb P - 1, Łódź 

OP przeznaczenie danych NS, OP, dla celów projektowych 

OR nr identyfikacyjny jednostki przeznaczenia NS, OR, LD/002 

ON nazwa jednostki przeznaczenia NS, ON, Ośrodek Dokumentacji 

OA adres jednostki przeznaczenia NS, OA, Łódź, Tuwima 28 

OO imię i nazwisko odbiorcy NS, OO, Kazimierz Mały 

DN Data utworzenia pliku NS, DN, 2000-03-28 

 GEODEZYJNE   

UX nazwa układu współrzędnych NS, UX, 65 

SO nazwa / numer strefy odwzorowania NS, SO, 1 

NX nazwa pierwszej współrzędnej  NS, NX, N,  

NY nazwa drugiej współrzędnej NS, NY, E,  

NZ nazwa trzeciej współrzędnej  NS, NZ, H 

UH system wysokości  NS, UH, ORTOMETRYCZNY  

HZ poziom odniesienia  NS, HZ, KRONSZTAD 

3) Sekcja deklaracji atrybutów i wiązań 

SWDE  posługuje się jednym słownikiem typów atrybutów i wiązań. Sposób reprezentacji danych 

elementarnych (linie z oznaczeniem B) w formacie SWDE określa tabela 2. Wiązania reprezentowane są za 

pomocą linii SWDE z oznaczeniem W. 

  

  

 

Sekcja deklaracji atrybutów i wiązań : := 

SP; 

[{deklaracja atrybutu}] 
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[{deklaracja wiązania}] 

linia końca sekcji 

deklaracja wiązania ::= 

W, RELACJA; 

deklaracja atrybutu ::= 

B, ATRYBUT, ZN, [DL]; | 

B, ATRYBUT, FL, [DL], [po_przecinku]; | 

B, ATRYBUT, NO, [DL]; | 

B, ATRYBUT, UL, [DL]; | 

B, ATRYBUT, LN, [1]; | 

B, ATRYBUT, DN, [DL]; | 

B, ATRYBUT, HR, [DL];| 

B, ATRYBUT, DH, [DL];  

 

RELACJA ::= nazwa wiązania, niepowtarzalna w sekcji. 

ATRYBUT ::= nazwa atrybutu, niepowtarzalna w sekcji. 

Tabela 2. 

 

TYP Wyjaśnienie Sposób reprezentacji wartości Określenia 

ZN znakowy ciąg znaków DL - długość,  

domyślna wartość 128. 

FL zmienno-

przecinkowy 

liczba zmiennoprzecinkowa 

o budowie: 

[+|-] nnn .nnn [E|e] [+|-]nnn 

długość, pusta oznacza długość maksymalną 

32 

liczba miejsc po przecinku,  

pusta oznacza dowolną liczbę miejsc po 

przecinku, ale łącznie z cechą nie może 

przekroczyć długości zdeklarowanej w polu 

długość 

NO liczbowe liczba całkowita ze znakiem: 

[+|-] nnnn 

długość, pole puste oznacza wartość 

domyślną 32. 

UL ułamkowe ułamek  ze znakiem: 

[+|-] ccc / lll / mmm 

 lub 

 [+|-]  lll / mmm 

długość, pole puste oznacza wartość 

domyślną 32 – znak część całkowita / licznik / 

mianownik; separator znak dzielenia’/’ 

LN logiczny 0 fałsz, 1 prawda zawsze 1 lub puste, co oznacza 1. 

DN Data ciąg znaków postaci rrrr-mm-dd długość, pole puste oznacza długość 10, - rok 

. miesiąc . dzień ; separator  kropka„.‟  

HR Czas ciąg znaków postaci 

gg:mm:ss.sssss 

DL – długość,  

pole puste oznacza długość 12. rok . godzina : 

minuta : sekunda . części dziesiętne sekundy  

; separator  dwukropek„:‟ i  kropka „.‟ 

DH data + czas ciąg znaków postaci 

 rrrr-mm-dd gg:mm:ss.sssss 

DL – długość,  

pole puste oznacza długość 23. patrz opis pól 

HR, DH, data od czasu oddzielona znakiem 

minus „-„ 

 

4) Sekcja definicji typów 

Sekcja definicji typów może wystąpić w pliku SWDE  pod warunkiem poprzedzenia jej sekcją deklaracji 

atrybutów. Pozwala na podanie definicji typów aplikacyjnych. 

Definicja typu określa: 
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a) typ bazowy, 

b) listę pól reprezentujących atrybuty, 

c) listę pól reprezentujących wiązania do innych rekordów, 

d) listę elementów składowych (tylko dla typu złożonego). 

5) Deklaracja wiązania jest równoważna deklaracji atrybutu, zawierającego wskazania na inny obiekt (klucz 

obcy). Jeżeli w deklaracji pola nie nadano mu nazwy, to jest nią nazwa atrybutu lub wiązania. 

 

sekcja definicji typów ::=   

ST;  

{definicja typu} 

linia końca sekcji 

definicja typu ::=  

TD, TYP, TYP_BAZOWY;  

[{deklaracja atrybutu}] 

[{deklaracja wiązania}] 

linia końca rekordu 

TYP_BAZOWY ::= RD | RO | RP |  

TYP  nazwa typu i jednocześnie nazwa tabeli rekordów danego typu, niepowtarzalna w 

sekcji. 

deklaracja pola atrybutu ::= 

TP, ATRYBUT;  

[TPW;] - atrybut wielokrotny/brak:domyślnie:  pojedynczy 

[TPN, POLE; ] - nazwa pola w tabeli, wartość: domyślnie nazwa atrybutu 

deklaracja wiązania ::= 

W, RELACJA;  

[WW;] - relacja wielokrotna/ brak – domyślnie: pojedyncza 

gdzie: 

TYP - nazwa typu, niepowtarzalna w ramach sekcji. 

RELACJA 

ATRYBUT 

- muszą być zadeklarowane w sekcji deklaracji atrybutów i wiązań atrybutów. 

POLE - nazwa pola w ramach typu. 

 

16. Sekcja obiektów - dane 

1) Sekcja obiektów jest podstawowym elementem formatu SWDE . Znajdują się w niej rekordy zawierające 

dane, podlegające wymianie. Rekordy zawarte w tej sekcji tworzą geo-relacyjną bazę danych, o strukturze 

określonej w sekcjach ją poprzedzających. 

 

sekcja obiektów ::=  

SO;  

[{rekord nieprzestrzenny}] 

[{rekord przestrzenny}] 

linia końca sekcji 

rekord nieprzestrzenny::= 

rekord opisowy RD  

rekord przestrzenny ::=  

rekord punktu RP | 

rekord obszaru RO | 

2) Atrybuty rekordu 

Poniższe atrybuty określają sposób interpretacji rekordu danych oraz zawierają jego identyfikatory. Brak 

identyfikatorów oznacza, że do danego rekordu nie można się odwołać za pomocą wskazania. 

 

KOD – kod klasy obiektu reprezentowanego przez rekord 

TYP – nazwa typu aplikacyjnego rekordu 

ID – identyfikator obiektu 

IDR – identyfikator wersji 

ST_OBJ – status rekordu (2 cyfry według wzoru poniżej) 
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3) Status rekordu określa następujące cechy rekordu: 

 

Przynależność: cyfra pierwsza 

1 – obiekt bazy danych 

Wersja: cyfra druga 

1 – aktualna 

2 – archiwalna 

4)  Atrybuty i relacje aplikacyjne 

Atrybuty aplikacyjne są reprezentowane przez linie pola atrybutu. 

 

atrybut ::=  D, POLE, D, napis 

gdzie: 

POLE – jest nazwą pola atrybutu, określoną w definicji typu rekordu. Nazwa pola w deklaracji atrybutu 

może być identyczna z nazwą atrybutu, który pole reprezentuje. 

Jeżeli nazwa POLE nie występuje w sekcji deklaracji atrybutów i wiązań oraz wytycznych technicznych 

stosowania formatu SWDE to uznajemy, że dane pole atrybutu jest typu znakowego. Pola takie określamy 

mianem atrybutów wolnych. 

W przypadku dokonywania transferu danych na poziomie podstawowym zaleca się stosowanie nazw 

atrybutów zgodnych z wytycznymi technicznymi stosowania formatu SWDE. 

napis - reprezentuje wartość atrybutu. Postać napisu musi odpowiadać typowi atrybutu. 

Wiązania aplikacyjne są reprezentowane przez linie wiązań o składni opisanej poniżej. 

 

wiązanie ::= W, POLE, TYP, ID; IDR 

17. Rekordy opisowe (nieprzestrzenne) 

Służy do reprezentowania danych o obiektach nie posiadających odniesienia przestrzennego. 

 

rekord opisowy::=  

RD, [KOD], [TYP], [idIIP], [versionID], [ST_OBJ]; 

[{atrybut}] 

[{wiązanie}] 

linia końca rekordu 

18. Rekordy przestrzenne 

1) Punkt 

Służy do reprezentacji obiektów o punktowej charakterystyce przestrzennej. 

 

Rekord punktu RP ::=  

RP, [KOD], [TYP], [idIIP], [versionID], [ST_OBJ]; | 

pozycja  

[{atrybut}] 

[{wiązanie}] 

linia końca rekordu 

pozycja ::= P, P, TYP, ID; | - relacja topologiczna, wskazanie na rekord punktu 

P, K, IDR; | - relacja topologiczna, wskazanie na rekord punktu 

P, G, X, Y, [Z]; 

X -liczba zmiennoprzecinkowa 

Y - liczba zmiennoprzecinkowa 

Z -liczba zmiennoprzecinkowa 

2) Obszar 

Służy do reprezentowania obiektów, których opis przestrzenny można wyrazić za pomocą zbioru obszarów 

wyznaczanych przez poligony. Obszar może zawierać wyspy i enklawy. 
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1

2

 

Rysunek 1.  Przykłady obiektów obszarowych 

 

Konturem zewnętrznym jest granica zewnętrzna wyspy. 

Konturem wewnętrznym jest granica enklawy. 

Granica obszaru może zawierać wszystkie rodzaje segmentów 

Rekord obszaru RO ::=  

RO, [KOD], [TYP], [idIIP], [versionID], [ST_OBJ]; 

{obszar}  

[{atrybut}] 

[{wiązanie}] 

linia końca rekordu 

lista obszarów ::= {obszar} 

obszar ::=  GL;  

[kontur]  

[Id. linii] 

{segment} 

PZ;  

GX; 

kontur ::= K, +; | - znak “+” oznacza kontur zewnętrzny obszaru  

K, -; - znak “-” oznacza kontur wewnętrzny obszaru  

Pozostałe elementy mają identyczną postać i znaczenie jak w opisie linii. 

Atrybut kontur opisu linii (GL) występuje tylko w rekordach obszaru. 

 

19. Ochrona i autoryzacja danych zawartych w pliku SWDE 

1) Zasady liczenia sum kontrolnych 

Do weryfikacji danych, w związku z możliwością przypadkowego uszkodzenia pliku z tymi danymi,  SWDE 

używa pól sumy kontrolnej CRC-32, zgodnej ze standardem CCITT. Suma kontrolna CRC w SWDE może być 

obliczona dla: 

a) Pliku: 

od linii SWDE.w.3.00.(C) GUGiK 2011; 

do linii SWDEXC, CRC; 

Pierwszym znakiem branym do obliczenia sumy kontrolnej jest znak "S" w linii  

początku pliku SWDE. 

Ostatnim znakiem używanym do wyznaczania sumy kontrolnej jest znak "," 

przed sumą kontrolną w linii końca pliku danych SWDEXC, CRC; 

b) Obszaru sekcji: 

od pierwszej linii sekcji S@; 

do linii SXC, CRC; 

Pierwszym znakiem branym do obliczenia sumy kontrolnej jest znak "S" w linii początku sekcji: S@.  

Ostatnim znakiem używanym do wyznaczania sumy kontrolnej jest znak "," przed sumą kontrolną w linii końca 

sekcji SXC, CRC; 

c) Obszaru rekordu złożonego: 
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Czyli rekordów mogących zawierać więcej niż jedną linię, które kończą się linią XC, CRC; 

Pierwszym znakiem branym do obliczenia sumy kontrolnej jest pierwszy znak linii zaczynającej rekord. 

Ostatnim znakiem używanym do wyznaczania sumy kontrolnej jest znak "," 

przed sumą kontrolną w linii końca rekordu XC, CRC; 

Znaki komentarzy wchodzą w skład znaków branych pod uwagę w procesie obliczeń sumy kontrolnej. 

Znak lub ciąg znaków reprezentujących koniec linii jest pomijany w procesie obliczeń sumy kontrolnej. 

Zapewnia to jednoznaczność obliczeń w dowolnym systemie operacyjnym. 

Wyznaczenie sum kontrolnych dla elementów pliku SWDE pozwala na sprawdzenie poprawność 

transferowanych danych oraz sporządzenie dokumentu autoryzującego dane ewidencyjne. 

Poniżej określony jest algorytm  w języku C niezbędny do obliczania sumy kontrolnej. 

/*  

Stałe definiujące rodzaj sumy kontrolnej: 

*/ 

#define CRC_MASK   0xFFFFFFFFL 

#define CRC32_POLYNOMIAL  0xEDB88320L 

/*  

Tablica wartości używanych do wyznaczenia  32 - bitowej sumy kontrolnej: 

*/ 

unsigned long Ccitt32Table[ 256 ]; 

/* 

Procedura BuildCRCTable wypełnia tablicę współczynników wykorzystywaną w procesie obliczania sumy 

kontrolnej. Tablica ta musi być zainicjowana jednokrotnie w programie 

*/ 

void BuildCRCTable() 

{ 

 int i; 

 int j; 

 unsigned long value; 

 for ( i = 0; i <= 255 ; i++ ) { 

  value = i; 

      for ( j = 8 ; j > 0; j-- ) { 

      if ( value & 1 ) 

  value = ( value >> 1 ) ^ CRC32_POLYNOMIAL; 

  else 

  value >>= 1; 

} 

Ccitt32Table[ i ] = value; 

 } 

} 

/* 

Procedura obliczania sumy kontrolnej dla ciągu bajtów czytanych po kolei na podstawie znajomości CRC 

dotychczas przeczytanego ciągu bajtów i wartości bajta bieżącego. Funkcja zwraca nową wartość CRC 

*/ 

unsigned long CRC32( unsigned long crc, int c ) 

{ 

 unsigned long temp1; 

 unsigned long temp2; 

 temp1 = ( crc >> 8 ) & 0x00FFFFFFL; 

 temp2 = Ccitt32Table[ ( (int) crc ^ c ) & 0xff ]; 

 crc = temp1 ^ temp2; 

 return( crc ); 

} 

 

Uwaga: 
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Wartością startową dla procesu obliczeń CRC jest wartość  

CRC = CRC_MASK; w pliku zapisuje się wartość  

CRC = crc ^ CRC_MASK; 

 

2) Autoryzacja pliku danych 

Do autoryzacji danych zawartych w pliku komputerowym, zapisanym zgodnie z formatem SWDE  

z obliczonymi sumami kontrolnymi wystarcza dokument zawierający: 

a) nazwę pliku komputerowego, 

b) rozmiar pliku komputerowego w bajtach, 

c) liczba linii komentarza i liczba znaków w komentarzach, 

d) liczba znaków w poszczególnych sekcjach, 

e) liczba rekordów w poszczególnych sekcjach 

f) zbiór obliczonych dla pliku i poszczególnych sekcji sum kontrolnych. 

20. Lista atrybutów wymaganych w sekcji deklaracji atrybutów pliku SWDE. 

 

L.p. 
Kod atrybutu 

Typ 

atrybutu 
Opis atrybutu 

1 EGB_BPP NO Błąd położenia punktu granicznego względem osnowy 

2 EGB_DAO DH Data i czas przeniesienia obiektu do archiwum w bazie danych 

3 EGB_DAW DH Data i czas przeniesienia wersji obiektu do archiwum w bazie danych 

4 EGB_DCN ZN Drugi człon nazwiska złożonego 

5 EGB_DIM ZN Drugie imię 
6 EGB_DOB ZN Dodatkowe informacje o budynku 

7 EGB_DOD ZN Dodatkowe informacje o działce 

8 EGB_DOL ZN Dodatkowe informacje o lokalu 

9 EGB_DOPP ZN Dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym 

10 EGB_DOS ZN Oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość 

11 EGB_DPO DN Data przyjęcia operatu do PZGiK 

12 
EGB_DPR ZN 

Informacja o  innych dokumentach określających prawa własności do działki 
ewidencyjnej 

13 EGB_DSO DN/NO Data sporządzenia operatu 

14 EGB_DTA DH Data i czas akceptacji zmiany 

15 EGB_DTD DN Data dokumentu 

16 EGB_DTU DH Data i czas utworzenia obiektu w bazie danych 

17 EGB_DTW DH Data i czas utworzenia wersji obiektu w bazie danych 

18 EGB_DWR DN Data wyceny w ramach powszechnej taksacji 

19 EGB_DZP NO Informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni ewidencyjnej działki 
20 EGB_DZZ DN Data przyjęcia zgłoszenia zmiany 

21 EGB_FSB NO Funkcja szczegółowa budynku 

22 EGB_FUZ NO Rodzaj budynku wg KŚT 

23 EGB_GMN ZN Gmina 

24 EGB_GSP NO Wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych 
25 EGB_IDB ZN Identyfikator budynku 

26 EGB_IDD ZN Identyfikator działki ewidencyjnej 

27 EGB_IDJ ZN Identyfikator jednostki ewidencyjnej 

28 EGB_IDK ZN Identyfikator konturu klasyfikacyjnego 

29 EGB_IDL ZN Identyfikator lokalu 

30 EGB_IDM ZN Oznaczenie dokumentu zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

31 EGB_IDO ZN Identyfikator operatu wg ewidencji materiałów PZGiK 
32 EGB_IDT ZN Identyfikator konturu użytku gruntowego 

33 EGB_IJR ZN Identyfikator jednostki rejestrowej 

34 EGB_IPZ ZN Identyfikator dzierżawy 

35 EGB_JUST NO Justyfikacja 

36 EGB_KDK NO Rodzaj dokumentu 
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37 EGB_KIO ZN Kierunek odnośnika 

38 EGB_KOB NO Klasa budynku wg PKOB 
39 EGB_KOD ZN Kod pocztowy 

40 EGB_KRJ ZN Kraj 
41 EGB_LIZ NO Liczba izb 

42 EGB_LKN NO Liczba kondygnacji naziemnych 

43 EGB_LKP NO Liczba kondygnacji podziemnych 

44 EGB_LPP NO Liczba pomieszczeń przynależnych 

45 EGB_LSL NO Liczba ujawnionych samodzielnych lokali 
46 EGB_MIM ZN Imię matki 

47 EGB_MSC ZN Miejscowość 

48 EGB_MSCT ZN Identyfikator TERYT miejscowości 

49 EGB_NAZ ZN Nazwa własna  

50 EGB_NIP ZN Numer NIP 
51 EGB_NKL NO Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu 

52 EGB_NKW ZN Numer księgi wieczystej 
53 EGB_NNKB NO Numer najniższej kondygnacji bloku 

54 EGB_NPE ZN Nazwa pełna 

55 EGB_NRA ZN Numer porządkowy 

56 EGB_NRK ZN Numer kancelaryjny zmiany zgodny z instrukcją kancelaryjną 

57 EGB_NRL ZN Numer porządkowy lokalu w budynku 
58 EGB_NRO ZN Identyfikator obrębu ewidencyjnego 

59 EGB_NRP ZN Identyfikator punktu granicznego 

60 EGB_NRR ZN Numer w rejestrze osób prawnych  

61 EGB_NRZ ZN Numer zmiany 

62 EGB_NSK ZN Nazwa skrócona 
63 EGB_NSP ZN Nazwa spółki powołanej do zarządzania wspólnotą gruntową 

64 EGB_NSR ZN Nazwa  twórcy dokumentu  
65 EGB_NWG ZN Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego 

66 EGB_NWKB NO Numer najwyższej kondygnacji bloku 

67 EGB_NZR ZN Nazwa rejestru osób prawnych  

68 EGB_NZW ZN Nazwisko 

69 EGB_ODO ZN Opis dokumentu 
70 EGB_OFU ZN Oznaczenie rodzaju użytku gruntowego 

71 EGB_OIM ZN Imię ojca 

72 EGB_OOP ZN Opis zawartości operatu 

73 EGB_OPD ZN Opis przedmiotu dzierżawy 

74 EGB_OPG NO Dodatkowe informacje o punkcie granicznym 
75 EGB_OTG ZN Oznaczenie typu gleby 

76 EGB_OZK ZN Oznaczenie klasy gruntu według operatu klasdyfikacji gruntów 
77 EGB_OZR ZN Oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym 

78 EGB_OZU ZN Rodzaj użytku gruntowego według operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

79 EGB_PCZ ZN Poczta 

80 EGB_PEB FL Powierzchnia użytkowa budynku 

81 EGB_PEL FL Powierzchnia użytkowa lokalu 
82 EGB_PEP FL Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu 

83 EGB_PEW FL Powierzchnia ewidencyjna działki 

84 EGB_PEZ FL Powierzchnia zabudowy 

85 EGB_PIM ZN Pierwsze imię 

86 EGB_PKU FL Powierzchnia ewidencyjna klasoużytku 
87 EGB_PLC NO Płeć 

88 EGB_PPB FL Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku 
89 EGB_PPD FL Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy 

90 EGB_PPP FL Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
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91 EGB_PSL ZN Numer ewidencyjny PESEL 

92 EGB_PUN FL Łączna powierzchnia  użytkowa lokali niewyodrębnionych 
93 EGB_PUW FL Łączna powierzchnia  użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości 

94 EGB_PWJ ZN Powiat 
95 EGB_PZB NO Źródło informacji o dacie zakończenia budowy 

96 EGB_PZR NO Źródło informacji o dacie zakończenia przebudowy 

97 EGB_RAD FL Kąt obrotu tekstu 

98 EGB_RBB NO Rok zakończenia budowy  

99 EGB_RBL NO Rodzaj bloku 
100 EGB_RGN ZN Numer identyfikacyjny REGON 

101 EGB_ROZB NO Rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem 

102 EGB_RP NO Rodzaj prawa 

103 EGB_RPB NO Rok zakończenia przebudowy budynku 

104 EGB_RPP NO Rodzaj pomieszczenia przynależnego 
105 EGB_RST ZN Identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka 

106 EGB_RUA NO Rodzaj uprawnień osób prawnych i organów administracji publicznej   
107 EGB_RWD NO Rodzaj władania 

108 EGB_RZG NO Kod rzędu granicy 

109 EGB_RZN ZN Numer rejestru zabytków 

110 EGB_SCN NO Materiał ścian zewnętrznych 

111 EGB_SKA FL Skala rysunku 
112 EGB_STB NO Kod stabilizacji punktu granicznego 

113 EGB_STI NO Status podmiotu 

114 EGB_STS NO Status budynku 

115 EGB_STZ ZN Opis zmiany 

116 EGB_SYG ZN Sygnatura dokumentu 
117 EGB_TLOK NO Rodzaj lokalu 

118 EGB_TXT ZN Treść etykiety 
119 EGB_UD UL Wartość udziału 

120 EGB_ULC ZN Ulica 

121 EGB_ULCT ZN Identyfikator TERYT ulicy 

122 EGB_UNW UL Udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 

123 EGB_WBB NO Wiek zakończenia budowy  
124 EGB_WDO DN Ważność do 

125 EGB_WJD ZN Województwo 

126 EGB_WOD DN Ważność od 

127 EGB_WPB NO Wiek zakończenia przebudowy budynku 

128 EGB_WRT FL Wartość ustalona w wyniku powszechnej taksacji 
129 EGB_WRT FL Wartość ustalona w wyniku powszechnej taksacji 

130 EGB_WRT FL Wartość ustalona w wyniku powszechnej taksacji 
131 EGB_ZPB NO Zakres przebudowy budynku 

133 EGB_ZRD NO Źródło danych o położeniu punktu granicznego 

21. Lista relacji wymaganych w sekcji deklaracji typów relacji pliku SWDE. 

 

L.p Kod relacji Typ relacji 

1 EGB_RADR Wskazanie na adres 

2 EGB_RBUD Wskazanie na budynek 

3 EGB_RDOK Wskazanie na dokument stanowiący podstawę zmiany 

4 EGB_RDOP Wskazanie na dokument powiązany 

5 EGB_RDZC Wskazanie na działkę ewidencyjną, która w całości jest przedmiotem dzierżawy 

6 EGB_RDZE Wskazanie na działkę ewidencyjną 

7 EGB_RDZF Wskazanie na działkę ewidencyjną, której część jest przedmiotem dzierżawy 

8 EGB_RDZW Wskazanie na dzierżawę 

9 EGB_RETK Wskazanie na etykietę 
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10 EGB_RWLS Wskazanie na jednostkę rejestrową, z którą jest związany udział we własności 

11 EGB_RWLD Wskazanie na jednostkę rejestrową, z którą jest związany udział we władaniu 

12 EGB_RWLG Wskazanie na jednostkę rejestrową, z którą jest związany udział w gospodarowaniu 

13 EGB_RJEW Wskazanie na jednostkę ewidencyjną 

14 EGB_RJRB Wskazanie na jednostkę rejestrową budynków 

15 EGB_RJRG Wskazanie na jednostkę rejestrową gruntów 

16 EGB_RJRL Wskazanie na jednostkę rejestrową lokalu 

17 EGB_RJRZ Wskazanie na zależną jednostkę rejestrową gruntów 

18 EGB_RMAZ Wskazanie na osobę płci męskiej wchodzącą w skład obiektu EGB_MZL 

19 EGB_ROBR Wskazanie na obręb ewidencyjny 

20 EGB_ROPT Wskazanie na operat techniczny stanowiący podstawę zmiany 

21 EGB_RPOD Wskazanie podmiotu, który dysponuje udziałem 

22 EGB_RPPL Wskazanie na pomieszczenie przynależne do lokalu 

23 EGB_RPWL Wskazanie na podmioty pozostające we współwłasności łącznej 

24 EGB_RSSC Wskazanie na podmioty wchodzące w skład spółki cywilnej 

25 EGB_RSZD Wskazanie na podmioty wchodzące w skład zarządu spółki powołanej do 

zarządzania wspólnotą gruntową 

26 EGB_RUWS Wskazanie udziału w nieruchomości wspólnej związanego z przedmiotowym 

udziałem EGB_UDZ 

27 EGB_RWLG Wskazanie na udział we własności, z którym związany jest udział w 

gospodarowaniu 

28 EGB_RWLW Wskazanie na udział we własności, z którym związany jest udział we władaniu 

29 EGB_RWSG Wskazanie wspólnoty gruntowej 

30 EGB_RZMA Wskazanie na zmianę archiwizującą wersję obiektu 

31 EGB_RZMW Wskazanie na zmianę tworzącą wersję obiektu 

32 EGB_RZONA Wskazanie na osobę płci żeńskiej wchodzącą w skład obiektu EGB_MZL 

33 EGB_RLKL Wskazanie na lokal 

„ 



Załącznik nr 2 
 

„Załącznik nr 7   

Specyfikacja modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków  
 
 

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest model pojęciowy danych ewidencji gruntów 

i budynków, zwany dalej „EGiB”. 

2. Na treść specyfikacji składają się: 

1) schemat aplikacyjny UML danych EGiB; 

2) katalog obiektów EGiB; 

3) schemat aplikacyjny UML Modelu Podstawowego; 

4) katalog obiektów danych Modelu Podstawowego. 

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

UML jest klasa składają się: 

1) nazwa klasy i nazwa stereotypu; 

2) atrybuty klasy; 

3) relacje łączące klasy między sobą wraz z rolami klas;  

4) ograniczenia, nałożone w szczególności na wartości atrybutów i ich liczności 

oraz na relacje i liczności obiektów w relacji. 

4. Katalog obiektów zawiera definicje i opisy typów obiektów przedstawionych 

w schemacie aplikacyjnym, ich atrybutów oraz powiązań pomiędzy typami obiektów, 

występujących w jednym  lub więcej modelach danych przestrzennych (schematach 

aplikacyjnych). 

5. Wszystkie typy, atrybuty, powiązania, role powiązaniowe i operacje uwzględnione 

w katalogu obiektów są identyfikowane poprzez nazwę, unikalną w obrębie tego 

katalogu. 

6. Na potrzeby modelu pojęciowego EGiB przyjęte zostały stereotypy, wyszczególnione 

w poniższej tabeli: 

 

Stereotyp Element modelu Opis 

applicationSchema pakiet schemat aplikacyjny 

FeatureType klasa typ obiektu przestrzennego 

DataType klasa definicja strukturalnego typu danych 

Union klasa strukturalny typ danych, dla którego dokładnie 

jeden z atrybutów musi wystąpić 

Enumeration klasa lista predefiniowanych wartości, której nie 

można rozszerzyć 

 

7. W przypadku, gdy dla konkretnych wystąpień 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. 

8. Atrybut specjalny stosuje się, tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, 

które w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem <<voidable>>. 



9. Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny określa poniższa tabela:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Schemat aplikacyjny UML danych EGiB 

 

1. Diagram: EGiB_Dziedziczenie  

 
class EGiB_Dziedziczenie

«FeatureType»

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_JednostkaEwidencyjna

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_ObrebEwidencyjny

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_DzialkaEwidencyjna

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::EGB_Budynek

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::EGB_BlokBudynku

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_LokalSamodzielny

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_KonturKlasyfikacyjny

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_KonturUzytkuGruntowego

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_OsobaFizyczna

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_Malzenstwo

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_Instytucja

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_PodmiotGrupowy

«FeatureType»

DanePodmiotowe::

EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_UdzialWlasnosci

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_JednostkaRejestrowaGruntow

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_JednostkaRejestrowaLokali

«FeatureType»

Adres::EGB_Adres

«FeatureType»

PunktGraniczny::EGB_PunktGraniczny

«FeatureType»

Dzierzawa::EGB_Dzierzawa

«FeatureType»

Dzierzawa::EGB_UdzialDzierzawy

«FeatureType»

PodstawaPrawna::EGB_Zmiana

«FeatureType»

PodstawaPrawna::EGB_Dokument

«FeatureType»

PodstawaPrawna::EGB_OperatTechniczny

 



 2. Diagram: EGIB_OgolnyObiekt  

 
class EGIB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_OgolnyObiekt

+ idIIP  :BT_Identyfikator

+ startObiekt  :DateTime

+ startWersjaObiekt  :DateTime

+ koniecWersjaObiekt  :DateTime [0..1]

+ koniecObiekt  :DateTime [0..1]

constraints

{Ogolne}

{dlaPierwszejWersjiAktualnej}

{dlaKolejnychWersjiAktualnych}

{zaleznosciMiedzyAtrybutamiKolejnychWersji}

{dlaPierwszejWersjiArchiwalnej}

{dlaKolejnejWersjiArchiwalnej}

{dlaOstatniejWersjiArchiwalnej}

{niezmiennoscAtrybutuDTU}

{atrybutyDTW_DTAaEGB_ZMN}

{atrybutyDAW_DTAaEGB_ZMN}

«FeatureType»

PodstawaPrawna::

EGB_Zmiana

0..*
WskazujeNaZmianeTworzaca

{nieDotyczyObiektuZmiana}

+PodstawaPrawnaUtworzeniaObiektu

0..*

WskazujeNaZmianeUsuwajaca

{nieDotyczyObiektuZmiana}

+PodstawaPrawnaUsunieciaObiektu

0..1

 



3. Diagram: BudynekLokal  

 
class BudynekLokal

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_DzialkaEwidencyjna

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_Budynek

+ geometria  :GM_Object

+ idBudynku  :CharacterString

+ statusBudynku  :EGB_StatusBudynku

+ rodzajWgKST  :CharacterString

+ zrodloInformacjiODacieBudowy  :EGB_ZrodloDatyBudowy

+ lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych  :Area

+ materialScianZewn  :EGB_MaterialScianZewnBudynku

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString [0..1]

«voidable»

+ numerKW  :CharacterString

+ klasaWgPKOB  :CharacterString

+ funSzczegolowaBudynku  :EGB_FunSzczegolowaBudynku [1..*]

+ wartoscBudynku  :Decimal

+ dataWyceny  :Date

+ rokZakonczeniaBudowy  :Date

+ wiekZakonczeniaBudowy  :Integer

+ rokZakonczeniaPrzebudowy  :Date

+ wiekZakonczeniaPrzebudowy  :Integer

+ zakresPrzebudowy  :EGB_ZakresPrzebudowyBudynku

+ zrodloInformacjiODaciePrzebudowy  :EGB_ZrodloDatyBudowy

+ liczbaKondygnacjiNaziemnych  :Integer

+ liczbaKondygnacjiPodziemnych  :Integer

+ powZabudowy  :Area

+ powUzytkowaBud  :Area

+ liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali  :Integer

+ lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych  :Area

+ powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali  :Area

+ numerRejestruZabytkow  :CharacterString

constraints

{geometria}

{WRTorazDWRwystepujaLacznie}

{powZabudowyJednostkaM2}

{powUzytkowaBudJednostkaM2}

{powUzytkowaLokWyodrebnJednostkaM2}

{powUzytkowaLokaliNiewyodrebnJednostkaM2}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_LokalSamodzielny

+ idLokalu  :CharacterString

+ rodzajLokalu  :EGB_TypLokalu

+ powUzytkowaLokalu  :Area

+ liczbaIzb  :Integer

+ liczbaPomieszczenPrzynaleznych  :Integer

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString [0..1]

«voidable»

+ numerKW  :CharacterString

+ powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu  :Area

+ nrKondygnacji  :Integer

+ wartoscLokalu  :Decimal

+ dataWyceny  :Date

constraints

{WRTorazDWRwystepujaLacznie}

{powUzytkowalokaluJednostkaM2}

{powUzytkowaPomieszczenPrzynalJednostkaM2}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_BlokBudynku

+ geometria  :GM_Object

+ rodzajBloku  :EGB_RodzajBloku

+ numerNajnizszejKondygnacji  :Integer

+ numerNajwyzszejKondygnacji  :Integer

constraints

{geometria}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_JednostkaRejestrowaLokali

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem

+ geometria  :GM_Object

+ rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem  :EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem

constraints

{geometria}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu

+ rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego  :EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu

+ powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego  :Area

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString [0..1]

constraints

{powPomieszczeniaPrzynaleznJednostkaM2}

1..*

WskazujeNaJRB

«voidable»

{dotyczyRelacji}

+JRdlaBudynku

0..*

WskazujeNaDzialke

+DzialkaZabudowanaBudynkiem

1..*

0..*WskazujeNaBudynek

+BudynekZWyodrebnionymLokalem

WskazujeNaJRL
«voidable»

{dotyczyRelacji}

+JRdlaLokalu

0..*

WskazujeNaBudynek

+BudynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku

0..*

WskazujeNaBudynek

+BudynekZElementamiTrwaleZwiazanymi 0..*

WskazujeNaLokal

+LokalZpomieszczeniemPrzynaleznym 1..*

0..*

WskazujeNaBudynek

+LokalizcjaPomieszczeniaPrzynaleznego

 



4. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki  

 
class DanePrzedmiotoweSlowniki

«enumeration»

EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu

 piwnica = 1

 garaz = 2

 miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym = 3

 strych = 4

 komorka = 5

 inny = 6

«enumeration»

EGB_ReprezentacjaPowDzialki

 doklDoM = 1

 doklDoAra = 2

«enumeration»

EGB_MaterialScianZewnBudynku

 mur = 1

 drewno = 2

 inny = 3

«enumeration»

EGB_RodzajBloku

 kondygnacjeNadziemne = 1

 kondygnacjePodziemne = 2

 lacznik = 3

 nawis = 4

 przejazdPrzezBudynek = 5

 inny = 6

«enumeration»

EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem

 taras = 1

 werandaGanek = 2

 wiatrolap = 3

 schody = 4

 podpora = 5

 rampa = 6

 wjazdDoPodziemia = 7

 podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych = 8

 inny = 9

«enumeration»

EGB_StatusBudynku

 wybudowany = 1

 wBudowie = 2

 objetyNakazemRozbiorki = 3

 projektowany = 4

«enumeration»

EGB_TypLokalu

 mieszkalny = 1

 niemieszkalny = 2

«enumeration»

EGB_ZakresPrzebudowyBudynku

 przebudowa = 1

 nadbudowaBezZmian = 2

 czesciowaRozbiorkaBezZmian = 3

 nadbudowaZmiana = 4

 czesciowaRozbiorkaZmiana = 5

«enumeration»

EGB_ZrodloDatyBudowy

 dokument = 1

 zrodloNiepotwierdzone = 2

 szacowana = 3

«enumeration»

EGB_OFU

 gruntyOrne = R

 sady = S

 lakiTrwale = Ł

 pastwiskaTrwale = Ps

 uzytkiRolneZabudowane = Br

 gruntyPodStawami  = Wsr

 rowy = W

 lasy = Ls

 gruntyZadrzewioneIZakrzewione = Lz

 terenyMieszkaniowe = B

 terenyPrzemyslowe = Ba

 inneTerenyZabudowane = Bi

 zurbanizowaneTerenyNiezabudowane = Bp

 terenyRekreacyjnoWypoczynkowe = Bz

 uzytkiKopalne = K

 drogi = dr

 terenyKolejowe = Tk

 inneTerenyKomunikacyjne = Ti

 uzytkiEkologiczne = E

 uzytkiEkologiczneNaGruntachZadrzewionychIZakrzewionych = E-Lz

 uzytkiEkologiczneNaLasach = E-Ls

 uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi = E-Wp

 uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi  = E-Ws

 uzytkiEkologiczneNaRowach = E-W

 uzytkiEkologiczneNaNieuzytkach = E-N

 nieuzytki = N

 gruntyPodMorskimiWodamiWewnetrznymi  = Wm

 gruntyPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi = Wp

 gruntyPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi = Ws

 terenyRozne = Tr

«enumeration»

EGB_OZU

 gruntyOrne = R

 lakiTrwale = Ł

 pastwiskoTrwale = Ps

 lasy = Ls

«enumeratio...

EGB_OZK

 I

 II

 III

 IIIa

 IIIb

 IV

 IVa

 IVb

 V

 VI

 VIz

«enumeration»

EGB_FunSzczegolowaBudynku

 budynekJednorodzinny = 1110.Dj

 domLetniskowy = 1110.Dl

 lesniczowka = 1110.Ls

 innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny = 1110.In

 budynekODwochMieszkaniach = 1121.Db

 budynekWielorodzinny = 1122.Dw

 bursaSzkolna = 1130.Bs

 domDlaBezdomnych = 1130.Db

 domDziecka = 1130.Dd

 domOpiekiSpolecznej = 1130.Os

 domParafialny = 1130.Dp

 domStudencki = 1130.Ds

 domZakonny = 1130.Dz

 hotelRobotniczy = 1130.Hr

 internat = 1130.In

 klasztor = 1130.Kl

 budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar = 1130.Km

 placowkaOpiekunczoWychowawcza = 1130.Po

 rezydencjaAmbasadora = 1130.Ra

 rezydencjaBiskupia = 1130.Rb

 rezydencjaPrezydencka = 1130.Rp

 zakladKarny = 1130.Zk

 zakladPoprawczy = 1130.Zp

 innyBudynekZbiorowegoZamieszkania = 1130.In

 domWeselny = 1211.Dw

 hotel = 1211.Ht

 motel = 1211.Mt

 pensjonat = 1211.Pj

 restauracja = 1211.Rj

 zajazd = 1211.Zj

 innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu = 1211.In

 domekKempingowy = 1212.Dk

 domRekolekcyjny = 1212.Dr

 domWypoczynkowy = 1212.Dw

 osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy = 1212.Os

 schroniskoTurystyczne = 1212.St

 innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego = 1212.In

 bank = 1220.Bk

 centrumKonferencyjne = 1220.Ck

 kuriaMetropolitarna = 1220.Km

 ministerstwo = 1220.Mn

 placowkaDyplomatycznaLubKonsularna = 1220.Pd

 policja = 1220.Pc

 prokuratura = 1220.Pk

 przejscieGraniczne = 1220.Pg

 sad = 1220.Sd

 siedzibaFirmyLubFirm = 1220.Sf

 starostwoPowiatowe = 1220.Pw

 strazGraniczna = 1220.Sg

 strazPozarna = 1220.Sp

 urzadCelny = 1220.Uc

 urzadGminy = 1220.Ug

 urzadMiasta = 1220.Um

 urzadMiastaIGminy = 1220.Umg

 urzadMarszalkowski = 1220.Mr

 placowkaOperatoraPocztowego = 1220.Up

 urzadWojewódzki = 1220.Uw

 innyUrzadAdministracjiPublicznej = 1220.Ap

 apteka = 1230.Ap

 centrumHandlowe = 1230.Ch

 domTowarowyLubHandlowy = 1230.Dh

 halaTargowa = 1230.Ht

 halaWystawowa = 1230.Hw

 hipermarketLubSupermarket = 1230.Hm

 pawilonHandlowoUslugowy = 1230.Ph

 stacjaObslugiPojazdow = 1230.So

 stacjaPaliw = 1230.Sp

 innyBudynekHandlowoUslugowy = 1230.In

 budynekKontroliRuchuKolejowego = 1241.Kk

 budynekKontroliRuchuPowietrznego = 1241.Kp

 centrumTelekomunikacyjne = 1241.Ct

 budynekDworcaAutobusowego = 1241.Da

 budynekDworcaKolejowego = 1241.Dk

 budynekDworcaLotniczego = 1241.Dl

 hangar = 1241.Hg

 latarniaMorska = 1241.Lm

 lokomotywowniaLubWagonownia = 1241.Lk

 stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego = 1241.Kg

 stacjaNadawczaRadiaITelewizji = 1241.Rt

 terminalPortowy = 1241.Tp

 budynekZajezdniAutobusowej = 1241.Ab

 budynekZajezdniTramwajowej = 1241.Tr

 budynekZajezdniTrolejbusowej = 1241.Tb

 innyBudynekTransportuILacznosci = 1241.In

 garazJednopoziomowy = 1242.Gr

 garazWielopoziomowy = 1242.Pw

 budynekElektrocieplowni = 1251.El

 budynekElektrowni = 1251.Ek

 budynekKotlowni = 1251.Kt

 mlyn = 1251.Mn

 budynekPrzeznaczonyNaProdukcje = 1251.Pr

 budynekRafinerii = 1251.Rf

 budynekSpalarniSmieci = 1251.Ss

 warsztatRemontowoNaprawczy = 1251.Wr

 budynekWiatraka = 1251.Wt

 innyBudynekPrzemyslowy = 1251.In

 budynekSpedycji = 1252.Sp

 chlodnia = 1252.Ch

 elewator = 1252.El

 magazyn = 1252.Mg

 silos = 1252.Sl

 zbiornikNaGaz = 1252.Gz

 zbiornikNaCiecz = 1252.Ci

 innyBudynekMagazynowy = 1252.In

 budynekOgroduZooLubBotanicznego = 1261.Oz

 domKultury = 1261.Dk

 fi lharmonia = 1261.Fh

 halaWidowiskowa = 1261.Hw

 kasyno = 1261.Ks

 kino = 1261.Kn

 klubDyskoteka = 1261.Kl

 opera = 1261.Op

 schroniskoDlaZwierzat = 1261.Sz

 teatr = 1261.Tt

 innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury = 1261.In

 archiwum = 1262.Ar

 biblioteka = 1262.Bl

 centrumInformacyjne = 1262.Ci

 galeriaSztuki = 1262.Gs

 muzeum = 1262.Mz

 innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny = 1262.In

 obserwatoriumLubPlanetarium = 1263.Ob

 placowkaBadawcza = 1263.Pb

 przedszkole = 1263.Ps

 stacjaHydrologiczna = 1263.Sh

 stacjaMeteorologiczna = 1263.Sm

 szkolaPodstawowa = 1263.Sp

 szkolaPonadpodstawowa = 1263.Sd

 szkolaWyzsza = 1263.Sw

 innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym = 1263.In

 hospicjum = 1264.Hs

 izbaWytrzezwien = 1264.Iw

 jednostkaRatownictwaMedycznego = 1264.Jr

 klinikaWeterenaryjna = 1264.Kw

 osrodekOpiekiSpolecznej = 1264.Oo

 placowkaOchronyZdrowia = 1264.Po

 sanatorium = 1264.St

 stacjaKrwiodawstwa = 1264.Sk

 stacjaSanitarnoEpidemiologiczna = 1264.Ss

 szpital = 1264.Sz

 zlobek = 1264.Zb

 innyBudynekOpiekiMedycznej = 1264.In

 halaSportowa = 1265.Hs

 halowyTorGokartowy = 1265.Ht

 klubSportowy = 1265.Ks

 kortyTenisowe = 1265.Kt

 kregielnia = 1265.Kr

 plywalnia = 1265.Pl

 budynekSaliGimnastycznej = 1265.Sg

 strzelnica = 1265.St

 sztuczneLodowisko = 1265.Sl

 ujezdzalnia = 1265.Uj

 innyBudynekKulturyFizycznej = 1265.In

 budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym = 1271.Bg

 budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym = 1271.Bp

 budynekStadninyKoni = 1271.St

 szklarniaLubCieplarnia = 1271.Sz

 innyBudynekWGospodarstwieRolnym = 1272.In

 budynkiCmentarne = 1272.Bc

 cerkiew = 1272.Ck

 domPogrzebowy = 1272.Dp

 dzwonnica = 1272.Dz

 kaplica = 1272.Kp

 kosciol = 1272.Ks

 krematorium = 1272.Kr

 meczet = 1272.Mc

 synagoga = 1272.Sn

 innyBudynekKultuReligijnego = 1272.Ir

 zabytekBezFunkcjiUzytkowej = 1273.Zb

 aresztSledczy = 1274.As

 bacowka = 1274.Bc

 schroniskoDlaNieletnich = 1274.Sc

 stacjaGazowa = 1274.Sg

 stacjaPomp = 1274.Sp

 stacjaTransformatorowa = 1274.St

 toaletaPubliczna = 1274.Tp

 niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe = 1274.Zk

 zakladKarnyLubPoprawczy = 1274.Zp

 budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB = 1274.In

 



class DanePrzedmiotoweSlowniki

«enumeration»

EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu

 piwnica = 1

 garaz = 2

 miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym = 3

 strych = 4

 komorka = 5

 inny = 6

«enumeration»

EGB_ReprezentacjaPowDzialki

 doklDoM = 1

 doklDoAra = 2

«enumeration»

EGB_MaterialScianZewnBudynku

 mur = 1

 drewno = 2

 inny = 3

«enumeration»

EGB_RodzajBloku

 kondygnacjeNadziemne = 1

 kondygnacjePodziemne = 2

 lacznik = 3

 inny = 4

«enumeration»

EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem

 taras = 1

 werandaGanek = 2

 wiatrolap = 3

 schody = 4

 nawis = 5

 podpora = 6

 rampa = 7

 wjazdDoPodziemia = 8

 podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych = 9

 przejazdPrzezBudynek = 10

 inny = 11

«enumeration»

EGB_StatusBudynku

 wybudowany = 1

 wBudowie = 2

 objetyNakazemRozbiorki = 3

 projektowany = 4

«enumeration»

EGB_TypLokalu

 mieszkalny = 1

 niemieszkalny = 2

«enumeration»

EGB_ZakresPrzebudowyBudynku

 przebudowa = 1

 nadbudowaBezZmian = 2

 czesciowaRozbiorkaBezZmian = 3

 nadbudowaZmiana = 4

 czesciowaRozbiorkaZmiana = 5

«enumeration»

EGB_ZrodloDatyBudowy

 dokument = 1

 zrodloNiepotwierdzone = 2

 szacowana = 3

«enumeration»

EGB_OFU

 gruntyOrne = R

 sady = S

 lakiTrwale = Ł

 pastwiskaTrwale = Ps

 uzytkiRolneZabudowane = Br

 gruntyPodStawami  = Wsr

 rowy = W

 lasy = Ls

 gruntyZadrzewioneIZakrzewione = Lz

 terenyMieszkaniowe = B

 terenyPrzemyslowe = Ba

 inneTerenyZabudowane = Bi

 zurbanizowaneTerenyNiezabudowane = Bp

 terenyRekreacyjnoWypoczynkowe = Bz

 uzytkiKopalne = K

 drogi = dr

 terenyKolejowe = Tk

 inneTerenyKomunikacyjne = Ti

 uzytkiEkologiczne = E

 uzytkiEkologiczneNaGruntachZadrzewionychIZakrzewionych = E-Lz

 uzytkiEkologiczneNaLasach = E-Ls

 uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi = E-Wp

 uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi  = E-Ws

 uzytkiEkologiczneNaRowach = E-W

 uzytkiEkologiczneNaNieuzytkach = E-N

 nieuzytki = N

 gruntyPodMorskimiWodamiWewnetrznymi  = Wm

 gruntyPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi = Wp

 gruntyPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi = Ws

 terenyRozne = Tr

«enumeration»

EGB_OZU

 gruntyOrne = R

 lakiTrwale = Ł

 pastwiskoTrwale = Ps

 lasy = Ls

«enumeratio...

EGB_OZK

 I

 II

 III

 IIIa

 IIIb

 IV

 IVa

 IVb

 V

 VI

 VIz

«enumeration»

EGB_FunSzczegolowaBudynku

 budynekJednorodzinny = 1110.Dj

 domLetniskowy = 1110.Dl

 lesniczowka = 1110.Ls

 innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny = 1110.In

 budynekODwochMieszkaniach = 1121.Db

 budynekWielorodzinny = 1122.Dw

 bursaSzkolna = 1130.Bs

 domDlaBezdomnych = 1130.Db

 domDziecka = 1130.Dd

 domOpiekiSpolecznej = 1130.Os

 domParafialny = 1130.Dp

 domStudencki = 1130.Ds

 domZakonny = 1130.Dz

 hotelRobotniczy = 1130.Hr

 internat = 1130.In

 klasztor = 1130.Kl

 budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar = 1130.Km

 placowkaOpiekunczoWychowawcza = 1130.Po

 rezydencjaAmbasadora = 1130.Ra

 rezydencjaBiskupia = 1130.Rb

 rezydencjaPrezydencka = 1130.Rp

 zakladKarny = 1130.Zk

 zakladPoprawczy = 1130.Zp

 innyBudynekZbiorowegoZamieszkania = 1130.In

 domWeselny = 1211.Dw

 hotel = 1211.Ht

 motel = 1211.Mt

 pensjonat = 1211.Pj

 restauracja = 1211.Rj

 zajazd = 1211.Zj

 innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu = 1211.In

 domekKempingowy = 1212.Dk

 domRekolekcyjny = 1212.Dr

 domWypoczynkowy = 1212.Dw

 osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy = 1212.Os

 schroniskoTurystyczne = 1212.St

 innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego = 1212.In

 bank = 1220.Bk

 centrumKonferencyjne = 1220.Ck

 kuriaMetropolitarna = 1220.Km

 ministerstwo = 1220.Mn

 placowkaDyplomatycznaLubKonsularna = 1220.Pd

 policja = 1220.Pc

 prokuratura = 1220.Pk

 przejscieGraniczne = 1220.Pg

 sad = 1220.Sd

 siedzibaFirmyLubFirm = 1220.Sf

 starostwoPowiatowe = 1220.Pw

 strazGraniczna = 1220.Sg

 strazPozarna = 1220.Sp

 urzadCelny = 1220.Uc

 urzadGminy = 1220.Ug

 urzadMiasta = 1220.Um

 urzadMiastaIGminy = 1220.Umg

 urzadMarszalkowski = 1220.Mr

 placowkaOperatoraPocztowego = 1220.Up

 urzadWojewódzki = 1220.Uw

 innyUrzadAdministracjiPublicznej = 1220.Ap

 apteka = 1230.Ap

 centrumHandlowe = 1230.Ch

 domTowarowyLubHandlowy = 1230.Dh

 halaTargowa = 1230.Ht

 halaWystawowa = 1230.Hw

 hipermarketLubSupermarket = 1230.Hm

 pawilonHandlowoUslugowy = 1230.Ph

 stacjaObslugiPojazdow = 1230.So

 stacjaPaliw = 1230.Sp

 innyBudynekHandlowoUslugowy = 1230.In

 budynekKontroliRuchuKolejowego = 1241.Kk

 budynekKontroliRuchuPowietrznego = 1241.Kp

 centrumTelekomunikacyjne = 1241.Ct

 budynekDworcaAutobusowego = 1241.Da

 budynekDworcaKolejowego = 1241.Dk

 budynekDworcaLotniczego = 1241.Dl

 hangar = 1241.Hg

 latarniaMorska = 1241.Lm

 lokomotywowniaLubWagonownia = 1241.Lk

 stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego = 1241.Kg

 stacjaNadawczaRadiaITelewizji = 1241.Rt

 terminalPortowy = 1241.Tp

 budynekZajezdniAutobusowej = 1241.Ab

 budynekZajezdniTramwajowej = 1241.Tr

 budynekZajezdniTrolejbusowej = 1241.Tb

 innyBudynekTransportuILacznosci = 1241.In

 garazJednopoziomowy = 1242.Gr

 garazWielopoziomowy = 1242.Pw

 budynekElektrocieplowni = 1251.El

 budynekElektrowni = 1251.Ek

 budynekKotlowni = 1251.Kt

 mlyn = 1251.Mn

 budynekPrzeznaczonyNaProdukcje = 1251.Pr

 budynekRafinerii = 1251.Rf

 budynekSpalarniSmieci = 1251.Ss

 warsztatRemontowoNaprawczy = 1251.Wr

 budynekWiatraka = 1251.Wt

 innyBudynekPrzemyslowy = 1251.In

 budynekSpedycji = 1252.Sp

 chlodnia = 1252.Ch

 elewator = 1252.El

 magazyn = 1252.Mg

 silos = 1252.Sl

 zbiornikNaGaz = 1252.Gz

 zbiornikNaCiecz = 1252.Ci

 innyBudynekMagazynowy = 1252.In

 budynekOgroduZooLubBotanicznego = 1261.Oz

 domKultury = 1261.Dk

 fi lharmonia = 1261.Fh

 halaWidowiskowa = 1261.Hw

 kasyno = 1261.Ks

 kino = 1261.Kn

 klubDyskoteka = 1261.Kl

 opera = 1261.Op

 schroniskoDlaZwierzat = 1261.Sz

 teatr = 1261.Tt

 innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury = 1261.In

 archiwum = 1262.Ar

 biblioteka = 1262.Bl

 centrumInformacyjne = 1262.Ci

 galeriaSztuki = 1262.Gs

 muzeum = 1262.Mz

 innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny = 1262.In

 obserwatoriumLubPlanetarium = 1263.Ob

 placowkaBadawcza = 1263.Pb

 przedszkole = 1263.Ps

 stacjaHydrologiczna = 1263.Sh

 stacjaMeteorologiczna = 1263.Sm

 szkolaPodstawowa = 1263.Sp

 szkolaPonadpodstawowa = 1263.Sd

 szkolaWyzsza = 1263.Sw

 innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym = 1263.In

 hospicjum = 1264.Hs

 izbaWytrzezwien = 1264.Iw

 jednostkaRatownictwaMedycznego = 1264.Jr

 klinikaWeterenaryjna = 1264.Kw

 osrodekOpiekiSpolecznej = 1264.Oo

 placowkaOchronyZdrowia = 1264.Po

 sanatorium = 1264.St

 stacjaKrwiodawstwa = 1264.Sk

 stacjaSanitarnoEpidemiologiczna = 1264.Ss

 szpital = 1264.Sz

 zlobek = 1264.Zb

 innyBudynekOpiekiMedycznej = 1264.In

 halaSportowa = 1265.Hs

 halowyTorGokartowy = 1265.Ht

 klubSportowy = 1265.Ks

 kortyTenisowe = 1265.Kt

 kregielnia = 1265.Kr

 plywalnia = 1265.Pl

 budynekSaliGimnastycznej = 1265.Sg

 strzelnica = 1265.St

 sztuczneLodowisko = 1265.Sl

 ujezdzalnia = 1265.Uj

 innyBudynekKulturyFizycznej = 1265.In

 budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym = 1271.Bg

 budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym = 1271.Bp

 budynekStadninyKoni = 1271.St

 szklarniaLubCieplarnia = 1271.Sz

 innyBudynekWGospodarstwieRolnym = 1272.In

 budynkiCmentarne = 1272.Bc

 cerkiew = 1272.Ck

 domPogrzebowy = 1272.Dp

 dzwonnica = 1272.Dz

 kaplica = 1272.Kp

 kosciol = 1272.Ks

 krematorium = 1272.Kr

 meczet = 1272.Mc

 synagoga = 1272.Sn

 innyBudynekKultuReligijnego = 1272.Ir

 zabytekBezFunkcjiUzytkowej = 1273.Zb

 aresztSledczy = 1274.As

 bacowka = 1274.Bc

 schroniskoDlaNieletnich = 1274.Sc

 stacjaGazowa = 1274.Sg

 stacjaPomp = 1274.Sp

 stacjaTransformatorowa = 1274.St

 toaletaPubliczna = 1274.Tp

 niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe = 1274.Zk

 zakladKarnyLubPoprawczy = 1274.Zp

 budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB = 1274.In

 



5. Diagram: DzialkaKlasouzytek  

 
class DzialkaKlasouzytek

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki

+ OFU  :EGB_OFU

+ powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku  :Area

«voidable»

+ OZU  :EGB_OZU

+ OZK  :EGB_OZK

constraints

{dopuszczalnewartosciOFU,OZU,OZK}

{sumaPowKlasouzytkow=powDzialki}

{dokladnoscPowKlasouzytkuZgodnDZP}

{OZUorazOZKwystepujaLacznie}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::

EGB_JednostkaRejestrowaGruntow

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_DzialkaEwidencyjna

+ geometria  :GM_Object

+ idDzialki  :CharacterString

+ powierzchniaEwidencyjna  :Area

+ informacjaODokladnReprezentacjiPola  :EGB_ReprezentacjaPowDzialki

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString [0..1]

«voidable»

+ waznoscOD  :Date

+ waznoscDO  :Date

+ wartoscGruntu  :Decimal

+ dataWyceny  :Date

+ numerKW  :CharacterString

+ inneDokumentyOkreslajacePrawa  :CharacterString

+ nrRejestruZabytkow  :CharacterString

+ identyfikatorRejonuStatystycznego  :CharacterString

constraints

{geometria}

{PowJednostkaHa}

{WRTorazDWRwystepujaLacznie}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_ObrebEwidencyjny

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_KonturKlasyfikacyjny

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_KonturUzytkuGruntowego

«Union»

BT_ModelPodstawowy::

BT_ReferencjaDoObiektu

+ idIIP  :BT_Identyfikator

1..* WskazujeNaKonturKlasyfikacyjny

+KonturKlasyfikacyjnyKlasouzytku

0..1

1..*

NalezyDoDzialki

1..* WskazujeNaKonturUzytku

+UzytekGruntowyKlasouzytku

1..* WskazujeNaObreb

+LokalizacjaDzialki

1..* WskazujeNaJRG

+JRGdlaDzialki

WskazujeNaTERYT

«voidable»

+ZrodloDanychDotyczacychIdentyfikatoraRejonuStatystycznegoDzialki

 



6. Diagram: JednEwidObreb  

 
class JednEwidObreb

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_ObrebEwidencyjny

+ geometria  :GM_Object

+ idObrebu  :CharacterString

+ nazwaWlasna  :CharacterString

constraints

{geometria}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_JednostkaEwidencyjna

+ geometria  :GM_Object

+ idJednostkiEwid  :CharacterString

+ nazwaWlasna  :CharacterString

constraints

{geometria}

1..*WskazujeNaJEW

+LokalizacjaObrebu

 
 
 

7. Diagram: KonturUzytkuKlasy  

 
class KonturUzytkuKlasy

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_KonturKlasyfikacyjny

+ geometria  :GM_Object

+ idKonturu  :CharacterString

+ OZU  :EGB_OZU

«voidable»

+ OZK  :EGB_OZK

+ oznaczenieTypuGleby  :CharacterString

constraints

{geometria}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_KonturUzytkuGruntowego

+ geometria  :GM_Object

+ idUzytku  :CharacterString

+ OFU  :EGB_OFU

constraints

{geometria}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_ObrebEwidencyjny

0..*

WskazujeNaObreb

+LokalizacjaKonturuKlasyfikacyjnego

1..*

WskazujeNaObreb

+LokalizacjaUzytkuGruntowego



8. Diagram: PodmiotEwidencyjny  

 
class PodmiotEwidencyjny

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_Instytucja

+ status  :EGB_StatusPodmiotuEwid

+ nazwaPelna  :CharacterString

«voidable»

+ nazwaSkrocona  :CharacterString

+ regon  :CharacterString

+ nip  :CharacterString

+ nazwaRejestruOsobPrawnych  :CharacterString

+ nrRejestruOsobPrawnych  :CharacterString

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_OsobaFizyczna

+ pierwszyCzlonNazwiska  :CharacterString

+ drugiCzlonNazwiska  :CharacterString

+ pesel  :CharacterString

+ pierwszeImie  :CharacterString

+ plec  :EGB_Plec

+ status  :EGB_StatusPodmiotuEwid

«voidable»

+ drugieImie  :CharacterString

+ imieMatki  :CharacterString

+ imieOjca  :CharacterString

+ oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc  :CharacterString

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_PodmiotGrupowy

+ status  :EGB_StatusPodmiotuEwid

«voidable»

+ nazwaPelna  :CharacterString

+ nazwaSkrocona  :CharacterString

+ regon  :CharacterString

+ nip  :CharacterString

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_Malzenstwo

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej

+ status  :EGB_StatusPodmiotuEwid

+ nazwaSpolkiPowolanejDoZarzadzaniaWspolnotaGruntowa  :CharacterString

«FeatureType»

EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowego

«FeatureType»

EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej

0..*

WskazujeNaPodmiotWSkladzieZarzadu

0..*

0..*

StanowiSkladnikPodmiotuGrupowego

0..*

0..*

WskazujeNaPodmiotWSkladzieZarzadu

0..*

WskazujeNaPlecMeska

0..*

WskazujeNaPlecZenska

0..*

0..*

StanowiSkladnikPodmiotuGrupowego

0..*

WskazujeNaPodmiotyWchodzaceWSklad

+SkladnikPodmiotuGrupowego2..*

0..*

StanowiSkladnikPodmiotuGrupowego

{NieDotyczySTI=33}

0..*

0..1

WskazujeWspolnoteGruntowa

{wskazanieNaPodmiotZSTI35}

+WspolnotaGruntowa

WskazujeNaPodmiotyWchodzaceWSklad

+SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej1..*

 



9. Diagram: PodmiotEwidencyjnySlowniki  

 
class PodmiotEwidencyjnySlowniki

«enumeration»

EGB_Plec

 meska = 1

 zenska = 2

«enumeration»

EGB_StatusPodmiotuEwid

 osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim = 1

 osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego = 2

 skarbPanstwa = 3

 gminaLubZwiazekMiedzygminny = 4

 solectwo = 5

 panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa = 6

 panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe = 7

 agencjaNieruchomosciRolnych = 8

 agencjaMieniaWojskowego = 9

 wojskowaAgencjaMieszkaniowa = 10

 panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej = 11

 gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej = 12

 powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej = 13

 wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej = 14

 gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy = 15

 powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu = 16

 wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa = 17

 naczelnyLubCentralnyOrganAdministracjiRzadowej = 18

 organAdministracjiRzadowejSzczeblaWojewodzkiego = 19

 organyGmin = 20

 organyPowiatu = 21

 organyWojewodztwa = 22

 spoldzielniaMieszkaniowa = 23

 spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni = 24

 kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe = 25

 spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem = 26

 spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem = 27

 osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem = 28

 partiaPolityczna = 29

 stowarzyszenie = 30

 inne = 31

 podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej = 32

 spolkaCywilna = 33

 zarzadSpolkiDoSprawowaniaZarzaduNadWspolnotaGruntowa = 34

 wspolnotaGruntowa = 35

 wojewodztwo = 36

 powiat = 37

 spoldzielniaRolnicza = 38

 wlascicielNieustalony = 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Diagram: GrupowanieJRPodmiotow  

 
class GrupowanieJRPodmiotow

«FeatureType»

EGB_JednostkiRejestrowe

«FeatureType»

EGB_Podmioty

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_JednostkaRejestrowaGruntow

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_JednostkaRejestrowaLokali

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_OsobaFizyczna

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_PodmiotGrupowy

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_Malzenstwo

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::EGB_Instytucja

1..* 0..* 0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

 
 
 
11. Diagram: HierarchiaUdzialow  

 
class HierarchiaUdzialow

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialWlasnosci

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST

0..*

WskazujeNaUdzialWlasnosci

«voidable»

+przedmiotUdzialuWladania

0..*

WskazujeNaUdzialWlasnosci

«voidable»

+przedmiotUdzialuGZ

 



12. Diagram: JednostkiRejestrowe  

 
class JednostkiRejestrowe

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_JednostkaRejestrowaGruntow

+ idJednostkiRejestrowej  :CharacterString

+ wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych  :EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString [0..1]

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_ObrebEwidencyjny

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow

+ idJednostkiRejestrowej  :CharacterString

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString [0..1]

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_JednostkaRejestrowaLokali

+ idJednostkiRejestrowej  :CharacterString

+ udzialWNieruchomosciWspolnej  :CharacterString

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString [0..1]

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_Budynek

1..*

WskazujeNaObreb

+LokalizacjaJRG

0..*

WskazujeNaObreb

+LokalizacjaJRB

WskazujeNaJRG

{dotyczyRelacji}

+JRZwiazanaDlaJRB

0..*

WskazujeNaBudynek

+NieruchomoscWspolnaDlaLokalu

1..*

0..*

WskazujeNaObreb

+LokalizacjaJRL

0..*

WskazujeNaJRG

{dotyczyRelacji}

+JRZwiazanaDlaJRL

 
 
 
 
13. Diagram: PrawaDoNieruchomosciSlowniki  

 
class PrawaDoNieruchomosciSlowniki

«enumeration»

EGB_RodzajPrawa

 wlasnosc = 1

 posiadanie = 2

 udzialWeWspolnocieGruntowej = 3

«enumeration»

EGB_RodzajWladania

 uzytkowanieWieczyste = 1

 trwalyZarzad = 2

 zarzadNadGruntamiPGL = 3

 innyRodzajZarzadu = 4

 uzytkowanie = 5

 innyRodzajWladania = 6

«enumeration»

EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych

 jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym = 0

 jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego = 1

 jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego = 2

«enumeration»

EGB_RodzajUprawnien

 wykonywaniePrawaWlasnosciSPiInnychPrawRzeczowych = 1

 gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPlubGmPowWoj = 2

 gospodarowanieGruntamiSPpokrytymiWodamiPowierzchniowymi = 3

 



14. Diagram: UdzialGZ  

 
class UdzialGZ

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST

+ rodzajUprawnien  :EGB_RodzajUprawnien

+ wartoscUdzialu  :CharacterString

«voidable»

+ waznoscOD  :Date

+ waznoscDO  :Date

«enumeration»

EGB_RodzajUprawnien

 wykonywaniePrawaWlasnosciSPiInnychPrawRzeczowych = 1

 gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPlubGmPowWoj = 2

 gospodarowanieGruntamiSPpokrytymiWodamiPowierzchniowymi = 3

«FeatureType»

EGB_JednostkiRejestrowe

«FeatureType»

EGB_Podmioty0..*

WskazujeNaPodmiot

{dotyczyG5INS}

+PodmiotUdzialuGZ

0..*

WskazujeNaJR

+PrzedmiotUdzialuGZ

 
 
 
15. Diagram: UdzialWeWladaniu  

 
class UdzialWeWladaniu

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST

+ rodzajWladania  :EGB_RodzajWladania

+ wartoscUdzialu  :CharacterString

«voidable»

+ waznoscOD  :Date

+ waznoscDO  :Date

«FeatureType»

EGB_JednostkiRejestrowe

«FeatureType»

EGB_Podmioty0..*

WskazujeNaPodmiot

+PodmiotUdzialuWladania

0..*

WskazujeNaJR

+PrzedmiotUdzialuWladania

 
 
 
16. Diagram: UdzialWlasnosci  

 
class UdzialWlasnosci

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialWlasnosci

+ rodzajPrawa  :EGB_RodzajPrawa

+ wartoscUdzialu  :CharacterString

«voidable»

+ waznoscOD  :Date

+ waznoscDO  :Date

«FeatureType»

EGB_JednostkiRejestrowe

«FeatureType»

EGB_Podmioty

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST

0..*

WskazujeNaPodmiot

+PodmiotUdzialuWlasnosci

WskazujeUdzialWNieruchomosciWspolnej

«voidable»

{dotyczyRelacji}

+UdzialZwiazany

1..*

WskazujeNaJR

+PrzedmiotUdzialuWlasnosci

«voidable» {DotyczyRelacji}

WskazujeUdzialWNiruchomosciWspolnej

+UdzialWNieruchomosciWspolnej

1

 



17. Diagram: Adres  

 
class Adres

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_Adres

+ geometria  :GM_Object [0..1]

+ nazwaWlasna  :CharacterString

+ kraj  :CharacterString

+ terytUlicy  :CharacterString

+ terytMiejscowosci  :CharacterString

«voidable»

+ wojewodztwo  :CharacterString

+ powiat  :CharacterString

+ gmina  :CharacterString

+ ulica  :CharacterString

+ numerPorzadkowy  :CharacterString

+ nrLokalu  :CharacterString

+ miejscowosc  :CharacterString

+ kodPocztowy  :CharacterString

constraints

{geometria}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_DzialkaEwidencyjna

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_Budynek

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_LokalSamodzielny

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::

EGB_OsobaFizyczna

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::

EGB_Instytucja

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::

EGB_PodmiotGrupowy

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePodmiotowe::

EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej

«Union»

BT_ModelPodstawowy::

BT_ReferencjaDoObiektu

+ idIIP  :BT_Identyfikator

WskazujeNaEMUIA

+ZrodloDanychAtrybutowKlasyAdres

0..*

WskazujeNaAdres

«voidable»

+AdresDzialki0..*

0..*

WskazujeNaAdres

«voidable»

+AdresBudynku

0..*

0..*

WskazujeNaAdres

«voidable»

{adresBudynkuLubLokalu}

+AdresLokalu

0..*

WskazujeNaAdres

«voidable»

+AdresOsobyFizycznej

0..*

0..*

WskazujeNaAdres

«voidable»

+AdresInstytucji

0..*

0..*

WskazujeNaAdres
«voidable»

{dlaSTI33}

+AdresPodmiotuGrupowego0..*
0..*

WskazujeNaAdres
«voidable»

+AdresZarzaduWspolnotyGruntowej0..*

 



18. Diagram: PunktGraniczny  

 
class PunktGraniczny

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_PunktGraniczny

+ geometria  :GM_Object

+ idPunktu  :CharacterString

«voidable»

+ oznWMaterialeZrodlowym  :CharacterString

+ zrodloDanychZRD  :EGB_ZrodloDanychZRD

+ bladPolozeniaWzgledemOsnowy  :EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy

+ kodStabilizacji  :EGB_KodStabilizacji

+ kodRzeduGranicy  :EGB_KodRzeduGranicy

+ dodatkoweInformacje  :CharacterString

constraints

{geometria}

{PunktNalezyDo2Dzialek}

«enumeration»

EGB_KodStabilizacj i

 brakInformacji = 1

 nieStabilizowany = 2

 znakNaziemny = 3

 znakNaziemnyIPodziemny = 4

«enumeration»

EGB_KodRzeduGranicy

 działkiEwidencyjnej = 1

 obrebuEwidencyjnego = 2

 jednostkiEwidencyjnej = 3

 gminy = 4

 powiatu = 5

 wojewodztwa = 6

 panstwa = 7

«enumeration»

EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy

 0_00_0_10 = 1

 0_11_0_30 = 2

 0_31_0_60 = 3

 0_61_1_50 = 4

 1_51_3_0 = 5

 powyzej_3_0 = 6

«enumeration»

EGB_ZrodloDanychZRD

 ZRD1 = 1

 ZRD2 = 2

 ZRD3 = 3

 ZRD4 = 4

 ZRD5 = 5

 ZRD6 = 6

 ZRD7 = 7

 ZRD8 = 8

 ZRD9 = 9

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_DzialkaEwidencyjna

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_ObrebEwidencyjny

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_JednostkaEwidencyjna

1..*PozostajeWRelacjiTopologicznej

{relacjaTopologiczna}

+PunktZalamaniaGranicyDzialki

3..*

0..*PozostajeWRelacjiTopologicznej

{relacjaTopologiczna}

+PunktZalamaniaGranicyObrebu

3..*

0..*PozostajeWRelacjiTopologicznej
{relacjaTopologiczna}

+PunktZalamaniaGranicyJednostkiEwidencyjnej

3..*

 
 
 
19. Diagram: Dzierzawa  

 
 

class Dzierzawa

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_UdzialDzierzawy

+ udzial  :CharacterString

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_Dzierzawa

+ idDzierzawy  :CharacterString

+ opisPrzedmiotuDzierzawy  :CharacterString

+ powGruntowDzierzawy  :Area

«voidable»

+ waznoscOD  :Date

+ waznoscDO  :Date

constraints

{powGruntowDzierzawyJednostkaHa}

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_Budynek

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_DzialkaEwidencyjna

«FeatureType»

EGB_PrzedmiotDzierzawy

«FeatureType»

PrawaDoNieruchomosci::EGB_Podmioty

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

DanePrzedmiotowe::

EGB_LokalSamodzielny

0..*

WskazujeNaPodmioty

+PodmiotUdzialuDzierzawy

1..*WskazujeNaDzierzawe

+PrzedmiotUdziałuDzierzawy

+PrzedmiotDzierzawy 1..*

0..*

WskazujeNaBudynek
0..*

0..*

WskazujeNaDzialke

0..*

0..*

WskazujeNaCzescDzialki

0..*

0..*

WskazujeNaLokal



20. Diagram: PodstawaPrawna  

 
 

class PodstawaPrawna

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_Zmiana

+ numerKancelaryjnyZmiany  :CharacterString

+ nrZmiany  :CharacterString

+ opisZmiany  :CharacterString

+ dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany  :Date

+ dataAkceptacjiZmiany  :DateTime

constraints

{tylkoJednaWersja}

«FeatureType»

EGB_PodstawaPrawna

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_Dokument

+ oznKancelaryjneDokumentu  :CharacterString

+ rodzajDokumentu  :EGB_RodzajDokumentu

+ dataDokumentu  :Date

+ sygnaturaDokumentu  :CharacterString

+ nazwaTworcyDokumentu  :CharacterString

+ opisDokumentu  :CharacterString

constraints

{tylkoJednaWersja}

«enumeration»

EGB_RodzajDokumentu

 UmowaAktNotarialny = 1

 decyzjaAdministracyjna = 2

 orzeczenieSaduPostanowienieWyrok = 3

 zawiadomienieKW = 4

 wyciagZKsiegiWieczystej = 5

 wyciagZKsiegiHipotecznej = 6

 odpisAktKWLubZbioruDokumentu = 7

 wniosekWSprawieZmiany = 8

 wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku = 9

 protokol = 10

 ustawa = 11

 rozporzadzenie = 12

 uchwala = 13

 zarzadzenie = 14

 odpisWyciagInnegoRejestruPublicznego = 15

 pelnomocnictwo = 16

 wyciagZOperatuSzacunkowego = 17

 innyDokument = 18

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

EGB_OperatTechniczny

+ identyfikatorOperatuWgPZGIK  :CharacterString

+ dataSporzadzenia  :Date

+ dataPrzyjeciaDoPZGIK  :Date

+ nazwaTworcy  :CharacterString

+ opisOperatu  :CharacterString

0..*

WskazujeNaPodstawePrawna

+podstawaPrawna 1..*

0..*

WskazujeNaDokument

+ZalacznikDokumentu

0..*

0..*

WskazujeNaDokument

0..*

0..*

WskazujeNaOperatTechniczny

«voidable»

0..*

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog obiektów EGiB  

 
1. Ogólny obiekt 

 

Klasa: EGB_OgolnyObiekt    Abstract 

 Nazwa: Ogólny obiekt 

 Definicja: Klasa jest abstrakcyjną reprezentacją dowolnego obiektu bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków.  

Wszystkie obiekty bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

posiadają przedstawione w poniższej tabeli atrybuty określające daty 

powstawania i archiwizacji kolejnych wersji obiektu oraz relację do 

przynajmniej jednego dokumentu, na podstawie którego ujawniono 

obiekt lub zmodyfikowano jego dane.  

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idIIP 

 Nazwa (pełna): identyfikator IIP 

 Dziedzina: BT_Identyfikator 

 Liczność: 1 

 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. 

Identyfikator każdego obiektu przestrzennego bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków składa się z przestrzeni nazw oraz identyfikatora 

lokalnego. 

Na przestrzeń nazw składają się oddzielone kropką: 

1) litery PL, 

2) oznaczenia „PZGiK” , 

3) numer porządkowy, pod którym ujawniony został dany zbiór danych 

ewidencji gruntów i budynków w ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w 

art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej,  

4) oznaczenie „EGiB”. 

Identyfikator lokalny tworzony jest przez system teleinformatyczny 

wykorzystywany do prowadzenia zbioru danych ewidencji gruntów i 

budynków w sposób zapewniający unikalną i niezmienną w czasie 

identyfikację każdego obiektu w ramach przestrzeni nazw dotyczącej 

tego zbioru.  

Identyfikator obiektu nie może zostać zmieniony w trakcie cyklu życia 

obiektu .  

Identyfikator wersji ma postać daty zgodnie z ISO 8601. Wartość 

identyfikatora wersji dla wcześniejszej wersji musi być mniejsza (w 

sensie porównania ciągu znaków) niż wartość dla wersji późniejszej.  

Do identyfikatora obiektu oraz identyfikatora wersji mają zastosowanie 

ograniczenia zawarte w rozdziale 2 podrozdziale 2.1 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych 

przestrzennych . 

Atrybut: 
 Nazwa: koniecObiekt 

 Nazwa (pełna): koniec życia obiektu 

 Dziedzina: DateTime 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Data i czas przeniesienia obiektu do archiwum w bazie danych. 

Atrybut: 
 Nazwa: koniecWersjaObiekt 

 Nazwa (pełna): koniec wersji obiektu 



Klasa: EGB_OgolnyObiekt    Abstract 

 Dziedzina: DateTime 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Data i czas przeniesienia wersji obiektu do archiwum w bazie danych. 

Atrybut: 
 Nazwa: startObiekt 

 Nazwa (pełna): start życia obiektu 

 Dziedzina: DateTime 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data i czas utworzenia obiektu w bazie danych. 

Atrybut: 
 Nazwa: startWersjaObiekt 

 Nazwa (pełna): start wersji obiektu 

 Dziedzina: DateTime 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data i czas utworzenia wersji obiektu w bazie danych. 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PodstawaPrawnaUtworzeniaObiektu 

 Dziedzina: EGB_Zmiana 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola: PodstawaPrawnaUsunieciaObiektu 

 Dziedzina: EGB_Zmiana 

 Liczność: 0..1 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_PodmiotGrupowy 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_Zmiana 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_JednostkaEwidencyjna 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_UdzialDzierzawy 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_KonturKlasyfikacyjny 

Relacja: 
 Typ: Generalization 



Klasa: EGB_OgolnyObiekt    Abstract 

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_Adres 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_KonturUzytkuGruntowego 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_LokalSamodzielny 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OperatTechniczny 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaLokali 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_PunktGraniczny 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OsobaFizyczna 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_Instytucja 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_Dzierzawa 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_Dokument 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_Malzenstwo 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_Budynek 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_BlokBudynku 

Ograniczenie: 
 Nazwa: Ogolne 

 Język naturalny: Obiekt ujawniony w bazie danych nie może być z niej usunięty, a jedynie 

przeniesiony do archiwum na podstawie prawomocnego dokumentu. 



Klasa: EGB_OgolnyObiekt    Abstract 

Obiekty EGB_Zmiana i EGB_Dokument posiadają w bazie tylko jedną 

wersję. Jest to wersja aktualna, dla której DTU=DTW. Atrybuty DAW 

oraz DAO dla obiektów EGB_Zmiana i EGB_Dokument nie mają 

zastosowania (inapplicable). Obiekty: EGB_Malzenstwo, 

EGB_UdzialWlasnosci, EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST, 

EGB_PunktGraniczny mają w swoim cyklu życia w bazie tylko jedną 

wersję, dla której DTU=DTW a DAW=DAO. 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: dlaPierwszejWersjiAktualnej 

 Język naturalny: dla pierwszej wersji aktualnej obiektu DTU=DTW; atrybuty DAW i DAO 

nie mają zastosowania (inapplicable); 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: dlaKolejnychWersjiAktualnych 

 Język naturalny: dla kolejnych wersji aktualnych obiektu DTW>DTU; atrybuty DAW i 

DAO nie mają zastosowania (inapplicable); 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: zaleznosciMiedzyAtrybutamiKolejnychWersji 

 Język naturalny: zależności między atrybutami wersji kolejno po sobie następujących 

(wersja n-1 i następująca po niej wersja n) są następujące: 

DTWn>DTWn-1 

DTWn=DAWn-1 

DAWn>DAWn-1 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: dlaPierwszejWersjiArchiwalnej 

 Język naturalny: dla pierwszej wersji archiwalnej obiektu DTU=DTW<DAW; atrybut 

DAO nie ma zastosowania (inapplicable), z wyjątkiem przypadku, kiedy 

pierwsza wersja archiwalna jest jednocześnie ostatnią (archiwizowana jest 

pierwsza i jedyna wersja obiektu) – wtedy DTU=DTW<DAW=DAO; 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: dlaKolejnejWersjiArchiwalnej 

 Język naturalny: dla każdej kolejnej wersji archiwalnej obiektu, oprócz ostatniej wersji, 

DTU<DTW<DAW; atrybut DAO nie ma zastosowania (inapplicable); 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: dlaOstatniejWersjiArchiwalnej 

 Język naturalny: dla ostatniej wersji archiwalnej obiektu DTU<DTW<DAW=DAO; 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: niezmiennoscAtrybutuDTU 

 Język naturalny: atrybut DTU ma tę samą wartość dla wersji aktualnej obiektu (jeśli taka 

istnieje) i wszystkich wersji archiwalnych; 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: atrybutyDTW_DTAaEGB_ZMN 

 Język naturalny: Atrybut DTW musi mieć tę samą wartość, co atrybut DTA obiektu 

EGB_ZMN – zmiany tworzącej wersję obiektu. 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: atrybutyDAW_DTAaEGB_ZMN 

 Język naturalny: Atrybut DAW musi mieć tę samą wartość, co atrybut DTA obiektu 

EGB_ZMN – zmiany archiwizującej wersję obiektu. 

 OCL:  

 

2. Dane przedmiotowe 



 

Klasa: EGB_JednostkaEwidencyjna     

 Nazwa: EGB_JednostkaEwidencyjna 

 Definicja: Jednostka ewidencyjna - zgodnie z § 6 rozporządzenia 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zbiór poligonów z enklawami  

Atrybut: 
 Nazwa: idJednostkiEwid 

 Nazwa (pełna): Identyfikator jednostki ewidencyjnej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z ust. 1 załącznika nr 1. 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaWlasna 

 Nazwa (pełna): Nazwa własna 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa własna 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PunktZalamaniaGranicyJednostkiEwidencyjnej 

 Dziedzina: EGB_PunktGraniczny 

 Liczność: 3..* 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria to zbior poligonow z enklawami 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true or 

self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiSurface)=true 

 

Klasa: EGB_ObrebEwidencyjny     

 Nazwa: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Definicja: Obręb ewidencyjny - zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zbiór poligonów z enklawami  

Atrybut: 
 Nazwa: idObrebu 

 Nazwa (pełna): Identyfikator obrębu ewidencyjnego 

 Dziedzina: CharacterString 



Klasa: EGB_ObrebEwidencyjny     

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaWlasna 

 Nazwa (pełna): Nazwa własna 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa własna 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PunktZalamaniaGranicyObrebu 

 Dziedzina: EGB_PunktGraniczny 

 Liczność: 3..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: LokalizacjaObrebu 

 Dziedzina: EGB_JednostkaEwidencyjna 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaLokali 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_KonturUzytkuGruntowego 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_KonturKlasyfikacyjny 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow 



Klasa: EGB_ObrebEwidencyjny     

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria to zbior poligonow z enklawami 

 OCL:  inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true or 

self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiSurface)=true 

 

Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna     

 Nazwa: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Definicja: Działka ewidencyjna – zgodnie z § 9 rozporządzenia.   

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: dataWyceny 

 Nazwa (pełna): Data wyceny 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Format daty: rrrr-mm-dd 

Tylko w przypadku, jeśli przeprowadzono powszechną taksację; w 

innym przypadku nie ma zastosowania (inapplicable); atrybuty WRT i 

DWR muszą występować łącznie. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): Geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Poligon z enklawami.  

Opcjonalnie - punkt referencyjny (centroid) 

Atrybut: 
 Nazwa: idDzialki 

 Nazwa (pełna): Identyfikator działki ewidencyjnej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6-8 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia. 

Atrybut: 
 Nazwa: identyfikatorRejonuStatystycznego 

 Nazwa (pełna): Identyfikator rejonu statystycznego 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka. 

Identyfikator zgodny z rejestrem TERYT. 

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny unknown. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: informacjaODokladnReprezentacjiPola 

 Nazwa (pełna): Informacja o dokładności reprezentacji pola ewidencyjnego działki 

 Dziedzina: EGB_ReprezentacjaPowDzialki 

 Liczność: 1 

 Definicja: Informacja o dokładności reprezentacji pola ewidencyjnego działki. 

1 – odpowiada reprezentacji pola powierzchni z dokładnością do 

0.0001ha 

2 – odpowiada reprezentacji  pola powierzchni z dokładnością do 

0.01ha 

Reprezentacja pola powierzchni obiektów mniejszych  niż  

0.01 ha odbywa się zawsze z dokładnością do 0.0001 ha 

Atrybut: 



Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna     

 Nazwa: InneDokumentyOkreslajacePrawa 

 Nazwa (pełna): Inne dokumenty określające prawa własności do działki ewidencyjnej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Informacja o  innych dokumentach określających prawa własności do 

działki ewidencyjnej. 

Tekst zawierający: 

1. nazwy dokumentów (akt notarialny, decyzja administracyjna, 

orzeczenie sądowe),  ich sygnatury i daty wydania,  

2. nazwy podmiotów, który wydały dokumenty, o których mowa w 

pkt 1, 

3. numery ksiąg wieczystych, obejmujących działkę, innych niż 

numer KW będący wartością atrybutu NKW; 

4. numery ksiąg wieczystych, obejmujących części gruntów  

w granicach działki ewidencyjnej (dotyczy działek niedostosowanych 

do przepisów § 9 rozporządzenia). 

DPR  przyjmuje wartość:  

1) inapplicable, jeżeli atrybut NKW ma postać numeru KW,  

a jednocześnie nie istnieja inne KW, obejmujące tę działkę lub jej część; 

2) missing, jeżeli nie jest znany numer KW oraz inny dokument 

określający prawa własności do działki. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: nrRejestruZabytkow 

 Nazwa (pełna): Numer rejestru zabytków 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Jeżeli działka ewidencyjna nie jest obiektem zabytkowym lub jego 

częścią, stosuje się atrybut specjalny „inapplicable”. 

Jeżeli, nie przeprowadzono ustaleń w tym zakresie, stosuje się atrybut 

specjalny missing 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: numerKW 

 Nazwa (pełna): Numer księgi wieczystej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Oznaczenie tekstowe o strukturze i treści nadanej przez sąd prowadzący 

księgę wieczystą. 

W przypadku braku informacji o numerze KW stosuje się atrybut 

specjalny missing. 

W przypadku, gdy istnieje wiele KW dotyczących tej samej działki, 

wartością atrybutu NKW jest numer  KW założonej najpóźniej; numery 

pozostałych ksiąg wieczystych są  elementami tekstu, będącego 

wartością atrybutu DPR.  

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powierzchniaEwidencyjna 

 Nazwa (pełna): Pole powierzchni  działki ewidencyjnej 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Liczba dodatnia oznaczająca pole powierzchni w ha. Wartość zgodna z 

dokumentacją określającą pole powierzchni działki ewidencyjnej. 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscGruntu 

 Nazwa (pełna): Wartość gruntu 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Liczba dodatnia, oznaczająca wartość w PLN. 



Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna     

Tylko w przypadku, jeśli przeprowadzono powszechną taksację; w 

innym przypadku stosuje się atrybut specjalny  „template”. WRT i 

DWR muszą występować łącznie 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscDO 

 Nazwa (pełna): Ważność do 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: WDO oznacza dzień, w którym działka ewidencyjna przestała, zgodnie 

z prawem, być stosowana. 

Dla działek, do których nie odnosi się ten atrybut, stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscOD 

 Nazwa (pełna): Ważność od. 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: WOD oznacza dzień, w którym: 

1) stała się ostateczną decyzja administracyjna lub uprawomocniło się 

orzeczenie sądowe, na mocy których utworzona została działka 

ewidencyjna; 

2) w ewidencji ujawniona została działka utworzona w wyniku 

podziału nieruchomości rolnej lub leśnej   

3) utworzony został operat ewidencyjny – w odniesieniu do działek, 

które uwidocznione są w tym operacie od momentu jego założenia. 

Jeżeli wartość atrybutu WOD nie jest znana, stosuje się atrybut 

specjalny unknown lub template. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje o działce 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Dodatkowe informacje o działce. Tekst – nie więcej niż  250 znaków. 

Wartość nieobowiązkowa. Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w 

szczególności sposobu zagospodarowania  lub użytkowania działki 

ewidencyjnej. 

   

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja:   

 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PunktZalamaniaGranicyDzialki 

 Dziedzina: EGB_PunktGraniczny 

 Liczność: 3..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: AdresDzialki 

 Dziedzina: EGB_Adres 



Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna     

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PrzedmiotDzierzawy 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PrzedmiotDzierzawy 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: JRGdlaDzialki 

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: LokalizacjaDzialki 

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: ZrodloDanychDotyczacychIdentyfikatoraRejonuStatystycznegoDzialki 

 Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Poligon z enklawami lub Punkt 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true or 

self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true 

Ograniczenie:   

 Nazwa: PowJednostkaHa 

 Język naturalny: Powierzchnia powinna być podana w ha. 

 OCL: inv: self.powierzchniaEwidencyjna.uom.uomSymbol='Hectare' 

Ograniczenie:   

 Nazwa: WRTorazDWRwystepujaLacznie 

 Język naturalny: WRT i DWR muszą występować łącznie. 

 OCL:  

 

Klasa: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki     

 Nazwa: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki     

 Definicja: Wspólna część konturu użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego 

w granicach działki ewidencyjnej  

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 



Klasa: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki     

 Nazwa: OFU 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie rodzaju użytku gruntowego.  

 Dziedzina: EGB_OFU 

 Liczność: 1 

 Definicja: Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i kombinacje atrybutów OZU, 

OFU, OZK” w ust. 36 

Atrybut: 
 Nazwa: OZK 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie klasy gruntu. 

 Dziedzina: EGB_OZK 

 Liczność: 1 

 Definicja: Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i kombinacje atrybutów OZU, 

OFU, OZK” w ust. 36. 

Atrybuty OZU i OZK muszą występować łącznie.  

W przypadku obszarów nieobjętych klasyfikacją gleboznawczą atrybut 

OZK przyjmuje wartrość „inapplicable”. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: OZU 

 Nazwa (pełna): Rodzaj użytku gruntowego według operatu klasyfikacji gruntów. 

 Dziedzina: EGB_OZU 

 Liczność: 1 

 Definicja: Patrz tabela „Dopuszczalne wartości i kombinacje atrybutów OZU, 

OFU, OZK” w ust. 36. 

Atrybuty OZU i OZK muszą występować łącznie.  

W przypadku obszarów nieobjętych klasyfikacją gleboznawczą atrybut 

OZK przyjmuje wartrość „inapplicable”. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia ewidencyjna klasoużytku 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Liczba dodatnia oznaczająca pole powierzchni w ha z taka samą 

dokładnością zapisu jak pole powierzchni działki ewidencyjnej. 

Suma pól powierzchni klaso-użytków jest równa polu powierzchni 

działki ewidencyjnej. 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola: NalezyDoDzialki 

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: KonturKlasyfikacyjnyKlasouzytku 

 Dziedzina: EGB_KonturKlasyfikacyjny 

 Liczność: 0..1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: UzytekGruntowyKlasouzytku 

 Dziedzina: EGB_KonturUzytkuGruntowego 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 



Klasa: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki     

 Nazwa: dopuszczalnewartosciOFU,OZU,OZK 

 Język naturalny: Zgodnie z dopuszczalnymi kontekstami zawartymi w tabeli 

„Dopuszczalne wartości i kombinacje atrybutów OZU, OFU, OZK w 

ust. 35 załącznika nr 4 do rozporzadzenia”  

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: sumaPowKlasouzytkow=powDzialki 

 Język naturalny: Suma pól powierzchni klaso-użytków jest równa polu powierzchni 

działki ewidencyjnej. 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: dokladnoscPowKlasouzytkuZgodnDZP 

 Język naturalny: Pole powierzchni z taka samą dokładnością zapisu jak pole powierzchni 

działki ewidencyjnej. 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: OZUorazOZKwystepujaLacznie 

 Język naturalny: Atrybuty OZU i OZK muszą występować łącznie.  

W przypadku obszarów nieobjętych klasyfikacją gleboznawczą atrybut 

OZK przyjmuje wartrość „inapplicable”. 

 OCL:  

 

Klasa: EGB_Budynek     

 Nazwa: EGB_Budynek 

 Definicja: Budynek - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: dataWyceny 

 Nazwa (pełna): Data wyceny 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Tylko w przypadku, jeśli przeprowadzono powszechną taksację; w 

innym przypadku nie ma zastosowania (inapplicable). Atrybuty WRT i 

DWR muszą występować łącznie. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: rokZakonczeniaBudowy 

 Nazwa (pełna): Rok zakończenia budowy 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rok zakończenia budowy. 

RBB=ww, jeżeli budynek został wybudowany przed 1900 r.,  

a brak dokumentów określających  rok zakończenia budowy. 

Jeżeli STS = 2, to RBB przyjmuje wartość inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wiekZakonczeniaBudowy 

 Nazwa (pełna): Wiek zakończenia budowy 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: Wiek zakończenia budowy. 

RBB=ww, jeżeli budynek został wybudowany przed 1900 r.,  

a brak dokumentów określających  rok zakończenia budowy. 

Jeżeli STS = 2, to RBB przyjmuje wartość inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: rokZakonczeniaPrzebudowy 

 Nazwa (pełna): Rok zakończenia przebudowy budnku 



Klasa: EGB_Budynek     

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rok zakończenia przebudowy budnku: 

RPB=ww, jeżeli budynek został przebudowany przed 1900 r.,  

a brak dokumentów określających  rok zakończenia tej przebudowy. 

Jeżeli budynek nie był przedmiotem przebudowy, stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable. 

W przypadku, gdy istnieją przesłanki wskazujące na fakt przebudowy, 

ale brak jest dokumentów umożliwiających ustalenie wartości atrybutu 

RPB, stosuje się atrybut specjalny unknown. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wiekZakonczeniaPrzebudowy 

 Nazwa (pełna): Wiek zakończenia przebudowy budnku 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: Wiek zakończenia przebudowy budnku: 

RPB=ww, jeżeli budynek został przebudowany przed 1900 r.,  

a brak dokumentów określających  rok zakończenia tej przebudowy. 

Jeżeli budynek nie był przedmiotem przebudowy, stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable. 

W przypadku, gdy istnieją przesłanki wskazujące na fakt przebudowy, 

ale brak jest dokumentów umożliwiających ustalenie wartości atrybutu 

RPB, stosuje się atrybut specjalny unknown. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje o budynku 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Dodatkowe informacje o budynku. Tekst – nie więcej niż  250 znaków. 

Dodatkowe informacji mogą w szczególności dotyczyć: przeznaczenia 

budynku,  charakteru najwyższej kondygnacji lub kondygnacji 

podziemnej (np. poddasze użytkowe, pomieszczenia techniczno-

magazynowe, garaż) oraz ogólnych danych technicznych (np. budynek 

w złym stanie technicznym).  

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zbiór poligonów z enklawami. 

Opcjonalnie - punkt referencyjny (centroid) 

Atrybut: 
 Nazwa: idBudynku 

 Nazwa (pełna): Identyfikator budynku 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z ust.16 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

Atrybut: 
 Nazwa: klasaWgPKOB 

 Nazwa (pełna): Klasa budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z listą kodów PKOB. 

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny  template. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut:   

 Nazwa: funSzczegolowaBudynku 



Klasa: EGB_Budynek     

 Nazwa (pełna): Funkcja szczegółowa budynku 

 Dziedzina: EGB_FunSzczegolowaBudynku 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Funkcja określona zgodnie z listą dopuszczalnych wartości atrybutu 

FSB. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych 

 Nazwa (pełna): Łączna powierzchnia  użytkowa lokali niewyodrębnionych. 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: W m
2
 z precyzją zapisu do 0,01 m

2
 

Atrybut wyliczany jako różnica PEB oraz PUW 

Atrybut: 
 Nazwa: lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych 

 Nazwa (pełna): Łączna powierzchnia  użytkowa lokali stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: W m
2
 z precyzją zapisu do 0,01 m

2
 

Atrybut wyliczany na podstawie atrybutu PEL obiektów EGB_LKL,  

w których atrybut NKW ma inną wartość niż inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali 

 Nazwa (pełna): Liczba ujawnionych  samodzielnych  lokali 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: 0 lub liczba całkowita dodatnia. 

Atrybut wyliczany na podstawie liczby relacji RBUD obiektów  klasy 

lokal do obiektu budynek.  

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: materialScianZewn 

 Nazwa (pełna): Materiał ścian zewnętrznych budynku 

 Dziedzina: EGB_MaterialScianZewnBudynku 

 Liczność: 1 

 Definicja: Materiał, z którego wykonane są ściany zewnętrzne budynku. 

Atrybut: 
 Nazwa: numerKW 

 Nazwa (pełna): Numer księgi wieczystej  

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Dotyczy tylko budynków ujawnionych w  innej księdze wieczystej niż  

księga wieczysta prowadzone dla gruntów zajętych pod te budynki. W 

innym przypadku stosuje się atrybut specjalny inapplicable.  

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: liczbaKondygnacjiNaziemnych 

 Nazwa (pełna): Liczba kondygnacji naziemnych. 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: 0 – jeżeli budynek nie posiada kondygnacji naziemnych 

Liczba całkowita przedziale od 1 do n,  jeżeli budynek posiada 

kondygnacje naziemne.  

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana stosuje się atrybut specjalny 

template. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 



Klasa: EGB_Budynek     

 Nazwa: liczbaKondygnacjiPodziemnych 

 Nazwa (pełna): Liczba kondygnacji podziemnych. 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: 0 – jeżeli budynek nie posiada kondygnacji podziemnych 

Liczba całkowita przedziale od 1 do n,  jeżeli budynek posiada 

kondygnacje podziemne. 

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana stosuje się atrybut specjalny 

template. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: numerRejestruZabytkow 

 Nazwa (pełna): Numer rejestru zabytków 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer rejestru zabytków 

Jeżeli działka budynek nie jest obiektem zabytkowym lub jego częścią, 

stosuje się atrybut specjalny inapplicable. 

Jeżeli nie przeprowadzono ustaleń w tym zakresie, stosuje się atrybut 

specjalny missing. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w 

budynku 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w 

budynku. W m
2
 z precyzją zapisu do 0,01 m

2
 

Łączne pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do 

lokali. 

Jeżeli z lokalem nie są związane pomieszczenia przynależne, stosuje się 

atrybut specjalny inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powUzytkowaBud 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia użytkowa budynku. 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku 

wyrażone w m
2
 precyzją zapisu do 0,01 m

2. 
 

W przypadku, gdy brak danych do określenia wartości atrybutu  PEB 

stosuje się atrybut specjalny „unknown”. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powZabudowy 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia zabudowy 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: W m
2
 z precyzją zapisu do 1 m

2
 

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana stosuje się atrybut specjalny 

template 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajWgKST 

 Nazwa (pełna): Rodzaj budynku wg KŚT. 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja:  Zgodnie z listą kodów KŚT 



Klasa: EGB_Budynek     

Atrybut: 
 Nazwa: statusBudynku 

 Nazwa (pełna): Status budynku 

 Dziedzina: EGB_StatusBudynku 

 Liczność: 1 

 Definicja: Status budynku: 

1 – wybudowany 

2 – w budowie 

3 – objęty nakazem rozbiórki 

4 – projektowany 

STS =1 dotyczy budynków, których budowa została zakończona w 

rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, lub rozpoczęte zostało ich 

faktyczne użytkowanie (przerwa w użytkowaniu nie zmienia tego 

statusu). STS= 1 nie obejmuje budynków objętych nakazem rozbiórki, 

budynkom takim nadaje się STS=3. 

STS=2 dotyczy budynków, których budowa została rozpoczęta a nie 

zakończona i nie rozpoczęto ich faktycznego użytkowania. STS=4 

dotyczy budynków, będących przedmiotem pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia, ale których budowa nie została rozpoczęta. 

Atrybut: 
 Nazwa: zrodloInformacjiODacieBudowy 

 Nazwa (pełna): Źródło informacji o dacie zakończenia budowy 

 Dziedzina: EGB_ZrodloDatyBudowy 

 Liczność: 1 

 Definicja: Źródło informacji o dacie zakończenia budowy:. 

1 - data wynikająca z dokumentu 

2 - data ze źródeł niepotwierdzonych 

3 - data szacowana 

PZB=1, jeżeli wartość atrybutu wynika z wiarygodnych źródeł. 

W przypadku, gdy wartości atrybutu RBB ujawniono w ewidencji bez 

ustalania wartości atrybutu PZB, PZB, do czasu weryfikacji tych 

danych,  przyjmuje wartość  równą 2. 

Atrybut: 
 Nazwa: zrodloInformacjiODaciePrzebudowy 

 Nazwa (pełna): Źródło informacji o dacie przebudowy budynku 

 Dziedzina: EGB_ZrodloDatyBudowy 

 Liczność: 1 

 Definicja: Źródło informacji o dacie przebudowy budynku 

1 – data wynikająca z dokumentu 

2 – data ze źródeł niepotwierdzonych 

3 – data szacowana 

Jeżeli atrybut  RPB przyjmuje wartość  inapplicable lub unknown, 

atrybut PZR przyjmuje wartość inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscBudynku 

 Nazwa (pełna): Wartość budynku 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Liczba dodatnia oznaczająca wartość w PLN. Tylko w przypadku, jeśli 

przeprowadzono powszechną taksację; w innym przypadku stosuje się 

atrybut specjalny  „template”. Atrybuty WRT i DWR muszą 

występować łącznie. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: zakresPrzebudowy 

 Nazwa (pełna): Zakres przebudowy budynku 

 Dziedzina: EGB_ZakresPrzebudowyBudynku 

 Liczność: 1 



Klasa: EGB_Budynek     

 Definicja: Zakres przebudowy budynku. 

1 – przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury 

2 – nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy 

3 – częściowa rozbiórka bez zmiany powierzchni zabudowy 

4 – nadbudowa ze zmianą powierzchni zabudowy 

5 – częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy 

W stanie aktualnym jest prezentowana informacja  

o ostatniej przebudowie. 

Atrybuty specjalne inapplicable oraz unknown stosuje się analogicznie 

jak w odniesieniu do atrybutu RPB. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_LokalSamodzielny 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaLokali 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_BlokBudynku 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: PrzedmiotDzierzawy 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: DzialkaZabudowanaBudynkiem 

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: JRdlaBudynku 



Klasa: EGB_Budynek     

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria to zbior poligonow z enklawami opcjonalnie punkt 

 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true or 

self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiSurface)=true or 

self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true 

Ograniczenie:   

 Nazwa: WRTorazDWRwystepujaLacznie 

 Język naturalny: WRT i DWR muszą występować łącznie. 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: powZabudowyJednostkaM2 

 Język naturalny: Powierzchnia podana w m2 

 OCL: inv: self.powZabudowy.uom.uomSymbol='m2' 

Ograniczenie:   

 Nazwa: powUzytkowaBudJednostkaM2 

 Język naturalny: Powierzchnia podana w m2 

 OCL: inv: self.powUzytkowaBud.uom.uomSymbol='m2' 

Ograniczenie:   

 Nazwa: powUzytkowaLokWyodrebnJednostkaM2 

 Język naturalny: Powierzchnia podana w m2 

 OCL: inv:self.lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych.uom.uomSymbol=

'm2' 

Ograniczenie:   

 Nazwa: powUzytkowaLokaliNiewyodrebnJednostkaM2 

 Język naturalny: Powierzchnia podana w m2 

 OCL: inv:self.lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych.uom.uomSymbol='

m2' 

 

Klasa: EGB_MaterialScianZewnBudynku     

 Nazwa: EGB_MaterialScianZewnBudynku 

 Definicja: Materiał ścian zewnętrznych budynku. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: mur 

 Nazwa (pełna): inny 

 Definicja: Materiałem ścian zewnętrznych budynku jest mur. 

Atrybut: 
 Nazwa: drewno 

 Nazwa (pełna): drewno 

 Definicja: Materiałem ścian zewnętrznych budynku jest drewno. 

Atrybut: 
 Nazwa: inny 

 Nazwa (pełna): inny 

 Definicja: Inny materiał ścian zewnętrznych budynku. 

 

Klasa: EGB_BlokBudynku     

 Nazwa: Blok budynku 

 Definicja: Blok budynku - część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę 

kondygnacji lub jej szczególne znaczenie.  

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 



Klasa: EGB_BlokBudynku     

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Poligon z enklawami 

Atrybut: 
 Nazwa: numerNajnizszejKondygnacji 

 Nazwa (pełna): Numer najniższej kondygnacji bloku 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: W przypadku kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 

(parter – pierwsza kondygnacja nadziemna) do n 

W przypadku kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 

(pierwsza kondygnacja podziemna) do -n). 

Atrybut: 
 Nazwa: numerNajwyzszejKondygnacji 

 Nazwa (pełna): Numer najwyższej kondygnacji bloku. 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: W przypadku kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 

(parter – pierwsza kondygnacja nadziemna) do n. 

W przypadku kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 

(pierwsza kondygnacja podziemna) do –n. 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajBloku 

 Nazwa (pełna): Rodzaj bloku 

 Dziedzina: EGB_RodzajBloku 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj bloku 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: BudynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku 

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria to poligon z enklawami 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true  

 

Klasa: EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem     

 Nazwa: Obiekt trwale związany z budynkiem 

 Definicja: Obiekt budowlany trwale związany z budynkiem pod względem 

konstrukcyjnym i funkcjonalnym.  

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Poligon z enklawami 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem 

 Nazwa (pełna): Rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem 

 Dziedzina: EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem 

 Liczność: 1 



Klasa: EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem     

 Definicja: Rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem. 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: BudynekZElementamiTrwaleZwiazanymi 

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria to poligon enklawami 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

 

Klasa: EGB_LokalSamodzielny     

 Nazwa: Lokal samodzielny 

 Definicja: Samodzielny lokal mieszkalny lub inny lokal zgodnie z ustawą o 

własności lokali.   

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: dataWyceny 

 Nazwa (pełna): Data wyceny 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Tylko w przypadku, jeśli przeprowadzono powszechną taksację; w 

innym przypadku nie ma zastosowania (inapplicable);  

atrybuty WRT i DWR muszą występować łącznie. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje o lokalu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Tekst - nie więcej niż  250 znaków. 

Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w szczególności funkcji 

użytkowych lokalu i jego położenia. 

Atrybut: 
 Nazwa: idLokalu 

 Nazwa (pełna): Identyfikator lokalu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z ust. 23 załącznika nr 1  

Atrybut: 
 Nazwa: liczbaIzb 

 Nazwa (pełna): Liczba izb w lokalu.   

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: Liczba całkowita dodatnia 

Atrybut: 
 Nazwa: liczbaPomieszczenPrzynaleznych 

 Nazwa (pełna): Liczba pomieszczeń przynależnych. 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: Liczba całkowita (w tym 0). 

Atrybut wyliczany na podstawie liczby relacji obiektów „pomieszczenie 

przynależne” do obiektu „lokal samodzielny” 

Atrybut: 



Klasa: EGB_LokalSamodzielny     

 Nazwa: nrKondygnacji 

 Nazwa (pełna): Numer kondygnacji 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu. 

1 – dla kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 (parter 

– pierwsza kondygnacja nadziemna) do n 

2 – dla kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 

(pierwsza kondygnacja podziemna) do -n 

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana, stosuje się atrybut specjalny 

template.  

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: numerKW 

 Nazwa (pełna): Numer księgi wieczystej. 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer księgi wieczystej.  

Dotyczy lokali stanowiących odrębne nieruchomości.  

W przypadku innych lokali samodzielnych stosuje się atrybut specjalny 

„inapplicable”.  

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu wyrażona w m
2
 z 

precyzją zapisu do 0.01 m
2
 

Nie ma zastosowania (inapplicable), jeśli wartość LPP=0 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powUzytkowaLokalu 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia użytkowa lokalu 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Powierzchnia użytkowa lokalu wyrażona w m
2
 z precyzją zapisu  do 

0,01 m
2
 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajLokalu 

 Nazwa (pełna): Rodzaj lokalu 

 Dziedzina: EGB_TypLokalu 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj lokalu  

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscLokalu 

 Nazwa (pełna): Wartość lokalu 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Liczba dodatnia oznaczająca wartość w PLN. 

Tylko w przypadku, jeśli przeprowadzono powszechną taksację; w 

innym przypadku stosuje się atrybut specjalny  template.  

WRT i DWR muszą występować łącznie. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 



Klasa: EGB_LokalSamodzielny     

 Rola: AdresLokalu 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: BudynekZWyodrebnionymLokalem 

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: JRdlaLokalu 

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaLokali 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: PrzedmiotDzierzawy 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: WRTorazDWRwystepujaLacznie 

 Język naturalny: WRT i DWR muszą występować łącznie. 

 OCL:  

Ograniczenie:   

 Nazwa: powUzytkowalokaluJednostkaM2 

 Język naturalny: Powierzchnia podana w m2 

 OCL: inv: self.powUzytkowaLokalu.uom.uomSymbol='m2' 

Ograniczenie:   

 Nazwa: powUzytkowaPomieszczenPrzynalJednostkaM2 

 Język naturalny: Powierzchnia podana w m2 

 OCL: inv:self.powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu.uom.uomSymbol='m

2' 

 

Klasa: EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu     

 Nazwa: EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu     

 Definicja: Pomieszczenie przynależne do lokalu - zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z 

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego 

 Nazwa (pełna): Rodzaj pomieszczenia przynależnego 

 Dziedzina: EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu 

 Liczność:  

 Definicja: Rodzaj pomieszczenia przynależnego.  

Atrybut: 
 Nazwa: powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 



 Definicja: Powierzchnia pomieszczenia przynależnego.  

W m2 z precyzja zapisu do 0,01 m2 

Atrybut: 
 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym. 

Tekst - nie więcej niż  250 znaków. 

Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w szczególności funkcji 

użytkowych pomieszczeń przynależnych. 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 

 

 

 

 

 

 

Typ: 

Rola: 

Dziedzina: 

Liczność: 

Definicja: 

 

Association 

LokalizcjaPomieszczeniaPrzynaleznego 

EGB_Budynek 

1 

Relacja:  

Typ: 

Rola: 

Dziedzina: 

Liczność: 

Definicja: 

 

Association 

LokalZpomieszczeniemPrzynaleznym 

EGB_LokalSamodzielny 

1..* 

Ograniczenie:  

Nazwa: 

Język naturalny: 

OCL: 

 

powPomieszczeniaPrzynaleznJednostkaM2 

Powierzchnia podana w m2 

self.powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego.uom.uomSymbol='m2' 

 

Klasa: EGB_RodzajBloku  

 Nazwa: EGB_RodzajBloku     

 Definicja: Rodzaj bloku 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 

  Nazwa:  kondygnacjeNadziemne 

 Nazwa (pełna): kondygnacje nadziemne 

 Definicja: kondygnacje nadziemne 

Atrybut: 
 Nazwa:  kondygnacjePodziemne 

 Nazwa (pełna): kondygnacje podziemne 

 Definicja:  kondygnacje podziemne 

Atrybut:   

  Nazwa:  lacznik 

  Nazwa (pełna):  łącznik 

  Definicja:  łącznik 

Atrybut:   

  Nazwa:  nawis 

  Nazwa (pełna):  nawis 

  Definicja:  nawis 

Atrybut:   

  Nazwa:  przejazd przez budynek 

  Nazwa (pełna):  przejazd przez budynek 

  Definicja:  przejazd przez budynek 

Atrybut: 
 Nazwa: inny 

 Nazwa (pełna): inny 

 Definicja: inny 



 

Klasa: EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu     
 Nazwa: EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu     

 Definicja: Rodzaj pomieszczenia przynależnego 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 

 Nazwa: piwnica 

 Nazwa (pełna): 

Definicja:  

piwnica 

piwnica 

Atrybut: 
 Nazwa: garaz 

 Nazwa (pełna): garaż 

 Definicja: garaż 

Atrybut: 
 Nazwa: miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym 

 Nazwa (pełna): miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym 

 Definicja: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym 

Atrybut: 

 Nazwa: strych 

 Nazwa (pełna): 

Definicja: 

strych 

strych 

Atrybut: 

 Nazwa:  komorka 

 Nazwa (pełna): 

Definicja: 

komórka 

komórka 

Atrybut: 
 Nazwa: inny 

 Nazwa (pełna): inny 

 Definicja: inny 

 

Klasa: EGB_ReprezentacjaPowDzialki     

 Nazwa: EGB_ReprezentacjaPowDzialki  

 Definicja: Reprezentacja powierzchni działki 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: doklDoM 

 Nazwa (pełna): Dokładność do metra 

 Definicja: Odpowiada reprezentacji pola powierzchni z dokładnością do 0.0001ha 

Atrybut: 
 Nazwa: doklDoAra 

 Nazwa (pełna): Dokładność do ara 

 Definicja: Odpowiada reprezentacji  pola powierzchni z dokładnością do 0.01ha 

 

Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny     

 Nazwa: Kontur klasyfikacyjny 

 Definicja: Ciągły obszar gruntu wyodrębniony w wyniku gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów, obejmujący grunty zaliczone do jednej klasy 

gruntów.  

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Poligon z enklawami 

Atrybut: 
 Nazwa: idKonturu 

 Nazwa (pełna): Identyfikator konturu klasyfikacyjnego 

 Dziedzina: CharacterString 



Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny     

 Liczność: 1 

 Definicja: Identyfikator konturu klasyfikacyjnego 

Atrybut: 
 Nazwa: OZK 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie klasy gruntu 

 Dziedzina: EGB_OZK 

 Liczność: 1 

 Definicja: Oznaczenie klasy gruntu 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: oznaczenieTypuGleby 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie typu gleby 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Oznaczenie typu gleby 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut:   

 Nazwa: OZU 

 Nazwa (pełna): Rodzaj użytku gruntowego według operatu gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów 

 Dziedzina: EGB_OZU 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj użytku gruntowego według operatu gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

 Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: LokalizacjaKonturuKlasyfikacyjnego 

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria to poligon enklawami 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

 

Klasa: EGB_KonturUzytkuGruntowego     

 Nazwa: Kontur użytku gruntowego 

 Definicja: Ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego wyodrębniony 

na ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania 

podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, 

lub obszar uznany na mocy odrębnych przepisów za użytek 

ekologiczny. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Poligon z enklawami. 



Klasa: EGB_KonturUzytkuGruntowego     

Atrybut: 
 Nazwa: idUzytku 

 Nazwa (pełna): Identyfikator konturu użytku gruntowego 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Identyfikator konturu użytku gruntowego. 

Atrybut: 
 Nazwa: OFU 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie rodzaju użytku gruntowego 

 Dziedzina: EGB_OFU 

 Liczność: 1 

 Definicja: Oznaczenie rodzaju użytku gruntowego (w tym ustalonego prawnie 

użytku ekologicznego) 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: LokalizacjaUzytkuGruntowego 

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria to poligon enklawami 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

 

Klasa: EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem     

 Nazwa: EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem 

 Definicja: Rodzaj obiektu związanego z budynkiem 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: taras 

 Nazwa (pełna): taras 

 Definicja: taras 

Atrybut: 
 Nazwa: werandaGanek 

 Nazwa (pełna): weranda, ganek 

 Definicja: weranda, ganek 

Atrybut: 
 Nazwa: wiatrolap 

 Nazwa (pełna): wiatrołap  

 Definicja: wiatrołap 

Atrybut: 
 Nazwa: schody 

 Nazwa (pełna): schody 

 Definicja: schody 

Atrybut: 
 Nazwa: podpora 

 Nazwa (pełna): podpora 

 Definicja: podpora 

Atrybut: 
 Nazwa: rampa 



Klasa: EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem     

 Nazwa (pełna): rampa 

 Definicja: rampa 

Atrybut: 
 Nazwa: wjazdDoPodziemia 

 Nazwa (pełna): Wjazd do podziemia 

 Definicja: wjazd do podziemia 

Atrybut: 
 Nazwa: podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych 

 Nazwa (pełna): podjazd dla osób niepełnosprawnych  

 Definicja: podjazd dla osób niepełnosprawnych 

Atrybut: 
 Nazwa: inny 

 Nazwa (pełna): inny obiekt 

 Definicja: inny obiekt 

 

Klasa: EGB_StatusBudynku     

 Nazwa: EGB_StatusBudynku     

 Definicja: Status budynku 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: wybudowany 

 Nazwa (pełna): wybudowany  

 Definicja: Dotyczy budynków, których budowa została zakończona w rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego, lub rozpoczęte zostało ich faktyczne 

użytkowanie (przerwa w użytkowaniu nie zmienia tego statusu); STS= 1 

nie obejmuje budynków objętych nakazem rozbiórki. 

Atrybut: 
 Nazwa: wBudowie 

 Nazwa (pełna): w budowie  

 Definicja: Dotyczy budynków, których budowa została rozpoczęta a nie 

zakończona i nie rozpoczęto ich faktycznego użytkowania.  

Atrybut: 
 Nazwa: objetyNakazemRozbiorki 

 Nazwa (pełna): objęty nakazem rozbiórki  

 Definicja: objęty nakazem rozbiórki 

Atrybut: 
 Nazwa: projektowany 

 Nazwa (pełna): projektowany 

 Definicja: projektowany 

 

Klasa: EGB_FunSzczegolowaBudynku     

 Nazwa: funkcja szczegółowa budynku 

 Definicja: funkcja szczegółowa budynku 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekJednorodzinny 

 Nazwa (pełna): budynek jednorodzinny - 1110.Dj 

 Definicja: budynek jednorodzinny 

Atrybut: 
 Nazwa: domLetniskowy 

 Nazwa (pełna): dom letniskowy - 1110.Dl 

 Definicja: Dom letniskowy 

Atrybut: 
 Nazwa: lesniczowka 

 Nazwa (pełna): leśniczówka - 1110.Ls 

 Definicja: Leśniczówka 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny 



Klasa: EGB_FunSzczegolowaBudynku     

 Nazwa (pełna): inny budynek mieszkalny jednorodzinny - 1110.In 

 Definicja: Inny budynek mieszkalny jednorodzinny 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekODwochMieszkaniach 

 Nazwa (pełna): budynek o dwóch mieszkaniach - 1121.Db 

 Definicja: Budynek o dwóch mieszkaniach 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekWielorodzinny 

 Nazwa (pełna): budynek wielorodzinny - 1122.Dw 

 Definicja: Budynek wielorodzinny 

Atrybut: 
 Nazwa: bursaSzkolna 

 Nazwa (pełna): bursa szkolna - 1130.Bs 

 Definicja: Bursa szkolna 

Atrybut: 
 Nazwa: domDlaBezdomnych 

 Nazwa (pełna): dom dla bezdomnych - 1130.Db 

 Definicja: Dom dla bezdomnych 

Atrybut: 
 Nazwa: domDziecka 

 Nazwa (pełna): dom dziecka - 1130.Dd 

 Definicja: Dom dziecka 

Atrybut: 
 Nazwa: domOpiekiSpolecznej 

 Nazwa (pełna): dom opieki społecznej - 1130.Os 

 Definicja: Dom opieki społecznej 

Atrybut: 
 Nazwa: domParafialny 

 Nazwa (pełna): dom parafialny - 1130.Dp 

 Definicja: Dom parafialny 

Atrybut: 
 Nazwa: domStudencki 

 Nazwa (pełna): dom studencki - 1130.Ds 

 Definicja: Dom studencki 

Atrybut: 
 Nazwa: domZakonny 

 Nazwa (pełna): dom zakonny - 1130.Dz 

 Definicja: Dom zakonny 

Atrybut: 
 Nazwa: hotelRobotniczy 

 Nazwa (pełna): hotel robotniczy - 1130.Hr 

 Definicja: Hotel robotniczy 

Atrybut: 
 Nazwa: internat 

 Nazwa (pełna): internat - 1130.In 

 Definicja: Internat 

Atrybut: 
 Nazwa: klasztor 

 Nazwa (pełna): klasztor - 1130.Kl 

 Definicja: Klasztor 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar 

 Nazwa (pełna): budynek mieszkalny na terenie koszar - 1130.Km 

 Definicja: Budynek mieszkalny na terenie koszar 

Atrybut: 
 Nazwa: placowkaOpiekunczoWychowawcza 

 Nazwa (pełna): placówka opiekuńczo-wychowawcza - 1130.Po 



Klasa: EGB_FunSzczegolowaBudynku     

 Definicja: Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Atrybut: 
 Nazwa: rezydencjaAmbasadora 

 Nazwa (pełna): rezydencja ambasadora - 1130.Ra 

 Definicja: Rezydencja ambasadora 

Atrybut: 
 Nazwa: rezydencjaBiskupia 

 Nazwa (pełna): rezydencja biskupia - 1130.Rb 

 Definicja: Rezydencja biskupia 

Atrybut: 
 Nazwa: rezydencjaPrezydencka 

 Nazwa (pełna): rezydencja prezydencka - 1130.Rp 

 Definicja: Rezydencja prezydencka 

Atrybut: 
 Nazwa: zakladKarny 

 Nazwa (pełna): zakład karny - 1130.Zk 

 Definicja: Zakład karny 

Atrybut: 
 Nazwa: zakladPoprawczy 

 Nazwa (pełna): zakład poprawczy - 1130.Zp 

 Definicja: Zakład poprawczy 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekZbiorowegoZamieszkania 

 Nazwa (pełna): inny budynek zbiorowego zamieszkania - 1130.In 

 Definicja: Inny budynek zbiorowego zamieszkania 

Atrybut: 
 Nazwa: domWeselny 

 Nazwa (pełna): dom weselny - 1211.Dw 

 Definicja: Dom weselny 

Atrybut: 
 Nazwa: hotel 

 Nazwa (pełna): hotel - 1211.Ht 

 Definicja: Hotel 

Atrybut: 
 Nazwa: motel 

 Nazwa (pełna): motel - 1211.Mt 

 Definicja: Motel 

Atrybut: 
 Nazwa: pensjonat 

 Nazwa (pełna): pensjonat - 1211.Pj 

 Definicja: Pensjonat 

Atrybut: 
 Nazwa: restauracja 

 Nazwa (pełna): restauracja - 1211.Rj 

 Definicja: Restauracja 

Atrybut: 
 Nazwa: zajazd 

 Nazwa (pełna): zajazd - 1211.Zj 

 Definicja: Zajazd 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu 

 Nazwa (pełna): inny budynek pełniący funkcję hotelu - 1211.In 

 Definicja: Inny budynek pełniący funkcję hotelu 

Atrybut: 
 Nazwa: domekKempingowy 

 Nazwa (pełna): domek kempingowy - 1212.Dk 

 Definicja: Domek kempingowy 



Klasa: EGB_FunSzczegolowaBudynku     

Atrybut: 
 Nazwa: domRekolekcyjny 

 Nazwa (pełna): dom rekolekcyjny - 1212.Dr 

 Definicja: Dom rekolekcyjny 

Atrybut: 
 Nazwa: domWypoczynkowy 

 Nazwa (pełna): dom wypoczynkowy - 1212.Dw 

 Definicja: Dom wypoczynkowy 

Atrybut: 
 Nazwa: osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy 

 Nazwa (pełna): ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy - 1212.Os 

 Definicja: Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy 

Atrybut: 
 Nazwa: schroniskoTurystyczne 

 Nazwa (pełna): schronisko turystyczne - 1212.St 

 Definicja: Schronisko turystyczne 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego 

 Nazwa (pełna): inny budynek zakwaterowania turystycznego - 1212.In 

 Definicja: Inny budynek zakwaterowania turystycznego 

Atrybut: 
 Nazwa: bank 

 Nazwa (pełna): bank - 1220.Bk 

 Definicja: Bank 

Atrybut: 
 Nazwa: centrumKonferencyjne 

 Nazwa (pełna): centrum konferencyjne - 1220.Ck 

 Definicja: Centrum konferencyjne 

Atrybut: 
 Nazwa: kuriaMetropolitarna 

 Nazwa (pełna): kuria metropolitarna - 1220.Km 

 Definicja: Kuria metropolitarna 

Atrybut: 
 Nazwa: ministerstwo 

 Nazwa (pełna): ministerstwo - 1220.Mn 

 Definicja: Ministerstwo 

Atrybut: 
 Nazwa: placowkaDyplomatycznaLubKonsularna 

 Nazwa (pełna): placówka dyplomatyczna lub konsularna - 1220.Pd 

 Definicja: Placówka dyplomatyczna lub konsularna 

Atrybut: 
 Nazwa: policja 

 Nazwa (pełna): policja - 1220.Pc 

 Definicja: Policja 

Atrybut: 
 Nazwa: prokuratura 

 Nazwa (pełna): prokuratura - 1220.Pk 

 Definicja: Prokuratura 

Atrybut: 
 Nazwa: przejscieGraniczne 

 Nazwa (pełna): przejście graniczne - 1220.Pg 

 Definicja: Przejście graniczne 

Atrybut: 
 Nazwa: sad 

 Nazwa (pełna): sąd - 1220.Sd 

 Definicja: Sąd 

Atrybut: 
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 Nazwa: siedzibaFirmyLubFirm 

 Nazwa (pełna): siedziba firmy lub firm - 1220.Sf 

 Definicja: Siedziba firmy lub firm 

Atrybut: 
 Nazwa: starostwoPowiatowe 

 Nazwa (pełna): starostwo powiatowe - 1220.Pw 

 Definicja: Starostwo powiatowe 

Atrybut: 
 Nazwa: strazGraniczna 

 Nazwa (pełna): straż graniczna - 1220.Sg 

 Definicja: Straż graniczna 

Atrybut: 
 Nazwa: strazPozarna 

 Nazwa (pełna): straż pożarna - 1220.Sp 

 Definicja: Straż pożarna 

Atrybut: 
 Nazwa: urzadCelny 

 Nazwa (pełna): urząd celny - 1220.Uc 

 Definicja: Urząd celny 

Atrybut: 
 Nazwa: urzadGminy 

 Nazwa (pełna): urząd gminy - 1220.Ug 

 Definicja: Urząd gminy 

Atrybut: 
 Nazwa: urzadMiasta 

 Nazwa (pełna): urząd miasta - 1220.Um 

 Definicja: Urząd miasta 

Atrybut: 
 Nazwa: urzadMiastaIGminy 

 Nazwa (pełna): urząd miasta i gminy - 1220.Umg 

 Definicja: Urząd miasta i gminy 

Atrybut: 
 Nazwa: urzadMarszalkowski 

 Nazwa (pełna): urząd marszałkowski - 1220.Mr 

 Definicja: Urząd marszałkowski 

Atrybut: 
 Nazwa: placowkaOperatoraPocztowego 

 Nazwa (pełna): urząd pocztowy - 1220.Up 

 Definicja: Placówka operatora poczrowego. 

Atrybut: 
 Nazwa: urzadWojewódzki 

 Nazwa (pełna): urząd wojewódzki - 1220.Uw 

 Definicja: Urząd wojewódzki 

Atrybut: 
 Nazwa: innyUrzadAdministracjiPublicznej 

 Nazwa (pełna): inny urząd administracji publicznej - 1220.Ap 

 Definicja: Inny urząd administracji publicznej 

Atrybut: 
 Nazwa: apteka 

 Nazwa (pełna): apteka - 1230.Ap 

 Definicja: Apteka 

Atrybut: 
 Nazwa: centrumHandlowe 

 Nazwa (pełna): centrum handlowe - 1230.Ch 

 Definicja: Centrum handlowe 

Atrybut: 
 Nazwa: domTowarowyLubHandlowy 
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 Nazwa (pełna): dom towarowy lub handlowy - 1230.Dh 

 Definicja: Dom towarowy lub handlowy 

Atrybut: 
 Nazwa: halaTargowa 

 Nazwa (pełna): hala targowa - 1230.Ht 

 Definicja: Hala targowa 

Atrybut: 
 Nazwa: halaWystawowa 

 Nazwa (pełna): hala wystawowa - 1230.Hw 

 Definicja: Hala wystawowa 

Atrybut: 
 Nazwa: hipermarketLubSupermarket 

 Nazwa (pełna): hipermarket lub supermarket - 1230.Hm 

 Definicja: Hipermarket lub supermarket 

Atrybut: 
 Nazwa: pawilonHandlowoUslugowy 

 Nazwa (pełna): pawilon handlowo – usługowy - 1230.Ph 

 Definicja: Pawilon handlowo – usługowy 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaObslugiPojazdow 

 Nazwa (pełna): stacja obsługi pojazdów - 1230.So 

 Definicja: Stacja obsługi pojazdów 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaPaliw 

 Nazwa (pełna): stacja paliw - 1230.Sp 

 Definicja: Stacja paliw 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekHandlowoUslugowy 

 Nazwa (pełna): inny budynek handlowo-usługowy - 1230.In 

 Definicja: Inny budynek handlowo-usługowy 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekKontroliRuchuKolejowego 

 Nazwa (pełna): budynek kontroli ruchu kolejowego - 1241.Kk 

 Definicja: Budynek kontroli ruchu kolejowego 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekKontroliRuchuPowietrznego 

 Nazwa (pełna): budynek kontroli ruchu powietrznego - 1241.Kp 

 Definicja: Budynek kontroli ruchu powietrznego 

Atrybut: 
 Nazwa: centrumTelekomunikacyjne 

 Nazwa (pełna): centrum telekomunikacyjne - 1241.Ct 

 Definicja: Centrum telekomunikacyjne 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekDworcaAutobusowego 

 Nazwa (pełna): budynek dworca autobusowego - 1241.Da 

 Definicja: Budynek dworca autobusowego 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekDworcaKolejowego 

 Nazwa (pełna): budynek dworca kolejowego - 1241.Dk 

 Definicja: Budynek dworca kolejowego 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekDworcaLotniczego 

 Nazwa (pełna): budynek dworca lotniczego - 1241.Dl 

 Definicja: Budynek dworca lotniczego 

Atrybut: 
 Nazwa: hangar 

 Nazwa (pełna): hangar - 1241.Hg 
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 Definicja: Hangar 

Atrybut: 
 Nazwa: latarniaMorska 

 Nazwa (pełna): latarnia morska - 1241.Lm 

 Definicja: Latarnia morska 

Atrybut: 
 Nazwa: lokomotywowniaLubWagonownia 

 Nazwa (pełna): lokomotywownia lub wagonownia - 1241.Lk 

 Definicja: Lokomotywownia lub wagonownia 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego 

 Nazwa (pełna): stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego - 1241.Kg 

 Definicja: Stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaNadawczaRadiaITelewizji 

 Nazwa (pełna): stacja nadawcza radia i telewizji - 1241.Rt 

 Definicja: Stacja nadawcza radia i telewizji 

Atrybut: 
 Nazwa: terminalPortowy 

 Nazwa (pełna): terminal portowy - 1241.Tp 

 Definicja: Terminal portowy 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekZajezdniAutobusowej 

 Nazwa (pełna): budynek zajezdni autobusowej - 1241.Ab 

 Definicja: Budynek zajezdni autobusowej 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekZajezdniTramwajowej 

 Nazwa (pełna): budynek zajezdni tramwajowej - 1241.Tr 

 Definicja: Budynek zajezdni tramwajowej 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekZajezdniTrolejbusowej 

 Nazwa (pełna): budynek zajezdni trolejbusowej - 1241.Tb 

 Definicja: Budynek zajezdni trolejbusowej 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekTransportuILacznosci 

 Nazwa (pełna): inny budynek transportu i łączności - 1241.In 

 Definicja: Inny budynek transportu i łączności 

Atrybut: 
 Nazwa: garazJednopoziomowy 

 Nazwa (pełna): garaż jednopoziomowy - 1242.Gr 

 Definicja: Garaż jednopoziomowy 

Atrybut: 
 Nazwa: garazWielopoziomowy 

 Nazwa (pełna): garaż wielopoziomowy - 1242.Pw 

 Definicja: Garaż wielopoziomowy 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekElektrocieplowni 

 Nazwa (pełna): budynek elektrociepłowni - 1251.El 

 Definicja: Budynek elektrociepłowni 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekElektrowni 

 Nazwa (pełna): budynek elektrowni - 1251.Ek 

 Definicja: Budynek elektrowni 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekKotlowni 

 Nazwa (pełna): budynek kotłowni - 1251.Kt 

 Definicja: Budynek kotłowni 
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Atrybut: 
 Nazwa: mlyn 

 Nazwa (pełna): młyn - 1251.Mn 

 Definicja: Młyn 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekPrzeznaczonyNaProdukcje 

 Nazwa (pełna): budynek przeznaczony na produkcję - 1251.Pr 

 Definicja: Budynek przeznaczony na produkcję 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekRafinerii 

 Nazwa (pełna): budynek rafinerii - 1251.Rf 

 Definicja: Budynek rafinerii 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekSpalarniSmieci 

 Nazwa (pełna): budynek spalarni śmieci - 1251.Ss 

 Definicja: Budynek spalarni śmieci 

Atrybut: 
 Nazwa: warsztatRemontowoNaprawczy 

 Nazwa (pełna): warsztat remontowo-naprawczy - 1251.Wr 

 Definicja: Warsztat remontowo-naprawczy 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekWiatraka 

 Nazwa (pełna): budynekWiatraka - 1251.Wt 

 Definicja: Budynek wiatraka 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekPrzemyslowy 

 Nazwa (pełna): inny budynek przemysłowy - 1251.In 

 Definicja: Inny budynek przemyslowy 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekSpedycji 

 Nazwa (pełna): budynek spedycji - 1252.Sp 

 Definicja: Budynek spedycji 

Atrybut: 
 Nazwa: chlodnia 

 Nazwa (pełna): chłodnia - 1252.Ch 

 Definicja: Chłodnia 

Atrybut: 
 Nazwa: elewator 

 Nazwa (pełna): elewator - 1252.El 

 Definicja: Elewator 

Atrybut: 
 Nazwa: magazyn 

 Nazwa (pełna): magazyn - 1252.Mg 

 Definicja: Magazyn 

Atrybut: 
 Nazwa: silos 

 Nazwa (pełna): silos - 1252.Sl 

 Definicja: Silos 

Atrybut: 
 Nazwa: zbiornikNaGaz 

 Nazwa (pełna): zbiornik na gaz - 1252.Gz 

 Definicja: Zbiornik na gaz 

Atrybut: 
 Nazwa: zbiornikNaCiecz 

 Nazwa (pełna): zbiorniki na ciecz - 1252.Ci 

 Definicja: Zbiorniki na ciecz 

Atrybut: 
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 Nazwa: innyBudynekMagazynowy 

 Nazwa (pełna): inny budynek magazynowy - 1252.In 

 Definicja: Inny budynek magazynowy 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekOgroduZooLubBotanicznego 

 Nazwa (pełna): Budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego - 1261.Oz 

 Definicja: Budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego 

Atrybut: 
 Nazwa: domKultury 

 Nazwa (pełna): dom kultury - 1261.Dk 

 Definicja: Dom kultury 

Atrybut: 
 Nazwa: filharmonia 

 Nazwa (pełna): filharmonia - 1261.Fh 

 Definicja: Filharmonia 

Atrybut: 
 Nazwa: halaWidowiskowa 

 Nazwa (pełna): hala widowiskowa - 1261.Hw 

 Definicja: Hala widowiskowa 

Atrybut: 
 Nazwa: kasyno 

 Nazwa (pełna): kasyno - 1261.Ks 

 Definicja: Kasyno 

Atrybut: 
 Nazwa: kino 

 Nazwa (pełna): kino - 1261.Kn 

 Definicja: Kino 

Atrybut: 
 Nazwa: klubDyskoteka 

 Nazwa (pełna): klub, dyskoteka - 1261.Kl 

 Definicja: Klub lub dyskoteka 

Atrybut: 
 Nazwa: opera 

 Nazwa (pełna): opera - 1261.Op 

 Definicja: Opera 

Atrybut: 
 Nazwa: schroniskoDlaZwierzat 

 Nazwa (pełna): schronisko dla zwierząt - 1261.Sz 

 Definicja: Schronisko dla zwierząt 

Atrybut: 
 Nazwa: teatr 

 Nazwa (pełna): teatr - 1261.Tt 

 Definicja: Teatr 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury 

 Nazwa (pełna): inny budynek wykorzystywany na cele kultury - 1261.In 

 Definicja:  

Atrybut: 
 Nazwa: archiwum 

 Nazwa (pełna): archiwum - 1262.Ar 

 Definicja: Archiwum 

Atrybut: 
 Nazwa: biblioteka 

 Nazwa (pełna): biblioteka - 1262.Bl 

 Definicja: Biblioteka 

Atrybut: 
 Nazwa: centrumInformacyjne 
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 Nazwa (pełna): centrum informacyjne - 1262.Ci 

 Definicja: Centrum informacyjne 

Atrybut: 
 Nazwa: galeriaSztuki 

 Nazwa (pełna): galeria sztuki - 1262.Gs 

 Definicja: Galeria sztuki 

Atrybut: 
 Nazwa: muzeum 

 Nazwa (pełna): muzeum - 1262.Mz 

 Definicja: Muzeum 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny 

 Nazwa (pełna): inny budynek muzealny lub biblioteczny - 1262.In 

 Definicja: Inny budynek muzealny lub biblioteczny 

Atrybut: 
 Nazwa: obserwatoriumLubPlanetarium 

 Nazwa (pełna): obserwatorium lub planetarium - 1263.Ob 

 Definicja: Obserwatorium lub planetarium 

Atrybut: 
 Nazwa: placowkaBadawcza 

 Nazwa (pełna): placówka  badawcza  - 1263.Pb 

 Definicja: Placówka  badawcza  

Atrybut: 
 Nazwa: przedszkole 

 Nazwa (pełna): przedszkole - 1263.Ps 

 Definicja: Przedszkole 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaHydrologiczna 

 Nazwa (pełna): stacja hydrologiczna - 1263.Sh 

 Definicja: Stacja hydrologiczna 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaMeteorologiczna 

 Nazwa (pełna): stacja meteorologiczna - 1263.Sm 

 Definicja: Stacja meteorologiczna 

Atrybut: 
 Nazwa: szkolaPodstawowa 

 Nazwa (pełna): szkola podstawowa - 1263.Sp 

 Definicja: Szkoła podstawowa 

Atrybut: 
 Nazwa: szkolaPonadpodstawowa 

 Nazwa (pełna): szkola ponadpodstawowa - 1263.Sd 

 Definicja: Szkoła ponadpodstawowa 

Atrybut: 
 Nazwa: szkolaWyzsza 

 Nazwa (pełna): szkoła wyższa - 1263.Sw 

 Definicja: Szkoła wyższa 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym 

 Nazwa (pełna): inny budynek o charakterze edukacyjnym - 1263.In 

 Definicja: Inny budynek o charakterze edukacyjnym 

Atrybut: 
 Nazwa: hospicjum 

 Nazwa (pełna): hospicjum - 1264.Hs 

 Definicja: Hospicjum 

Atrybut: 
 Nazwa: izbaWytrzezwien 

 Nazwa (pełna): izba wytrzeźwień - 1264.Iw 
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 Definicja: Izba wytrzeźwień 

Atrybut: 
 Nazwa: jednostkaRatownictwaMedycznego 

 Nazwa (pełna): jednostka ratownictwa medycznego - 1264.Jr 

 Definicja: Jednostka ratownictwa medycznego 

Atrybut: 
 Nazwa: klinikaWeterenaryjna 

 Nazwa (pełna): klinika weterenaryjna - 1264.Kw 

 Definicja: Klinika weterenaryjna 

Atrybut: 
 Nazwa: osrodekOpiekiSpolecznej 

 Nazwa (pełna): ośrodek opieki społecznej   - 1264.Oo 

 Definicja: Ośrodek opieki społecznej   

Atrybut: 
 Nazwa: placowkaOchronyZdrowia 

 Nazwa (pełna): placówka ochrony zdrowia - 1264.Po 

 Definicja: Placówka ochrony zdrowia 

Atrybut: 
 Nazwa: sanatorium 

 Nazwa (pełna): sanatorium - 1264.St 

 Definicja: Sanatorium 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaKrwiodawstwa 

 Nazwa (pełna): stacja krwiodawstwa - 1264.Sk 

 Definicja: stacja krwiodawstwa 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaSanitarnoEpidemiologiczna 

 Nazwa (pełna): stacja sanitarno-epidemiologiczna - 1264.Ss 

 Definicja: Stacja sanitarno-epidemiologiczna 

Atrybut: 
 Nazwa: szpital 

 Nazwa (pełna): szpital - 1264.Sz 

 Definicja: Szpital 

Atrybut: 
 Nazwa: zlobek 

 Nazwa (pełna): żłobek - 1264.Zb 

 Definicja: Żłobek 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekOpiekiMedycznej 

 Nazwa (pełna): inny budynek opieki medycznej - 1264.In 

 Definicja: Inny budynek opieki medycznej 

Atrybut: 
 Nazwa: halaSportowa 

 Nazwa (pełna): hala sportowa - 1265.Hs 

 Definicja: hala sportowa 

Atrybut: 
 Nazwa: halowyTorGokartowy 

 Nazwa (pełna): halowy tor gokartowy - 1265.Ht 

 Definicja: Halowy tor gokartowy 

Atrybut: 
 Nazwa: klubSportowy 

 Nazwa (pełna): klub sportowy - 1265.Ks 

 Definicja: Klub sportowy 

Atrybut: 
 Nazwa: kortyTenisowe 

 Nazwa (pełna): korty tenisowe - 1265.Kt 

 Definicja: Korty tenisowe 
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Atrybut: 
 Nazwa: kregielnia 

 Nazwa (pełna): kręgielnia - 1265.Kr 

 Definicja: Kręgielnia 

Atrybut: 
 Nazwa: plywalnia 

 Nazwa (pełna): pływalnia - 1265.Pl 

 Definicja: Pływalnia 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekSaliGimnastycznej 

 Nazwa (pełna): budynek sali gimnastycznej - 1265.Sg 

 Definicja: Budynek sali gimnastycznej 

Atrybut: 
 Nazwa: strzelnica 

 Nazwa (pełna): strzelnica - 1265.St 

 Definicja: Strzelnica 

Atrybut: 
 Nazwa: sztuczneLodowisko 

 Nazwa (pełna): sztuczne lodowisko - 1265.Sl 

 Definicja: sztuczne lodowisko 

Atrybut: 
 Nazwa: ujezdzalnia 

 Nazwa (pełna): ujeżdżalnia - 1265.Uj 

 Definicja: Ujeżdżalnia 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekKulturyFizycznej 

 Nazwa (pełna): inny budynek kultury fizycznej - 1265.In 

 Definicja: Inny budynek kultury fizycznej 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym 

 Nazwa (pełna): budynek składowy w gospodarstwie rolnym - 1271.Bg 

 Definicja: Budynek składowy w gospodarstwie rolnym 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym 

 Nazwa (pełna): budynek inwentarski w gospodarstwie rolnym - 1271.Bp 

 Definicja: Budynek inwentarski w gospodarstwie rolnym 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekStadninyKoni 

 Nazwa (pełna): budynek stadniny koni - 1271.St 

 Definicja: Budynek stadniny koni 

Atrybut: 
 Nazwa: szklarniaLubCieplarnia 

 Nazwa (pełna): szklarnia lub cieplarnia - 1271.Sz 

 Definicja: Szklarnia lub cieplarnia 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekWGospodarstwieRolnym 

 Nazwa (pełna): inny budynek w gospodarstwie rolnym - 1272.In 

 Definicja: Inny budynek w gospodarstwie rolnym 

Atrybut: 
 Nazwa: budynkiCmentarne 

 Nazwa (pełna): budynki cmentarne - 1272.Bc 

 Definicja: Budynek cmentarny 

Atrybut: 
 Nazwa: cerkiew 

 Nazwa (pełna): cerkiew - 1272.Ck 

 Definicja: Cerkiew 

Atrybut: 
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 Nazwa: domPogrzebowy 

 Nazwa (pełna): dom pogrzebowy - 1272.Dp 

 Definicja: Dom pogrzebowy 

Atrybut: 
 Nazwa: dzwonnica 

 Nazwa (pełna): dzwonnica - 1272.Dz 

 Definicja: Dzwonnica 

Atrybut: 
 Nazwa: kaplica 

 Nazwa (pełna): kaplica - 1272.Kp 

 Definicja: Kaplica 

Atrybut: 
 Nazwa: kosciol 

 Nazwa (pełna): kościół - 1272.Ks 

 Definicja: Kościół 

Atrybut: 
 Nazwa: krematorium 

 Nazwa (pełna): krematorium - 1272.Kr 

 Definicja: Krematorium 

Atrybut: 
 Nazwa: meczet 

 Nazwa (pełna): meczet - 1272.Mc 

 Definicja: Meczet 

Atrybut: 
 Nazwa: synagoga 

 Nazwa (pełna): synagoga - 1272.Sn 

 Definicja: Synagoga 

Atrybut: 
 Nazwa: innyBudynekKultuReligijnego 

 Nazwa (pełna): inny budynek kultu religijnego - 1272.Ir 

 Definicja: Inny budynek kultu religijnego 

Atrybut: 
 Nazwa: zabytekBezFunkcjiUzytkowej 

 Nazwa (pełna): zabytek niepełniący żadnej funkcji użytkowej  - 1273.Zb 

 Definicja: Zabytek niepełniący żadnej funkcji użytkowej  

Atrybut: 
 Nazwa: aresztSledczy 

 Nazwa (pełna): areszt śledczy - 1274.As 

 Definicja: Areszt śledczy 

Atrybut: 
 Nazwa: bacowka 

 Nazwa (pełna): bacówka - 1274.Bc 

 Definicja: Bacówka 

Atrybut: 
 Nazwa: schroniskoDlaNieletnich 

 Nazwa (pełna): schronisko dla nieletnich - 1274.Sc 

 Definicja: Schronisko dla nieletnich 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaGazowa 

 Nazwa (pełna): stacja gazowa - 1274.Sg 

 Definicja: Stacja gazowa 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaPomp 

 Nazwa (pełna): stacja pomp - 1274.Sp 

 Definicja: Stacja pomp 

Atrybut: 
 Nazwa: stacjaTransformatorowa 
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 Nazwa (pełna): stacja transformatorowa - 1274.St 

 Definicja: Stacja transformatorowa 

Atrybut: 
 Nazwa: toaletaPubliczna 

 Nazwa (pełna): toaleta publiczna - 1274.Tp 

 Definicja: Toaleta publiczna 

Atrybut: 
 Nazwa: niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe 

 Nazwa (pełna): niemieszkalne zabudowania koszarowe - 1274.Zk 

 Definicja: Niemieszkalne zabudowania koszarowe 

Atrybut: 
 Nazwa: zakladKarnyLubPoprawczy 

 Nazwa (pełna): zakład karny lub poprawczy - 1274.Zp 

 Definicja: Zakład karny lub poprawczy 

Atrybut: 
 Nazwa: budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB 

 Nazwa (pełna): budynek nie określony innym atrybutem FSB - 1274.In 

 Definicja: Budynek nie określony innym atrybutem FSB 
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 Nazwa: EGB_TypLokalu  

 Definicja: Rodzaj lokalu 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: mieszkalny 

 Nazwa (pełna): Lokal mieszkalny 

 Definicja: Lokal mieszkalny 

Atrybut: 
 Nazwa: niemieszkalny 

 Nazwa (pełna): Lokal niemieszkalny  

 Definicja: Lokal niemieszkalny  
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 Nazwa: EGB_ZakresPrzebudowyBudynku    

 Definicja: Zakres przebudowy budynku 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: przebudowa 

 Nazwa (pełna): przebudowa 

 Definicja: przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury 

Atrybut: 
 Nazwa: nadbudowaBezZmian 

 Nazwa (pełna): nadbudowa bez zmian 

 Definicja: nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy 

Atrybut: 
 Nazwa: czesciowaRozbiorkaBezZmian 

 Nazwa (pełna): częściowa rozbiórka bez zmian 

 Definicja: częściowa rozbiórka bez zmiany powierzchni zabudowy 

Atrybut: 
 Nazwa: nadbudowaZmiana 

 Nazwa (pełna): nadbudowa ze zmianą 

 Definicja: nadbudowa ze zmianą powierzchni zabudowy 

Atrybut: 
 Nazwa: czesciowaRozbiorkaZmiana 

 Nazwa (pełna): częściowa rozbiórka ze zmianą  

 Definicja: częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy 

 

Klasa: EGB_ZrodloDatyBudowy     



Klasa: EGB_ZrodloDatyBudowy     

 Nazwa: EGB_ZrodloDatyBudowy 

 Definicja: Stopień  pewności ustalenia daty zakończenia budowy. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: dokument 

 Nazwa (pełna): dokument 

 Definicja: data wynikająca z dokumentu 

Atrybut: 
 Nazwa: zrodloNiepotwierdzone 

 Nazwa (pełna): źródło niepotwierdzone  

 Definicja: data ze źródeł niepotwierdzonych 

Atrybut: 
 Nazwa: szacowana 

 Nazwa (pełna): szacowana 

 Definicja: data szacowana 

 

Klasa: EGB_OFU     

 Nazwa: EGB_OFU 

 Definicja: Oznaczenie użytku gruntowego 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyOrne 

 Nazwa (pełna): grunty orne  

 Definicja: grunty orne 

Atrybut: 
 Nazwa: sady 

 Nazwa (pełna): sady 

 Definicja: sady 

Atrybut: 
 Nazwa: lakiTrwale 

 Nazwa (pełna): łąki trwałe  

 Definicja: łąki trwałe 

Atrybut: 
 Nazwa: pastwiskaTrwale 

 Nazwa (pełna): pastwiska trwałe  

 Definicja: pastwiska trwałe 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiRolneZabudowane 

 Nazwa (pełna): użytki rolne zabudowane  

 Definicja: użytki rolne zabudowane 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyPodStawami  

 Nazwa (pełna): grunty pod stawami  

 Definicja: grunty pod stawami 

Atrybut: 
 Nazwa: rowy 

 Nazwa (pełna): rowy 

 Definicja: rowy 

Atrybut: 
 Nazwa: lasy 

 Nazwa (pełna): lasy 

 Definicja: lasy 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyZadrzewioneIZakrzewione 

 Nazwa (pełna): grunty zadrzewione i zakrzewione  

 Definicja: grunty zadrzewione i zakrzewione 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyMieszkaniowe 

 Nazwa (pełna): tereny mieszkaniowe  



Klasa: EGB_OFU     

 Definicja: tereny mieszkaniowe 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyPrzemyslowe 

 Nazwa (pełna): tereny przemysłowe  

 Definicja: tereny przemysłowe 

Atrybut: 
 Nazwa: inneTerenyZabudowane 

 Nazwa (pełna): inne tereny zabudowane 

 Definicja: inne tereny zabudowane 

Atrybut: 
 Nazwa: zurbanizowaneTerenyNiezabudowane 

 Nazwa (pełna): zurbanizowane tereny niezabudowane 

 Definicja: zurbanizowane tereny niezabudowane 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyRekreacyjnoWypoczynkowe 

 Nazwa (pełna): tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

 Definicja: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiKopalne 

 Nazwa (pełna): użytki kopalne  

 Definicja: użytki kopalne 

Atrybut: 
 Nazwa: drogi 

 Nazwa (pełna): drogi 

 Definicja: drogi 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyKolejowe 

 Nazwa (pełna): tereny kolejowe 

 Definicja: tereny kolejowe 

Atrybut: 
 Nazwa: inneTerenyKomunikacyjne 

 Nazwa (pełna): inne tereny komunikacyjne 

 Definicja: inne tereny komunikacyjne 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiEkologiczne 

 Nazwa (pełna): użytki ekologiczne  

 Definicja: użytki ekologiczne 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiEkologiczneNaGruntachZadrzewionychIZakrzewionych 

 Nazwa (pełna): użytki ekologiczne na gruntach zadrzewionych i zakrzewionych  

 Definicja: użytki ekologiczne na gruntach zadrzewionych i zakrzewionych 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiEkologiczneNaLasach 

 Nazwa (pełna): użytki ekologiczne na lasach  

 Definicja: użytki ekologiczne na lasach 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiPlynacy

mi 

 Nazwa (pełna): użytki ekologiczne na gruntach pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi  

 Definicja: użytki ekologiczne na gruntach pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiStojacym

i  

 Nazwa (pełna): użytki ekologiczne na gruntach pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi  

 Definicja: użytki ekologiczne na gruntach pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi 



Klasa: EGB_OFU     

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiEkologiczneNaRowach 

 Nazwa (pełna): użytki ekologiczne na rowach  

 Definicja: użytki ekologiczne na rowach 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkiEkologiczneNaNieuzytkach 

 Nazwa (pełna): użytki ekologiczne na nieużytkach  

 Definicja: użytki ekologiczne na nieużytkach 

Atrybut: 
 Nazwa: nieuzytki 

 Nazwa (pełna): nieużytki  

 Definicja: nieużytki 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyPodMorskimiWodamiWewnetrznymi  

 Nazwa (pełna): grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi  

 Definicja: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi 

 Nazwa (pełna): grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi  

 Definicja: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi 

 Nazwa (pełna): grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi  

 Definicja: grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyRozne 

 Nazwa (pełna): tereny różne  

 Definicja: tereny różne 

 

Klasa: EGB_OZU     

 Nazwa: EGB_OZU 

 Definicja: Rodzaj użytku gruntowego według operatu gleboznawczego 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyOrne 

 Nazwa (pełna): grunty orne 

 Definicja: grunty orne 

Atrybut: 
 Nazwa: lakiTrwale 

 Nazwa (pełna): łąki trwałe  

 Definicja: łąki trwałe 

Atrybut: 
 Nazwa: pastwiskoTrwale 

 Nazwa (pełna): pastwisko trwałe  

 Definicja: pastwisko trwałe 

Atrybut: 
 Nazwa: lasy 

 Nazwa (pełna): lasy 

 Definicja: lasy 

 

Klasa: EGB_OZK     

 Nazwa: EGB_OZK 

 Definicja: Oznaczenie klasy gruntu 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: I 

 Nazwa (pełna): I 

 Definicja: Klasa I 

Atrybut: 



Klasa: EGB_OZK     

 Nazwa: II 

 Nazwa (pełna): II 

 Definicja: Klasa II 

Atrybut: 
 Nazwa: III 

 Nazwa (pełna): III 

 Definicja: Klasa III 

Atrybut: 
 Nazwa: IIIa 

 Nazwa (pełna): IIIa 

 Definicja: Klasa IIIa 

Atrybut: 
 Nazwa: IIIb 

 Nazwa (pełna): IIIb 

 Definicja: Klasa IIIb 

Atrybut: 
 Nazwa: IV 

 Nazwa (pełna): IV 

 Definicja: Klasa IV 

Atrybut: 
 Nazwa: IVa 

 Nazwa (pełna): IVa 

 Definicja: Klasa IVa 

Atrybut: 
 Nazwa: IVb 

 Nazwa (pełna): IVb 

 Definicja: Klasa IVb 

Atrybut: 
 Nazwa: V 

 Nazwa (pełna): V 

 Definicja: Klasa V 

Atrybut: 
 Nazwa: VI 

 Nazwa (pełna): VI 

 Definicja: Klasa VI 

Atrybut: 
 Nazwa: VIz 

 Nazwa (pełna): VIz 

 Definicja: Klasa VIz 

 

3. Dane podmiotowe  

 

Klasa: EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowego    Abstract 

 Nazwa: EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowego 

 Definicja: Klasa grupująca 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Instytucja 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OsobaFizyczna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 



Klasa: EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowego    Abstract 

 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Malzenstwo 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PodmiotGrupowy 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej    Abstract 

 Nazwa: EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Definicja: Klasa grupująca 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OsobaFizyczna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Instytucja 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_OsobaFizyczna     

 Nazwa: EGB_OsobaFizyczna 

 Definicja: Osoba fizyczna - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: drugieImie 

 Nazwa (pełna): Drugie imię osoby fizycznej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Drugie imię osoby fizycznej.  

W przypadku, gdy osoba nie posiada drugiego imienia stosuje się atrybut 

specjalny „inapplicable” 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: imieMatki 

 Nazwa (pełna): Imię matki osoby fizycznej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Imię matki osoby fizycznej. 

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny „unknown” 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: imieOjca 



Klasa: EGB_OsobaFizyczna     

 Nazwa (pełna): Imię ojca osoby fizycznej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Imię ojca osoby fizycznej. 

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny „unknown” 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: pierwszyCzlonNazwiska 

 Nazwa (pełna): Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 

Atrybut: 
 Nazwa: drugiCzlonNazwiska 

 Nazwa (pełna): Drugi człon nazwiska złożonego 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Drugi człon nazwiska złożonego 

Atrybut: 
 Nazwa: oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny „unknown” 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: pesel 

 Nazwa (pełna): Numer ewidencyjny PESEL 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) 

osoby fizycznej. 

Atrybut: 
 Nazwa: pierwszeImie 

 Nazwa (pełna): Pierwsze imię osoby fizycznej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Pierwsze imię osoby fizycznej 

Atrybut: 
 Nazwa: plec 

 Nazwa (pełna): Płeć 

 Dziedzina: EGB_Plec 

 Liczność: 1 

 Definicja: Płeć męska lub żeńska 

Atrybut: 
 Nazwa: status 

 Nazwa (pełna): Status podmiotu 

 Dziedzina: EGB_StatusPodmiotuEwid 

 Liczność: 1 

 Definicja: Status podmiotu 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Generalization 



Klasa: EGB_OsobaFizyczna     

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: SkladnikiPodmiotuGrupowego 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: AdresOsobyFizycznej 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Malzenstwo 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Malzenstwo 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_Malzenstwo     

 Nazwa: EGB_Malzenstwo 

 Definicja: Małżeństwo – zgdonie z definicją Kodeksu Cywilnego, pozostające we 

współwłasności łącznej. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: SkladnikiPodmiotuGrupowego 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OsobaFizyczna 

 Liczność: 1 

 Definicja:  



Klasa: EGB_Malzenstwo     

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OsobaFizyczna 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_Instytucja     

 Nazwa: EGB_Instytucja    

 Definicja: Wspólne określenie osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez 

osobowości prawnej oraz organów administracji publicznej. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaPelna 

 Nazwa (pełna): Nazwa pełna 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa pełna 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaRejestruOsobPrawnych 

 Nazwa (pełna): Nazwa rejestru osób prawnych 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa rejestru osób prawnych. 

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny unknown albo 

inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaSkrocona 

 Nazwa (pełna): Nazwa skrócona 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa skrócona. 

W przypadku, gdy REGON nie zawiera nazwy skróconej instytucji, 

stosuje się atrybut specjalny inapplicable. 

W przypadku, gdy instytucja nie jest ujawniona w REGON i brak danych 

dotyczących nazwy skróconej stosuje się atrybut specjalny missing. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: nip 

 Nazwa (pełna): Numer NIP 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer NIP. W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny 

unknown albo inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: nrRejestruOsobPrawnych 

 Nazwa (pełna): Numer w rejestrze osób prawnych 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer w rejestrze osób prawnych. 

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny unknown lub 

inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: regon 

 Nazwa (pełna): Numer identyfikacyjny REGON 



Klasa: EGB_Instytucja     

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer identyfikacyjny REGON.  

W przypadku braku danych stosuje się atrybut specjalny unknown albo 

inapplicable. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: status 

 Nazwa (pełna): Status podmiotu ewidencyjnego  

 Dziedzina: EGB_StatusPodmiotuEwid 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut wykorzystuje się do określenia grupy  

i podgrupy rejestrowej. 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: SkladnikiPodmiotuGrupowego 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: AdresInstytucji 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Liczność: 0..1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_PodmiotGrupowy     

 Nazwa: EGB_PodmiotGrupowy 

 Definicja: Grupa osób, z wyłączeniem małżeństwa. posiadająca prawa do 

nieruchomości na zasadach współwłasności łącznej, a także: spółki 

cywilne.  

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaPelna 

 Nazwa (pełna): Nazwa pełna 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 



Klasa: EGB_PodmiotGrupowy     

 Definicja: Nazwa pełna. Dla STI=32 nie ma zastosowania (inapplicable) 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaSkrocona 

 Nazwa (pełna): Nazwa skrócona 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa skrócona. Dla STI=32 nie ma zastosowania (inapplicable) 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: nip 

 Nazwa (pełna): Numer NIP 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer NIP. Dla STI=32 nie ma zastosowania (inapplicable) 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: regon 

 Nazwa (pełna): Numer identyfkacyjny REGON 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer REGON. Dla STI=32 nie ma zastosowania (inapplicable) 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: status 

 Nazwa (pełna): STI 

 Dziedzina: EGB_StatusPodmiotuEwid 

 Liczność: 1 

 Definicja: Status podmiotu ewidencyjnego 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: AdresPodmiotuGrupowego 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: SkladnikPodmiotuGrupowego 

 Dziedzina: SkladnikPodmiotuGrupowego 

 Liczność: 2..* 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej     

 Nazwa: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Definicja: Zarząd spółki powołany do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową 

na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.) 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 



Klasa: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej     

 Nazwa: NazwaSpolkiPowolanejDoZarzadzaniaWspolnotaGruntowa 

 Nazwa (pełna): Nazwa spółki powołanej do zarządzania wspólnotą gruntową 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa spółki powołanej do zarządzania wspólnotą gruntową 

Atrybut: 
 Nazwa: status 

 Nazwa (pełna): Status podmiotu ewidencyjnego 

 Dziedzina: EGB_StatusPodmiotuEwid 

 Liczność: 1 

 Definicja: Status podmiotu ewidencyjnego  

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: AdresZarzaduWspolnotyGruntowej 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Dziedzina: SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: WspolnotaGruntowa 

 Dziedzina: EGB_Instytucja 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_Plec     

 Nazwa: EGB_Plec 

 Definicja: Płeć osoby fizycznej 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: meska 

 Nazwa (pełna): Płeć męska  

 Definicja: Płeć męska  

Atrybut: 
 Nazwa: zenska 

 Nazwa (pełna): Płeć żeńska  

 Definicja: Płeć żeńska  

 

Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid     

 Nazwa: EGB_StatusPodmiotuEwid  

 Definicja: Status podmiotu ewidencyjnego 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim 

 Nazwa (pełna): Osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim  

 Definicja: Osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim  

Atrybut: 
 Nazwa: osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego 

 Nazwa (pełna): Osoba fizyczna bez obywatelstwa polskiego 

 Definicja: Osoba fizyczna bez obywatelstwa polskiego 

Atrybut: 



Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid     

 Nazwa: skarbPanstwa 

 Nazwa (pełna): Skarb Państwa  

 Definicja: Skarb Państwa  

Atrybut: 
 Nazwa: gminaLubZwiazekMiedzygminny 

 Nazwa (pełna): Gmina lub związek międzygminny  

 Definicja: Gmina lub związek międzygminny  

Atrybut: 
 Nazwa: solectwo 

 Nazwa (pełna): Sołectwo  

 Definicja: Sołectwo  

Atrybut: 
 Nazwa: panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa 

 Nazwa (pełna): Państwowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  

 Definicja: Państwowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  

Atrybut: 
 Nazwa: panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe 

 Nazwa (pełna): Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe  

 Definicja: Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe  

Atrybut: 
 Nazwa: agencjaNieruchomosciRolnych 

 Nazwa (pełna): Agencja Nieruchomości Rolnych - ANR 

 Definicja: Agencja Nieruchomości Rolnych - ANR 

Atrybut: 
 Nazwa: agencjaMieniaWojskowego 

 Nazwa (pełna): Agencja Mienia Wojskowego - AMW 

 Definicja: Agencja Mienia Wojskowego - AMW 

Atrybut: 
 Nazwa: wojskowaAgencjaMieszkaniowa 

 Nazwa (pełna): Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - WAM 

 Definicja: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - WAM 

Atrybut: 
 Nazwa: panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej 

 Nazwa (pełna): Państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

 Definicja: Państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

Atrybut: 
 Nazwa: gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej 

 Nazwa (pełna): Gminna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

 Definicja: Gminna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

Atrybut: 
 Nazwa: powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej 

 Nazwa (pełna): Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

 Definicja: Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

Atrybut: 
 Nazwa: wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej 

 Nazwa (pełna): Wojewódzka jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

 Definicja: Wojewódzka jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej  

Atrybut: 
 Nazwa: gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy 

 Nazwa (pełna): Gminna osoba prawna lub jednoosobowa spółka gminy  

 Definicja: Gminna osoba prawna lub jednoosobowa spółka gminy  

Atrybut: 
 Nazwa: powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu 

 Nazwa (pełna): Powiatowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka powiatu  

 Definicja: Powiatowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka powiatu  

Atrybut: 
 Nazwa: wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa 

 Nazwa (pełna): Wojewódzka osoba prawna lub jednoosobowa spółka województwa  

 Definicja: Wojewódzka osoba prawna lub jednoosobowa spółka województwa  



Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid     

Atrybut: 
 Nazwa: naczelnyLubCentralnyOrganAdministracjiRzadowej 

 Nazwa (pełna): Naczelny lub centralny organ administracji rządowej  

 Definicja: Naczelny lub centralny organ administracji rządowej  

Atrybut: 
 Nazwa: organAdministracjiRzadowejSzczeblaWojewodzkiego 

 Nazwa (pełna): Organ administracji rządowej szczebla wojewódzkiego  

 Definicja: Organ administracji rządowej szczebla wojewódzkiego  

Atrybut: 
 Nazwa: organyGmin 

 Nazwa (pełna): Organy gmin 

 Definicja: Organy gmin 

Atrybut: 
 Nazwa: organyPowiatu 

 Nazwa (pełna): Organy powiatu 

 Definicja: Organy powiatu 

Atrybut: 
 Nazwa: organyWojewodztwa 

 Nazwa (pełna): Organy  województwa  

 Definicja: Organy  województwa  

Atrybut: 
 Nazwa: spoldzielniaMieszkaniowa 

 Nazwa (pełna): Spółdzielnia mieszkaniowa  

 Definicja: Spółdzielnia mieszkaniowa  

Atrybut: 
 Nazwa: spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni 

 Nazwa (pełna): Spółdzielnia lub związek spółdzielni (z wyłączeniem mieszkaniowych) 

 Definicja: Spółdzielnia lub związek spółdzielni (z wyłączeniem mieszkaniowych) 

Atrybut: 
 Nazwa: kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe 

 Nazwa (pełna): Kościoły lub związki wyznaniowe  

 Definicja: Kościoły lub związki wyznaniowe  

Atrybut: 
 Nazwa: spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem 

 Nazwa (pełna): Spółka handlowa nie będąca cudzoziemcem  

 Definicja: Spółka handlowa nie będąca cudzoziemcem  

Atrybut: 
 Nazwa: spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem 

 Nazwa (pełna): Spółka handlowa będąca cudzoziemcem  

 Definicja: Spółka handlowa będąca cudzoziemcem  

Atrybut: 
 Nazwa: osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem 

 Nazwa (pełna): Osoba prawna, inna niż spółka handlowa, będąca cudzoziemcem  

 Definicja: Osoba prawna, inna niż spółka handlowa, będąca cudzoziemcem  

Atrybut: 
 Nazwa: partiaPolityczna 

 Nazwa (pełna): Partia polityczna 

 Definicja: Partia polityczna 

Atrybut: 
 Nazwa: stowarzyszenie 

 Nazwa (pełna): Stowarzyszenie 

 Definicja: Stowarzyszenie 

Atrybut: 
 Nazwa: inne 

 Nazwa (pełna): Inne 

 Definicja: Inne 

Atrybut: 
 Nazwa: podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej 

 Nazwa (pełna): Podmioty pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości  



Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid     

 Definicja: Podmioty pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości  

Atrybut: 
 Nazwa: spolkaCywilna 

 Nazwa (pełna): Spółka cywilna 

 Definicja: Spółka cywilna 

Atrybut: 
 Nazwa: zarzadSpolkiDoSprawowaniaZarzaduNadWspolnotaGruntowa 

 Nazwa (pełna): Zarząd spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową  

 Definicja: Zarząd spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową  

Atrybut: 
 Nazwa: wspolnotaGruntowa 

 Nazwa (pełna): Wspólnota gruntowa 

 Definicja: Wspólnota gruntowa  

Atrybut: 
 Nazwa: wojewodztwo 

 Nazwa (pełna): Województwo 

 Definicja: Województwo 

Atrybut: 
 Nazwa: powiat 

 Nazwa (pełna): Powiat 

 Definicja: Powiat 

Atrybut: 
 Nazwa: spoldzielniaRolnicza 

 Nazwa (pełna): Spółdzielnia rolnicza  

 Definicja: Spółdzielnia rolnicza  

Atrybut: 
 Nazwa: wlascicielNieustalony 

 Nazwa (pełna): Właściciel nieustalony 

 Definicja: Właściciel nieustalony 

 

4. Prawa do nieruchomości 

 

Klasa: EGB_JednostkiRejestrowe    Abstract 

 Nazwa: EGB_JednostkiRejestrowe 

 Definicja: Klasa grupująca JRG, JRB, JRL. 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaLokali 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST 

 Liczność: 0..* 



Klasa: EGB_JednostkiRejestrowe    Abstract 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja:  
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_Podmioty    Abstract 

 Nazwa: EGB_Podmioty 

 Definicja: Klasa grupująca podmioty ewidencyjne 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Instytucja 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OsobaFizyczna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Malzenstwo 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PodmiotGrupowy 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST 

 Liczność: 0..* 



Klasa: EGB_Podmioty    Abstract 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialDzierzawy 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_UdzialWlasnosci     

 Nazwa: EGB_UdzialWlasnosci 

 Definicja: Udział we własności, posiadaniu lub we wspólnocie gruntowej. Ułamek 

właściwy określający wielkość udziału podmiotu ewidencyjnego we 

własności nieruchomości,  posiadaniu lub we wspólnocie gruntowej. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajPrawa 

 Nazwa (pełna): Rodzaj prawa 

 Dziedzina: EGB_RodzajPrawa 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj prawa 

   

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscUdzialu 

 Nazwa (pełna): Wartość udziału 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Ułamek właściwy. 

   

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscDO 

 Nazwa (pełna): Ważność do 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data utraty prawa. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscOD 

 Nazwa (pełna): Ważność od 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data prawomocnego nabycia prawa. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PrzedmiotUdzialuWlasnosci 

 Dziedzina: JednostkiRejestrowe 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PodmiotUdzialuWlasnosci 

 Dziedzina: Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 



Klasa: EGB_UdzialWlasnosci     

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: UdzialZwiazany 

 Dziedzina: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja:    

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: UdzialWNieruchomosciWspolnej 

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST     

 Nazwa: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST     

 Definicja: Udział we władaniu lub gospodarowaniu gruntami, o którym mowa w § 

11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia.  

Ułamek właściwy określający wielkość udziału osób, jednostek 

organizacyjnych lub organów administracji publicznej we władaniu 

nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajWladania 

 Nazwa (pełna): Rodzaj władania 

 Dziedzina: EGB_RodzajWladania 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut RWD wykorzystuje się do określenia grupy i podgrupy 

rejestrowej 

W przypadku, gdy atrybut RWD nie ma zastosowania stosuje się atrybut 

specjalny inapplicable. 

 Stereotypy:  

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscUdzialu 

 Nazwa (pełna): Wartość udziału 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Ułamek właściwy 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscDO 

 Nazwa (pełna): Ważność do 



Klasa: EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST     

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data utraty prawa. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscOD 

 Nazwa (pełna): Ważność od 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data prawomocnego nabycia prawa. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PrzedmiotUdzialuWladania 

 Dziedzina: JednostkiRejestrowe 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PodmiotUdzialuWladania 

 Dziedzina: Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: przedmiotUdzialuWladania 

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST     

 Nazwa: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST     

 Definicja: Udział w gospodarowaniu  nieruchomością SP lub jednostki samorządu 

terytorialnego. Ułamek właściwy określający wielkość udziału osób 

prawnych lub organów administracji publicznej w uprawnieniach do 

gospodarowania nieruchomością SP lub jednostki samorządu 

terytorialnego 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajUprawnien 

 Nazwa (pełna): Rodzaj uprawnień osób prawnych i organów administracji publicznej 

 Dziedzina: EGB_RodzajUprawnien 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut RUA wykorzystuje się do określenia grupy i podgrupy rejestrowej 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscUdzialu 

 Nazwa (pełna): Wartość udziału 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 



Klasa: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST     

 Definicja: Ułamek właściwy. 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscDO 

 Nazwa (pełna): Ważność do 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data utraty uprawnień do gospodarowania 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscOD 

 Nazwa (pełna): Ważność od 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data prawomocnego nabycia uprawnień do gospodarowania. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PrzedmiotUdzialuGZ 

 Dziedzina: JednostkiRejestrowe 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PodmiotUdzialuGZ 

 Dziedzina: Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: przedmiotUdzialuGZ 

 Dziedzina: EGB_UdzialWlasnosci 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow     

 Nazwa: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow 

 Definicja: Jednostka rejestrowa gruntów - zgodnie z § 13 rozporządzenia 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idJednostkiRejestrowej 

 Nazwa (pełna): Identyfikator jednostki rejestrowej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1  

Atrybut: 
 Nazwa: wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych 

 Nazwa (pełna): Wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych 

 Dziedzina: EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych 

 Liczność: 1 

 Definicja: Wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych. 

Atrybut: 
 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 



Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow     

 Definicja: Tekst – nie więcej niż  250 znaków. 

Wartość nieobowiązkowa. Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w 

szczególności charakterystycznych wspólnych cech gruntów wchodzących 

w skład JRG oraz podmiotów związanych z IRG. 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: JednostkiRejestrowe 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaLokali 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: LokalizacjaJRG 

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 Stereotypy:  

 

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow     

 Nazwa: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow 

 Definicja: Jednostka rejestrowa budynków - zgodnie z § 14 rozporządzenia 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idJednostkiRejestrowej 

 Nazwa (pełna): Identyfikator jednostki rejestrowej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1  

Atrybut: 
 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Tekst – nie więcej niż  250 znaków. 

Wartość nieobowiązkowa. Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w 

szczególności charakterystycznych wspólnych cech budynków 

wchodzących w skład JRB oraz podmiotów związanych  



Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow     

z JRB. 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: JednostkiRejestrowe 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: JRZwiazanaDlaJRB 

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: LokalizacjaJRB 

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaLokali     

 Nazwa: EGB_JednostkaRejestrowaLokali 

 Definicja: Jednostka rejestrowa lokali - zgodnie z § 15 rozporządzenia 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idJednostkiRejestrowej 

 Nazwa (pełna): Identyfikator jednostki rejestrowej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia   

Atrybut: 
 Nazwa: udzialWNieruchomosciWspolnej 

 Nazwa (pełna): Udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Udział w nieruchomości wspólnej związany z własnościa lokalu. 

Atrybut: 
 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Tekst – nie więcej niż  250 znaków. 

Wartość nieobowiązkowa. Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w 

szczególności podmiotów związanych z JRL. 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: JednostkiRejestrowe 

 Liczność: 1 



Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaLokali     

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: NieruchomoscWspolnaDlaLokalu 

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: JRZwiazanaDlaJRL 

 Dziedzina: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_LokalSamodzielny 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: LokalizacjaJRL 

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_RodzajPrawa     

 Nazwa: EGB_RodzajPrawa 

 Definicja: Rodzaj Prawa 

 Klasa bazowa:  

 Stereotypy: «enumeration» 

 

Atrybut: 
 Nazwa: wlasnosc 

 Nazwa (pełna): Własność 

 Definicja: Własność  

Atrybut: 
 Nazwa: posiadanie 

 Nazwa (pełna): Posiadanie 

 Definicja: Posiadanie 

Atrybut: 
 Nazwa: udzialWeWspolnocieGruntowej 

 Nazwa (pełna): Udział we wspólnocie gruntowej 

 Definicja: Udział we wspólnocie gruntowej  

 

Klasa: EGB_RodzajWladania     

 Nazwa: EGB_RodzajWladania 

 Definicja: Rodzaj władania.  

 Klasa bazowa:  

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkowanieWieczyste 

 Nazwa (pełna): Użytkowanie wieczyste 

 Definicja: Użytkowanie wieczyste  

Atrybut: 
 Nazwa: trwalyZarzad 

 Nazwa (pełna): Trwały zarząd 



Klasa: EGB_RodzajWladania     

 Definicja: Trwały zarząd  

Atrybut: 
 Nazwa: zarzadNadGruntamiPGL 

 Nazwa (pełna): Zarząd nad gruntami PGL 

 Definicja: Zarząd nad gruntami PGL  

Atrybut: 
 Nazwa: innyRodzajZarzadu 

 Nazwa (pełna): Inny rodzaj zarządu 

 Definicja: Inny rodzaj zarządu  

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkowanie 

 Nazwa (pełna): Użytkowanie 

 Definicja: Użytkowanie  

Atrybut: 
 Nazwa: innyRodzajWladania 

 Nazwa (pełna): Inny rodzaj władania 

 Definicja: Inny rodzaj władania 

 

Klasa: EGB_RodzajUprawnien     

 Nazwa: EGB_RodzajUprawnien 

 Definicja: Rodzaj uprawnień osób prawnych i organów administracji publicznej   

 Klasa bazowa:  

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: wykonywaniePrawaWlasnosciSPiInnychPrawRzeczowych 

 Nazwa (pełna): Wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa i innych praw 

rzeczowych 

 Definicja: Wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa i innych praw 

rzeczowych 

Atrybut: 
 Nazwa: gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPlubGmPowWoj 

 Nazwa (pełna): gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym 

lub wojewódzkim zasobem nieruchomości 

 Definicja: gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym 

lub wojewódzkim zasobem nieruchomości  

Atrybut: 
 Nazwa: gospodarowanieGruntamiSPpokrytymiWodamiPowierzchniowymi 

 Nazwa (pełna): gospodarowanie gruntami SP pokrytymi wodami powierzchniowymi 

 Definicja: gospodarowanie gruntami SP pokrytymi wodami powierzchniowymi 

 

Klasa: EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych     

 Nazwa: EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych 

 Definicja: Wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych. 

 Klasa bazowa:  

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym 

 Nazwa (pełna): Jednostka rejestrowa nie będąca gospodarstwem rolnym lub leśnym  

 Definicja: Jednostka rejestrowa nie będąca gospodarstwem rolnym lub leśnym. 

Atrybut: 
 Nazwa: jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego 

 Nazwa (pełna): Jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego  

 Definicja: Jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego. 

Atrybut: 
 Nazwa: jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego 

 Nazwa (pełna): Jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa leśnego  

 Definicja: Jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa leśnego. 

 

5. Adres 



 

Klasa: EGB_Adres     

 Nazwa: EGB_Adres 

 Definicja: Adres 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Punkt  

Atrybut: 
 Nazwa: gmina 

 Nazwa (pełna): Gmina 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z państwowym rejestrem granic i jednostek podziałów 

terytorialnych kraju (PRG). 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: kodPocztowy 

 Nazwa (pełna): Kod pocztowy 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z systematyką EMUIA. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: kraj 

 Nazwa (pełna): Kraj 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Kraj 

Atrybut: 
 Nazwa: miejscowosc 

 Nazwa (pełna): Miejscowość 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z systematyką EMUIA.. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaWlasna 

 Nazwa (pełna): Nazwa własna 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwy własne  mogą posiadać niektóre budynki oraz niektóre działki . 
Nazwą własną działki ewidencyjnej będącej drogą publiczną, która nie 

jest ulicą, jest kategoria i numer tej drogi, oddzielone myślnikiem, 

przyjęte z ewidencji dróg publicznych, o której mowa w art. 10 ust. 11 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 

Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).   . 
W postaci atrybutu nazwa własna mogą wpisane być w całości adresy, 

których systematyka nie odpowiada strukturze atrybutów obiektu Adres, 

w szczególności adresy zagraniczne. 

Atrybut: 
 Nazwa: nrLokalu 

 Nazwa (pełna): Numer lokalu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer lokalu dotyczy tylko adresu lokalu lub miejsca zamieszkania 



Klasa: EGB_Adres     

osoby fizycznej. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: numerPorzadkowy 

 Nazwa (pełna): Numer porządkowy 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z systematyką EMUIA.. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powiat 

 Nazwa (pełna): Powiat 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z państwowym rejestrem granic i jednostek podziałów 

terytorialnych kraju (PRG). 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: ulica 

 Nazwa (pełna): Ulica 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z systematyką EMUIA. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wojewodztwo 

 Nazwa (pełna): Województwo 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z państwowym rejestrem granic i jednostek podziałów 

terytorialnych kraju (PRG). 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: terytUlicy 

 Nazwa (pełna): Identyfikator TERYT ulicy 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z TERYT 

Atrybut: 
 Nazwa: terytMiejscowosci 

 Nazwa (pełna): Identyfikator TERYT miejscowości 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z TERYT 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

 Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Instytucja 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OsobaFizyczna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  



Klasa: EGB_Adres     

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PodmiotGrupowy 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_LokalSamodzielny 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: ZrodloDanychAtrybutowKlasyAdres 

 Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria adresu jest punktem 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true 

 

6. Punkt graniczny 

 

Klasa: EGB_PunktGraniczny     

 Nazwa: EGB_PunktGraniczny 

 Definicja: Fizyczny punkt na powierzchni ziemi, w którym załamuje się granica 

działki ewidencyjnej, a także matematyczne przedstawienie tego 

punktu. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: bladPolozeniaWzgledemOsnowy 

 Nazwa (pełna): Błąd położenia punktu załamania granicy względem osnowy. 

 Dziedzina: EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy 

 Liczność: 1 

 Definicja: Błąd położenia punktu załamania granicy względem osnowy.  

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana stosuje się atrybut specjalny 

(template).  

 Stereotypy: «voidable» 



Klasa: EGB_PunktGraniczny     

Atrybut: 
 Nazwa: geometria 

 Nazwa (pełna): geometria 

 Dziedzina: GM_Object 

 Liczność: 1 

 Definicja: Geometria punkt 

Atrybut: 
 Nazwa: idPunktu 

 Nazwa (pełna): Identyfikator punktu załamania granicy 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Zgodny z ust. 33 lub 38 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

Atrybut: 
 Nazwa: kodRzeduGranicy 

 Nazwa (pełna): Kod rzędu granicy 

 Dziedzina: EGB_KodRzeduGranicy 

 Liczność: 1 

 Definicja: Kod rzędu granicy. Jeśli punkt jest punktem węzłowym, to nadaje mu 

się najwyższy kod rzędu granicy, do której ten punkt przynależy.  

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: kodStabilizacji 

 Nazwa (pełna): Kod stabilizacji punktu załamania granicy. 

 Dziedzina: EGB_KodStabilizacji 

 Liczność: 1 

 Definicja: Kod stabilizacji punktu załamania granicy.  

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana stosuje się atrybut specjalny 

(template). 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: oznWMaterialeZrodlowym 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie punktu załamania granicy w materiale źródłowym 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Oznaczenie punktu załamania granicy w materiale źródłowym. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: zrodloDanychZRD 

 Nazwa (pełna): Źródło danych o położeniu punktu załamania granicy 

 Dziedzina: EGB_ZrodloDanychZRD 

 Liczność: 1 

 Definicja: Źródło danych o położeniu punktu załamania granicy.  

Jeżeli wartość atrybutu nie jest znana stosuje się atrybut specjalny 

(template). 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut:   

 Nazwa: dodatkoweInformacje 

 Nazwa (pełna): Dodatkowe informacje o punkcie granicznym 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Dodatkowe informacje mogą w szczególności: 

- wskazywać sporny odcinek granicy, do której ten punkt należy, 

- opisywać sposób oznaczenia punktu na gruncie. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

 Typ: Association 

Relacja:   



Klasa: EGB_PunktGraniczny     

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_JednostkaEwidencyjna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_ObrebEwidencyjny 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: geometria 

 Język naturalny: Geometria jest punktem 

 OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true 

Ograniczenie:   

 Nazwa: PunktNalezyDo2Dzialek 

 Język naturalny: Punkt graniczny należy do co najmniej 2 działek ewidencyjnych.  

W szczególnych przypadkach, gdy punkt graniczny leży na granicy 

właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję, może należeć 

tylko do jednej działki ewidencyjnej. 

 OCL:  

 

Klasa: EGB_KodStabilizacji     

 Nazwa: EGB_KodStabilizacji  

 Definicja: Lista wartości atrybutu kod stabilizacji 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: brakInformacji 

 Nazwa (pełna): brak informacji 

 Definicja: brak informacji 

Atrybut: 
 Nazwa: nieStabilizowany 

 Nazwa (pełna): nie stabilizowany 

 Definicja: nie stabilizowany 

Atrybut: 
 Nazwa: znakNaziemny 

 Nazwa (pełna): znak naziemny 

 Definicja: znak naziemny 

Atrybut: 
 Nazwa: znakNaziemnyIPodziemny 

 Nazwa (pełna): znak naziemny i podziemny 

 Definicja: znak naziemny i podziemny 

 

Klasa: EGB_KodRzeduGranicy     

 Nazwa: EGB_KodRzeduGranicy  

 Definicja: Lista wartości atrybutu kod rzędu granicy 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: dzialkiEwidencyjnej 

 Nazwa (pełna): Rząd granicy działki ewidencyjnej  

 Definicja: Rząd granicy działki ewidencyjnej. Rząd granicy=1 

Atrybut: 



Klasa: EGB_KodRzeduGranicy     

 Nazwa: obrebuEwidencyjnego 

 Nazwa (pełna): Rząd granicy obrębu ewidencyjnego  

 Definicja: Rząd granicy obrębu ewidencyjnego. Rząd granicy=2 

Atrybut: 
 Nazwa: jednostkiEwidencyjnej 

 Nazwa (pełna): Rząd granicy jednostki ewidencyjnej  

 Definicja: Rząd granicy jednostki ewidencyjnej. Rząd granicy=3 

Atrybut: 
 Nazwa: gminy 

 Nazwa (pełna): Rząd granicy gminy  

 Definicja: Rząd granicy gminy. Rząd granicy=4 

Atrybut: 
 Nazwa: powiatu 

 Nazwa (pełna): Rząd granicy powiatu  

 Definicja: Rząd granicy powiatu. Rząd granicy=5 

Atrybut: 
 Nazwa: wojewodztwa 

 Nazwa (pełna): Rząd granicy województwa  

 Definicja: Rząd granicy województwa. Rząd granicy=6 

Atrybut: 
 Nazwa: panstwa 

 Nazwa (pełna): Rząd granicy państwa  

 Definicja: Rząd granicy państwa. Rząd granicy=7 

 

Klasa: EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy     

 Nazwa: EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy  

 Definicja: Błąd położenia punktu granicznego względem osnowy. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: 0_00_0_10 

 Nazwa (pełna): Błąd położenia punktu względem osnowy 0.00 - 0.10 m. 

 Definicja: Błąd położenia punktu względem osnowy 0.00 - 0.10 m. 

Atrybut: 
 Nazwa: 0_11_0_30 

 Nazwa (pełna): Błąd położenia punktu względem osnowy 0.11 – 0.30 m. 

 Definicja: Błąd położenia punktu względem osnowy 0.11 – 0.30 m. 

Atrybut: 
 Nazwa: 0_31_0_60 

 Nazwa (pełna): Błąd położenia punktu względem osnowy 0.31 – 0.60 m. 

 Definicja: Błąd położenia punktu względem osnowy 0.31 – 0.60 m. 

Atrybut: 
 Nazwa: 0_61_1_50 

 Nazwa (pełna): Błąd położenia punktu względem osnowy 0.61 – 1.50 m. 

 Definicja: Błąd położenia punktu względem osnowy 0.61 – 1.50 m. 

Atrybut: 
 Nazwa: 1_51_3_0 

 Nazwa (pełna): Błąd położenia punktu względem osnowy 1.51 – 3.0 m. 

 Definicja: Błąd położenia punktu względem osnowy 1.51 – 3.0 m. 

Atrybut: 
 Nazwa: powyzej_3_0 

 Nazwa (pełna): Błąd położenia punktu względem osnowy powyżej 3.00 

 Definicja: Błąd położenia punktu względem osnowy powyżej 3.00 

 

Klasa: EGB_ZrodloDanychZRD     

 Nazwa: EGB_ZrodloDanychZRD     

 Definicja: Lista wartości atrybutu źródło danych o położeniu obiektu  

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 

 Nazwa: ZRD1 



Klasa: EGB_ZrodloDanychZRD     

 Nazwa (pełna): ZRD = 1  

 Definicja: Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem 

nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem 

punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie. 

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD2 

 Nazwa (pełna): ZRD = 2 

 Definicja: Geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone rozgraniczeniem 

nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem 

punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie. 

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD3 

 Nazwa (pełna): ZRD = 3 

 Definicja: Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic 

działek ewidencyjnych i ich sygnalizacją lub pomiary fotogrametryczne 

jednoznacznie zidentyfikowanych punktów granicznych uprzednio 

ustalonych  w formie prawem przewidzianej.  

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD4 

 Nazwa (pełna): ZRD = 4 

 Definicja: Pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic 

działek ewidencyjnych i ich sygnalizacją. 

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD5 

 Nazwa (pełna): ZRD = 5 

 Definicja: Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału 

nieruchomości. 

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD6 

 Nazwa (pełna): ZRD = 6 

 Definicja:  Zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów. 

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD7 

 Nazwa (pełna): ZRD = 7 

 Definicja: Ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy  rastrowej z jednoczesnym 

wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar 

liniowych). 

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD8 

 Nazwa (pełna): ZRD = 8 

 Definicja: Ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy  rastrowej bez 

wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych. 

Atrybut: 
 Nazwa: ZRD9 

 Nazwa (pełna): ZRD = 9 

 Definicja: Ekranowa wektoryzacja innych niż mapa ewidencyjna opracowań 

kartograficznych.  

 

7. Dzierżawa 

 

Klasa: EGB_PrzedmiotDzierzawy    Abstract 

 Nazwa: EGB_PrzedmiotDzierzawy  

 Definicja: Klasa abstrakcyjna grupująca.  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Dzierzawa 

 Liczność: 1 

 Definicja:  



Klasa: EGB_PrzedmiotDzierzawy    Abstract 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Budynek 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_DzialkaEwidencyjna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_LokalSamodzielny 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_Dzierzawa     

 Nazwa: EGB_Dzierzawa 

 Definicja: Dzierżawa - zgodnie z art. 693 Kodeksu Cywilnego 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idDzierzawy 

 Nazwa (pełna): Identyfikator dzierżawy 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer kancelaryjny, pod którym zarejestrowany został wniosek w 

sprawie uwidocznienia dzierżawy w ewidencji 

Atrybut: 
 Nazwa: opisPrzedmiotuDzierzawy 

 Nazwa (pełna): Opis przedmiotu dzierżawy 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1  

 Definicja: Opis powstaje na podstawie umowy dzierżawy. Opis powinien 

umożliwić identyfikację obszaru dzierżawy w przypadku, gdy obejmuje 

on części działek ewidencyjnych.  

Atrybut: 
 Nazwa: powGruntowDzierzawy 

 Nazwa (pełna): Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: W ha z precyzją zapisu do 0,0001 lub do 0,01.  

Zgodnie z treścią umowy. 

Atrybut: 
 Nazwa: waznoscDO 

 Nazwa (pełna): Ważność do 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data, do której obowiązuje lub ustała dzierżawa. 

Atrybut: 



Klasa: EGB_Dzierzawa     

 Nazwa: waznoscOD 

 Nazwa (pełna): Ważność od 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data, od  której obowiązuje umowa dzierżawy. 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PrzedmiotDzierzawy 

 Dziedzina: EGB_PrzedmiotDzierzawy 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_UdzialDzierzawy 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: powGruntowDzierzawyJednostkaHa 

 Język naturalny: Powierzchnia powinna być podana w ha. 

 OCL: inv: self.powGruntowDzierzawy.uom.uomSymbol='Hectare' 

 

Klasa: EGB_UdzialDzierzawy     

 Nazwa: EGB_UdzialDzierzawy     

 Definicja: Udział w dzierżawie 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: udzial 

 Nazwa (pełna): Udział 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Ułamek właściwy 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PrzedmiotUdzialuDzierzawy 

 Dziedzina: EGB_Dzierzawa 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: PodmiotUdzialuDzierzawy 

 Dziedzina: EGB_Podmioty 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

 

8. Podstawa prawna 

 

Klasa: EGB_Zmiana     

 Nazwa: EGB_Zmiana 

 Definicja: Operacja mająca na celu utworzenie nowego obiektu, zmianę wartości 

przynajmniej jednego atrybutu obiektu lub relacji,albo przeniesienie do 



Klasa: EGB_Zmiana     

archiwum całego obiektu. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 

 Nazwa: dataAkceptacjiZmiany 

 Nazwa (pełna): Data i czas akceptacji zmiany 

 Dziedzina: DateTime 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data i czas akceptacji zmiany, tożsama z datą i czasem automatycznego 

wygenerowania zawiadomienia o zmianie 

Atrybut: 
 Nazwa: dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany 

 Nazwa (pełna): Data przyjęcia zgłoszenia zmiany 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data wpływu dokumentu inicjującego zmianę. 

Atrybut: 
 Nazwa: nrZmiany 

 Nazwa (pełna): Numer zmiany 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja:  Format numeru: n/rrrr. Ciągła numeracja zmian w danym roku 

kalendarzowym może być prowadzona dla obrębów, jednostek 

ewidencyjnych lub całego powiatu. 

Atrybut: 
 Nazwa: numerKancelaryjnyZmiany 

 Nazwa (pełna): Numer kancelarynjy zmiany 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Numer zgodny z instrukcją kancelaryjną. 

Atrybut: 
 Nazwa: opisZmiany 

 Nazwa (pełna): Opis zmiany 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Opis zmiany. 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: podstawaPrawna 

 Dziedzina: EGB_PodstawaPrawna 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: tylkoJednaWersja 



Klasa: EGB_Zmiana     

 Język naturalny: Obiekty EGB_ZMN i EGB_DOK posiadają w bazie tylko jedną wersję. 

Jest to wersja aktualna, dla której DTU=DTW. Atrybuty DAW oraz 

DAO dla obiektu EGB_ZMN nie mają zastosowania (inapplicable). 

 OCL:  

 

Klasa: EGB_PodstawaPrawna    Abstract 

 Nazwa: EGB_PodstawaPrawna 

 Definicja: Abstrakcyjna klasa grupujaca. 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Dokument 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OperatTechniczny 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Zmiana 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 

Klasa: EGB_Dokument     

 Nazwa: EGB_Dokument   

 Definicja: Dokument 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: dataDokumentu 

 Nazwa (pełna): Data dokumentu 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data wystawienia dokumentu 

Atrybut: 
 Nazwa: NazwaTworcyDokumentu 

 Nazwa (pełna): Nazwa  twórcy dokumentu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa  twórcy dokumentu  

Atrybut: 
 Nazwa: opisDokumentu 

 Nazwa (pełna): Opis dokumentu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Opis dokumentu 

Atrybut: 
 Nazwa: oznKancelaryjneDokumentu 

 Nazwa (pełna): Oznaczenie kancelaryjne dokumentu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Oznaczenie kancelaryjne dokumentu, nadane w momencie wpływu. 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajDokumentu 



Klasa: EGB_Dokument     

 Nazwa (pełna): Rodzaj dokumentu 

 Dziedzina: EGB_RodzajDokumentu 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj dokumentu 

Atrybut: 
 Nazwa: sygnaturaDokumentu 

 Nazwa (pełna): Sygnatura dokumentu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Sygnatura dokumentu nadana przez jego twórcę  

 Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

 Definicja:  

 Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PodstawaPrawna 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_Dokument 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: ZalacznikDokumentu 

 Dziedzina: EGB_Dokument 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Ograniczenie: 

 Nazwa: tylkoJednaWersja 

 Język naturalny: Obiekty EGB_ZMN i EGB_DOK posiadają w bazie tylko jedną wersję. 

Jest to wersja aktualna, dla której DTU=DTW. Atrybuty DAW oraz 

DAO dla obiektu EGB_ZMN nie mają zastosowania (inapplicable). 

 OCL:  

 

Klasa: EGB_OperatTechniczny     

 Nazwa: EGB_OperatTechniczny 

 Definicja: Całość dokumentacji, zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych wysokościowych oraz wyniki opracowania tych 

pomiarów, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, zwanego dalej „PZGiK”.. 

 Klasa bazowa: EGB_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: dataPrzyjeciaDoPZGIK 

 Nazwa (pełna): Data przyjęcia operatu do PZGiK  

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data przyjęcia operatu do PZGiK  

Atrybut: 
 Nazwa: dataSporzadzenia 

 Nazwa (pełna): Data sporządzenia operatu  

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 



Klasa: EGB_OperatTechniczny     

 Definicja: Data sporządzenia operatu  

Atrybut: 
 Nazwa: IdentyfikatorOperatuWgPZGIK 

 Nazwa (pełna): Identyfikator operatu wg. ewidencji materiałów PZGiK 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Identyfikator operatu wg. ewidencji materiałów PZGiK. 

Atrybut: 
 Nazwa: nazwaTworcy 

 Nazwa (pełna): Nazwa  twórcy 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nazwa twórcy dokumentów 

Atrybut: 
 Nazwa: opisOperatu 

 Nazwa (pełna): Opis zawartości operatu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Opis zawartości operatu 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: EGB_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: EGB_PodstawaPrawna 

 Liczność: 0..* 

 

Klasa: EGB_RodzajDokumentu     

 Nazwa: EGB_RodzajDokumentu   

 Definicja: Dopuszczalne wartości atrybutu KDK - kod dokumentu 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: UmowaAktNotarialny 

 Nazwa (pełna): Umowa (akt notarialny) 

 Definicja: Umowa (akt notarialny) 

Atrybut: 
 Nazwa: decyzjaAdministracyjna 

 Nazwa (pełna): Decyzja administracyjna 

 Definicja: Decyzja administracyjna 

Atrybut: 
 Nazwa: orzeczenieSaduPostanowienieWyrok 

 Nazwa (pełna): Orzeczenie sądu (postanowienie, wyrok)  

 Definicja: Orzeczenie sądu (postanowienie, wyrok)  

Atrybut: 
 Nazwa: zawiadomienieKW 

 Nazwa (pełna): Zawiadomienie z wydziału KW sądu rejonowego  

 Definicja: Zawiadomienie z wydziału KW sądu rejonowego 

Atrybut: 
 Nazwa: wyciagZKsiegiWieczystej 

 Nazwa (pełna): Wyciąg (odpis) z księgi wieczystej  

 Definicja: Wyciąg (odpis) z księgi wieczystej  

Atrybut: 
 Nazwa: wyciagZKsiegiHipotecznej 

 Nazwa (pełna): Wyciąg (odpis) z księgi hipotecznej  

 Definicja: Wyciąg (odpis) z księgi hipotecznej  

Atrybut: 
 Nazwa: odpisAktKWLubZbioruDokumentu 

 Nazwa (pełna): Odpis z akt KW lub zbioru dokumentów 



Klasa: EGB_RodzajDokumentu     

 Definicja: Odpis z akt KW lub zbioru dokumentów 

Atrybut: 
 Nazwa: wniosekWSprawieZmiany 

 Nazwa (pełna): Wniosek (zawiadomienie) w sprawie zmiany 

 Definicja: Wniosek (zawiadomienie) w sprawie zmiany 

Atrybut: 
 Nazwa: wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku 

 Nazwa (pełna): Wyciąg (wypis) z  dokumentacji budowy budynku  

 Definicja: Wyciąg (wypis) z  dokumentacji budowy budynku  

Atrybut: 
 Nazwa: protokol 

 Nazwa (pełna): Protokół 

 Definicja: Protokół 

Atrybut: 
 Nazwa: ustawa 

 Nazwa (pełna): Ustawa 

 Definicja: Ustawa 

Atrybut: 
 Nazwa: rozporzadzenie 

 Nazwa (pełna): Rozporządzenie 

 Definicja: Rozporządzenie 

Atrybut: 
 Nazwa: uchwala 

 Nazwa (pełna): Uchwała  

 Definicja: Uchwała 

Atrybut: 
 Nazwa: zarzadzenie 

 Nazwa (pełna): Zarządzenie  

 Definicja: Zarządzenie 

Atrybut: 
 Nazwa: odpisWyciagInnegoRejestruPublicznego 

 Nazwa (pełna): Odpis lub wyciąg z innego rejestru publicznego  

 Definicja: Odpis lub wyciąg z innego rejestru publicznego 

Atrybut: 
 Nazwa: wyciagZOperatuSzacunkowego 

 Nazwa (pełna): Wyciąg z operatu szacunkowego 

 Definicja: Wyciąg z operatu szacunkowego 

Atrybut:   

 Nazwa: innyDokument 

 Nazwa (pełna): Inny dokument 

 Definicja: Inny dokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat aplikacyjny UML Modelu Podstawowego 

 



 class Obiekt przestrzenny

«FeatureType»

BT_ObiektPrzestrzenny

«FeatureType»

BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny

+ idIIP  :BT_Identyfikator

«FeatureType»

BT_ZbiorDanychPrzestrzennych

+ idIIP  :BT_Identyfikator

«voidable»

+ metadane  :MD_Metadata

«DataType»

BT_Identyfikator

+ lokalnyId  :CharacterString

+ przestrzenNazw  :CharacterString

+ wersjaId  :CharacterString [0..1]

constraints

{Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw}

+obiekt 0..*

+zbior 0..*

 
 

 
 

Katalog obiektów Modelu Podstawowego 

 
Klasa: BT_Identyfikator 

 Nazwa: 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: Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych z którego pochodzi 

obiekt przestrzenny.  



Klasa: BT_Identyfikator 

   

Atrybut: 
 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 

(przestrzenNazw.element->forAll( char | allowedChar->exists(char)) and 

lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) )) 

 

Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu 

 Nazwa: 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. 

   

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: obiektKarto 

 Dziedzina: KR_ObiektKarto 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Określa atrybuty (w tym idIIP) i parametry niezbędne do przedstawienia 

kartograficznego obiektu, do którego jest referencja. 

   

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: pktWysKarto 

 Dziedzina: KR_PktWys 

 Liczność: 0..1 



Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu 

 Definicja: Referencja do punktu wysokościowego, który będzie przedstawiony na 

mapie. 

   

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: liniaWysKarto 

 Dziedzina: KR_LiniaWys 

 Liczność: 0..* 

 Definicja: Referencja do obiektów, które były podstawą określenia położenia linii o 

konkretnej wysokości. 

   

 

Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny  Abstract 

 Nazwa: 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 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. 

   

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: ReferencjaDoObiektu 

 Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 

 Liczność: 1 

 Definicja: Określenie sposobu referencji. 

   

Relacja: 
 Typ: 

Rola: 

Generalization 

 

 Dziedzina: BT_ObiektPrzestrzenny 

   

 

Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 

 Nazwa: 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)] (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, 

str. 1, z późn. zm.).. 

 Stereotypy: «FeatureType» 

 

Atrybut: 
 Nazwa: idIIP 

 Nazwa (pełna): identyfikator 

 Dziedzina: BT_Identyfikator 

 Liczność: 1 

 Definicja: Identyfikator zbioru danych przestrzennych. 

   

Atrybut: 



Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 

 Nazwa: metadane 

 Nazwa (pełna): metadane 

 Dziedzina: MD_Metadata 

 Liczność: 1 

 Definicja: Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola: obiekt 

 Dziedzina: BT_ObiektPrzestrzenny 

 Liczność: 0..* 

 Definicja: Obiekt przestrzenny wchodzący w skład zbioru danych przestrzennych. 

   

 
Klasa: BT_ObiektPrzestrzenny   Abstract 
 Nazwa: 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» 

Relacja: 

 Typ: Generalization 

 Rola:  

 Dziedzina: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny 

Relacja: 

 Typ: Aggregation 

 Rola: zbior 

 Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 

 Liczność: 0..* 

 Definicja: Zbiór danych przestrzennych, do którego należy obiekt przestrzenny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8   



 

Schemat aplikacyjny GML danych EGiB 
 

 

EGIB 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- EGB_EGiB.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_DanePrzedmiotowe.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_DanePodmiotowe.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_PrawaDoNieruchomosci.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_Adres.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_PunktZalamaniaGranicy.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_Dzierzawa.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_OgolnyObiekt" type="egb:EGB_OgolnyObiektType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="EGB_OgolnyObiektType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

     <element name="startObiekt" type="dateTime"/> 

     <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/> 

     <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime" 

minOccurs="0"/> 

     <element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="PodstawaPrawnaUtworzeniaObiektu" 

type="egb:EGB_ZmianaPropertyType"/> 

     <element name="PodstawaPrawnaUsunieciaObiektu" 

type="egb:EGB_ZmianaPropertyType" minOccurs="0"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_OgolnyObiektPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

</schema> 

 

Adres 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- EGB_Adres.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 



xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_Adres" type="egb:EGB_AdresType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_AdresType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType" 

minOccurs="0"/> 

     <element name="nazwaWlasna" type="string"/> 

     <element name="kraj" type="string"/> 

     <element name="wojewodztwo" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="powiat" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="gmina" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="ulica" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="numerPorzadkowy" nillable="true"> 



      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nrLokalu" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="miejscowosc" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="kodPocztowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="terytUlicy" type="string"/> 

     <element name="terytMiejscowosci" type="string"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="ZrodloDanychAtrybutowKlasyAdres" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_AdresPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Adres"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

</schema> 

 

Dane Podmiotowe 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 



<!-- EGB_DanePodmiotowe.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_OsobaFizyczna" type="egb:EGB_OsobaFizycznaType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_OsobaFizycznaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="pierwszyCzlonNazwiska" type="string"/> 

     <element name="drugiCzlonNazwiska" type="string"/> 

     <element name="drugieImie" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="imieOjca" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="imieMatki" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="pesel" type="string"/> 

     <element name="pierwszeImie" type="string"/> 



     <element name="plec" type="egb:EGB_PlecType"/> 

     <element name="status" 

type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/> 

     <!--Roles--> 

     <element name="AdresOsobyFizycznej" 

type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_OsobaFizycznaPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_OsobaFizyczna"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_Instytucja" type="egb:EGB_InstytucjaType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_InstytucjaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="status" 

type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/> 

     <element name="nazwaPelna" type="string"/> 

     <element name="nazwaSkrocona" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="regon" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nip" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nazwaRejestruOsobPrawnych" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 



         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nrRejestruOsobPrawnych" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="AdresInstytucji" 

type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_InstytucjaPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Instytucja"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_Malzenstwo" type="egb:EGB_MalzenstwoType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_MalzenstwoType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"/> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_MalzenstwoPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Malzenstwo"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_PodmiotGrupowy" type="egb:EGB_PodmiotGrupowyType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_PodmiotGrupowyType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="status" 

type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/> 

     <element name="nazwaPelna" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 



      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nazwaSkrocona" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="regon" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nip" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="SkladnikPodmiotuGrupowego" 

type="egb:EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowegoPropertyType" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="AdresPodmiotuGrupowego" 

type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_PodmiotGrupowyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_PodmiotGrupowy"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej" 

type="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="status" 

type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/> 

     <element 

name="nazwaSpolkiPowolanejDoZarzadzaniaWspolnotaGruntowa" type="string"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej" 



type="egb:EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowejPropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="WspolnotaGruntowa" 

type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType"/> 

     <element name="AdresZarzaduWspolnotyGruntowej" 

type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowego" 

type="egb:EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowegoType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowegoType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"/> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowegoPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_SkladnikiPodmiotuGrupowego"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej" 

type="egb:EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowejType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowejType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"/> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowejPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_SkladnikiZarzaduSpolkiWspolnotyGruntowej"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <simpleType name="EGB_PlecType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>meska</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zenska</gml:description> 

     </appinfo> 



    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_StatusPodmiotuEwidType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>skarbPanstwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gminaLubZwiazekMiedzygminny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>solectwo</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 



   <enumeration value="8"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>agencjaNieruchomosciRolnych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="9"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>agencjaMieniaWojskowego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="10"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wojskowaAgencjaMieszkaniowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="11"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="12"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="13"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="14"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="15"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:description>gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="16"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="17"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="18"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>naczelnyLubCentralnyOrganAdministracjiRzadowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="19"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>organAdministracjiRzadowejSzczeblaWojewodzkiego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="20"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>organyGmin</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="21"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>organyPowiatu</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="22"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>organyWojewodztwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="23"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 



     

 <gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="24"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="25"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="26"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="27"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="28"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="29"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>partiaPolityczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="30"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>stowarzyszenie</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="31"> 



    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="32"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="33"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>spolkaCywilna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="34"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zarzadSpolkiDoSprawowaniaZarzaduNadWspolnotaGruntowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="35"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="36"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wojewodztwo</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="37"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>powiat</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="38"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>spoldzielniaRolnicza</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="40"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 



      <gml:description>wlascicielNieustalony</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</schema> 

 

Dane przedmiotowe 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com) by Mariusz Truszkowski (Glowny Urzad 

Geodezji i Kartografii) --> 

<!-- EGB_DanePrzedmiotowe.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_JednostkaEwidencyjna" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="idJednostkiEwid" type="string"/> 

     <element name="nazwaWlasna" type="string"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="PunktZalamaniaGranicyJednostkiEwidencyjnej" 

type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_JednostkaEwidencyjna"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_ObrebEwidencyjny" type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="idObrebu" type="string"/> 

     <element name="nazwaWlasna" type="string"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="LokalizacjaObrebu" 

type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType"/> 



     <element name="PunktZalamaniaGranicyObrebu" 

type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_ObrebEwidencyjny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_DzialkaEwidencyjna" type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="dataWyceny" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="dodatkoweInformacje" type="string" 

minOccurs="0"/> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="idDzialki" type="string"/> 

     <element name="identyfikatorRejonuStatystycznego" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="informacjaODokladnReprezentacjiPola" 

type="egb:EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType"/> 

     <element name="inneDokumentyOkreslajacePrawa" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nrRejestruZabytkow" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 



        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="numerKW" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="powierzchniaEwidencyjna" 

type="gml:AreaType"/> 

     <element name="wartoscGruntu" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="waznoscDO" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="waznoscOD" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="LokalizacjaDzialki" 

type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/> 

     <element name="JRGdlaDzialki" 

type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/> 

     <element 

name="ZrodloDanychDotyczacychIdentyfikatoraRejonuStatystycznegoDzialki" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="PunktZalamaniaGranicyDzialki" 

type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="AdresDzialki" 



type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_DzialkaEwidencyjna"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki" 

type="egb:EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialkiType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialkiType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/> 

     <element name="OZU" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="egb:EGB_OZUType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="OZK" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="egb:EGB_OZKType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku" 

type="gml:AreaType"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="UzytekGruntowyKlasouzytku" 

type="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowegoPropertyType"/> 

     <element name="KonturKlasyfikacyjnyKlasouzytku" 

type="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjnyPropertyType" minOccurs="0"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialkiPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_Budynek" type="egb:EGB_BudynekType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_BudynekType"> 



  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="dataWyceny" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="dodatkoweInformacje" type="string" 

minOccurs="0"/> 

     <element name="funSzczegolowaBudynku" 

type="egb:EGB_FunSzczegolowaBudynkuType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="idBudynku" type="string"/> 

     <element name="klasaWgPKOB" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="liczbaKondygnacjiNaziemnych" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="liczbaKondygnacjiPodziemnych" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych" 

type="gml:AreaType"/> 

     <element name="lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <complexContent> 

        <extension base="gml:AreaType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </complexContent> 



      </complexType> 

     </element> 

     <element name="liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="materialScianZewn" 

type="egb:EGB_MaterialScianZewnBudynkuType"/> 

     <element name="numerKW" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="numerNajwyzszejKondygnacjiBudynku" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="numerNajnizszejKondygnacjiBudynku" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="numerRejestruZabytkow" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="powUzytkowaBud" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <complexContent> 



        <extension base="gml:AreaType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </complexContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="powZabudowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <complexContent> 

        <extension base="gml:AreaType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </complexContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="rodzajWgKST" type="string"/> 

     <element name="rokZakonczeniaBudowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="rokZakonczeniaPrzebudowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="statusBudynku" 

type="egb:EGB_StatusBudynkuType"/> 

     <element name="zrodloInformacjiODacieBudowy" 

type="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType"/> 

     <element name="zrodloInformacjiODaciePrzebudowy" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="wartoscBudynku" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 



        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="wiekZakonczeniaBudowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="wiekZakonczeniaPrzebudowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="zakresPrzebudowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="egb:EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element 

name="powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="gml:AreaType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="AdresBudynku" 

type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="DzialkaZabudowanaBudynkiem" 

type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="JRdlaBudynku" 

type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_BudynekPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Budynek"/> 



  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_BlokBudynku" type="egb:EGB_BlokBudynkuType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_BlokBudynkuType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="rodzajBloku" 

type="egb:EGB_RodzajBlokuType"/> 

     <element name="numerNajnizszejKondygnacji" type="integer"/> 

     <element name="numerNajwyzszejKondygnacji" type="integer"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="BudynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku" 

type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_BlokBudynkuPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_BlokBudynku"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem" 

type="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem" 

type="egb:EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="BudynekZElementamiTrwaleZwiazanymi" 

type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_LokalSamodzielny" type="egb:EGB_LokalSamodzielnyType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_LokalSamodzielnyType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idLokalu" type="string"/> 

     <element name="numerKW" nillable="true"> 



      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="rodzajLokalu" 

type="egb:EGB_TypLokaluType"/> 

     <element name="powUzytkowaLokalu" type="gml:AreaType"/> 

     <element name="liczbaIzb" type="integer"/> 

     <element name="liczbaPomieszczenPrzynaleznych" 

type="integer"/> 

     <element name="powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu" 

nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="gml:AreaType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="nrKondygnacji" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="wartoscLokalu" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="dataWyceny" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="dodatkoweInformacje" type="string" 

minOccurs="0"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="AdresLokalu" 



type="egb:EGB_AdresPropertyType"/> 

     <element name="JRdlaLokalu" 

type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType"/> 

     <element name="BudynekZWyodrebnionymLokalem" 

type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_LokalSamodzielnyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_LokalSamodzielny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu" 

type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego" 

type="egb:EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType"/> 

     <element name="powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego" 

type="gml:AreaType"/> 

     <element name="dodatkoweInformacje" type="string" 

minOccurs="0"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="LokalizcjaPomieszczeniaPrzynaleznego" 

type="egb:EGB_BudynekType"/> 

     <element name="LokalZpomieszczeniemPrzynaleznym" 

type="egb:EGB_LokalSamodzielnyType" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_KonturUzytkuGruntowego" type="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowegoType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="idUzytku" type="string"/> 

     <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="LokalizacjaUzytkuGruntowego" 

type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 



 <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowego"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_KonturKlasyfikacyjny" type="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjnyType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="idKonturu" type="string"/> 

     <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType"/> 

     <element name="OZK" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="egb:EGB_OZKType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="oznaczenieTypuGleby" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="LokalizacjaKonturuKlasyfikacyjnego" 

type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <simpleType name="EGB_FunSzczegolowaBudynkuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1110.Dj"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekJednorodzinny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 



   <enumeration value="1110.Dl"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domLetniskowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1110.Ls"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lesniczowka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1110.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1121.Db"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekODwochMieszkaniach</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1122.Dw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekWielorodzinny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Bs"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>bursaSzkolna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Db"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domDlaBezdomnych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Dd"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domDziecka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Os"> 



    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domOpiekiSpolecznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Dp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domParafialny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Ds"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domStudencki</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Dz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domZakonny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Hr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>hotelRobotniczy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>internat</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Kl"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>klasztor</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Km"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Po"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:description>placowkaOpiekunczoWychowawcza</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Ra"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>rezydencjaAmbasadora</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Rb"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>rezydencjaBiskupia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Rp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>rezydencjaPrezydencka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Zk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zakladKarny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.Zp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zakladPoprawczy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1130.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekZbiorowegoZamieszkania</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1211.Dw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domWeselny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1211.Ht"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>hotel</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1211.Mt"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>motel</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1211.Pj"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>pensjonat</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1211.Rj"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>restauracja</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1211.Zj"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zajazd</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1211.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1212.Dk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domekKempingowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1212.Dr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domRekolekcyjny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1212.Dw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domWypoczynkowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 



   <enumeration value="1212.Os"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1212.St"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>schroniskoTurystyczne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1212.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Bk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>bank</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Ck"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>centrumKonferencyjne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Km"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kuriaMetropolitarna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Mn"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ministerstwo</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Pd"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>placowkaDyplomatycznaLubKonsularna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Pc"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>policja</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Pk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>prokuratura</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Pg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>przejscieGraniczne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Sd"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>sad</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Sf"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>siedzibaFirmyLubFirm</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Pw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>starostwoPowiatowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Sg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>strazGraniczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Sp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>strazPozarna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Uc"> 

    <annotation> 



     <appinfo> 

      <gml:description>urzadCelny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Ug"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>urzadGminy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Um"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>urzadMiasta</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Umg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>urzadMiastaIGminy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Mr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>urzadMarszalkowski</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Up"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>placowkaOperatoraPocztowego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Uw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>urzadWojewódzki</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Ap"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyUrzadAdministracjiPublicznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.Ap"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>apteka</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1220.Ch"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>centrumHandlowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.Dh"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>domTowarowyLubHandlowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.Ht"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>halaTargowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.Hw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>halaWystawowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.Hm"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>hipermarketLubSupermarket</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.Ph"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>pawilonHandlowoUslugowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.So"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>stacjaObslugiPojazdow</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.Sp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>stacjaPaliw</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1230.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekHandlowoUslugowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Kk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekKontroliRuchuKolejowego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Kp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekKontroliRuchuPowietrznego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Ct"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>centrumTelekomunikacyjne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Da"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekDworcaAutobusowego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Dk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekDworcaKolejowego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Dl"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekDworcaLotniczego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Hg"> 



    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>hangar</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Lm"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>latarniaMorska</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Lk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>lokomotywowniaLubWagonownia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Kg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Rt"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>stacjaNadawczaRadiaITelewizji</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Tp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>terminalPortowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Ab"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekZajezdniAutobusowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.Tr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekZajezdniTramwajowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 



   <enumeration value="1241.Tb"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekZajezdniTrolejbusowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1241.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekTransportuILacznosci</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1242.Gr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>garazJednopoziomowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1242.Pw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>garazWielopoziomowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.El"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekElektrocieplowni</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Ek"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>budynekElektrowni</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Kt"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>budynekKotlowni</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Mn"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>mlyn</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Pr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekPrzeznaczonyNaProdukcje</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Rf"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>budynekRafinerii</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Ss"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekSpalarniSmieci</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Wr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>warsztatRemontowoNaprawczy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.Wt"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>budynekWiatraka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1251.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekPrzemyslowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.Sp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>budynekSpedycji</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.Ch"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>chlodnia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.El"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>elewator</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.Mg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>magazyn</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.Sl"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>silos</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.Gz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zbiornikNaGaz</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.Ci"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zbiornikNaCiecz</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1252.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekMagazynowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Oz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekOgroduZooLubBotanicznego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Dk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domKultury</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Fh"> 



    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>filharmonia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Hw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>halaWidowiskowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Ks"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kasyno</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Kn"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kino</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Kl"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>klubDyskoteka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Op"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>opera</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Sz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>schroniskoDlaZwierzat</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.Tt"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>teatr</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1261.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:description>innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1262.Ar"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>archiwum</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1262.Bl"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>biblioteka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1262.Ci"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>centrumInformacyjne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1262.Gs"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>galeriaSztuki</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1262.Mz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>muzeum</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1262.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Ob"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>obserwatoriumLubPlanetarium</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Pb"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>placowkaBadawcza</gml:description> 

     </appinfo> 



    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Ps"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>przedszkole</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Sh"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>stacjaHydrologiczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Sm"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>stacjaMeteorologiczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Sp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>szkolaPodstawowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Sd"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>szkolaPonadpodstawowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.Sw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>szkolaWyzsza</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1263.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Hs"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>hospicjum</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Iw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>izbaWytrzezwien</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Jr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>jednostkaRatownictwaMedycznego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Kw"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>klinikaWeterenaryjna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Oo"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>osrodekOpiekiSpolecznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Po"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>placowkaOchronyZdrowia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.St"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>sanatorium</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Sk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>stacjaKrwiodawstwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Ss"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>stacjaSanitarnoEpidemiologiczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Sz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>szpital</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.Zb"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zlobek</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1264.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekOpiekiMedycznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Hs"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>halaSportowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Ht"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>halowyTorGokartowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Ks"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>klubSportowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Kt"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kortyTenisowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Kr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kregielnia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Pl"> 

    <annotation> 



     <appinfo> 

      <gml:description>plywalnia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Sg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekSaliGimnastycznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.St"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>strzelnica</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Sl"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>sztuczneLodowisko</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.Uj"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ujezdzalnia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1265.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekKulturyFizycznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1271.Bg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1271.Bp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1271.St"> 

    <annotation> 



     <appinfo> 

      <gml:description>budynekStadninyKoni</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1271.Sz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>szklarniaLubCieplarnia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekWGospodarstwieRolnym</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Bc"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>budynkiCmentarne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Ck"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>cerkiew</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Dp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>domPogrzebowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Dz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>dzwonnica</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Kp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kaplica</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Ks"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kosciol</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Kr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>krematorium</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Mc"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>meczet</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Sn"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>synagoga</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1272.Ir"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>innyBudynekKultuReligijnego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1273.Zb"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zabytekBezFunkcjiUzytkowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.As"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>aresztSledczy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.Bc"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>bacowka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.Sc"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>schroniskoDlaNieletnich</gml:description> 

     </appinfo> 



    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.Sg"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>stacjaGazowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.Sp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>stacjaPomp</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.St"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>stacjaTransformatorowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.Tp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>toaletaPubliczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.Zk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.Zp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zakladKarnyLubPoprawczy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1274.In"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_OFUType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="R"> 



    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gruntyOrne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="S"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>sady</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ł"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lakiTrwale</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ps"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>pastwiskaTrwale</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Br"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkiRolneZabudowane</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Wsr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gruntyPodStawami</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="W"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>rowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ls"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lasy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Lz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:description>gruntyZadrzewioneIZakrzewione</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="B"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>terenyMieszkaniowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ba"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>terenyPrzemyslowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Bi"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>inneTerenyZabudowane</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Bp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zurbanizowaneTerenyNiezabudowane</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Bz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyRekreacyjnoWypoczynkowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="K"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>uzytkiKopalne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="dr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>drogi</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Tk"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>terenyKolejowe</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ti"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>inneTerenyKomunikacyjne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="E"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>uzytkiEkologiczne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="E-Lz"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkiEkologiczneNaGruntachZadrzewionychIZakrzewionych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="E-Ls"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkiEkologiczneNaLasach</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="E-Wp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi</gml:descr

iption> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="E-Ws"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkiEkologiczneNaGruntachPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi</gml:descri

ption> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="E-W"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkiEkologiczneNaRowach</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 



   <enumeration value="E-N"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkiEkologiczneNaNieuzytkach</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="N"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>nieuzytki</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Wm"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gruntyPodMorskimiWodamiWewnetrznymi</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Wp"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gruntyPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ws"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gruntyPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Tr"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>terenyRozne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_OZKType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="I"/> 

   <enumeration value="II"/> 

   <enumeration value="III"/> 

   <enumeration value="IIIa"/> 

   <enumeration value="IIIb"/> 

   <enumeration value="IV"/> 

   <enumeration value="IVa"/> 

   <enumeration value="IVb"/> 

   <enumeration value="V"/> 

   <enumeration value="VI"/> 



   <enumeration value="VIz"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_OZUType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="R"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gruntyOrne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ł"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lakiTrwale</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ps"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="Ls"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lasy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_ZrodloDatyBudowyType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>dokument</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zrodloNiepotwierdzone</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>szacowana</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 



 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_TypLokaluType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>mieszkalny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>niemieszkalny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>doklDoM</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>doklDoAra</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>przebudowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>nadbudowaBezZmian</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>czesciowaRozbiorkaBezZmian</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>nadbudowaZmiana</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>czesciowaRozbiorkaZmiana</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>piwnica</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>garaz</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>strych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>komorka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inny</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_StatusBudynkuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wybudowany</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wBudowie</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>objetyNakazemRozbiorki</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>projektowany</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>taras</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>werandaGanek</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wiatrolap</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>schody</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>podpora</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>rampa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wjazdDoPodziemia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="8"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="9"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_RodzajBlokuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kondygnacjeNadziemne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:description>kondygnacjePodziemne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lacznik</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>nawis</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>przejazdPrzezBudynek</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_MaterialScianZewnBudynkuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>mur</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>drewno</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 



</schema> 

 

Dzierżawa 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- EGB_Dzierzawa.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_Dzierzawa" type="egb:EGB_DzierzawaType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_DzierzawaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idDzierzawy" type="string"/> 

     <element name="opisPrzedmiotuDzierzawy" type="string"/> 

     <element name="powGruntowDzierzawy" type="gml:AreaType"/> 

     <element name="waznoscOD" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="waznoscDO" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="PrzedmiotDzierzawy" 

type="egb:EGB_PrzedmiotDzierzawyPropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_DzierzawaPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Dzierzawa"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_UdzialDzierzawy" type="egb:EGB_UdzialDzierzawyType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_UdzialDzierzawyType"> 



  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="udzial" type="string"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="PrzedmiotUdzialuDzierzawy" 

type="egb:EGB_DzierzawaPropertyType"/> 

     <element name="PodmiotUdzialuDzierzawy" 

type="egb:EGB_PodmiotyPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_UdzialDzierzawyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_UdzialDzierzawy"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_PrzedmiotDzierzawy" type="egb:EGB_PrzedmiotDzierzawyType" 

abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="EGB_PrzedmiotDzierzawyType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"/> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_PrzedmiotDzierzawyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_PrzedmiotDzierzawy"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

</schema> 

 

Podstawa Prawna 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- EGB_PodstawaPrawna.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_Zmiana" type="egb:EGB_ZmianaType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_ZmianaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="numerKancelaryjnyZmiany" type="string"/> 

     <element name="nrZmiany" type="string"/> 

     <element name="opisZmiany" type="string"/> 

     <element name="dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany" type="date"/> 

     <element name="dataAkceptacjiZmiany" type="dateTime"/> 

     <!-- Roles --> 



     <element name="podstawaPrawna" 

type="egb:EGB_PodstawaPrawnaPropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_ZmianaPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Zmiana"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_Dokument" type="egb:EGB_DokumentType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_DokumentType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="oznKancelaryjneDokumentu" type="string"/> 

     <element name="rodzajDokumentu" 

type="egb:EGB_RodzajDokumentuType"/> 

     <element name="dataDokumentu" type="date"/> 

     <element name="sygnaturaDokumentu" type="string"/> 

     <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string"/> 

     <element name="opisDokumentu" type="string"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="ZalacznikDokumentu" 

type="egb:EGB_DokumentPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_DokumentPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Dokument"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_OperatTechniczny" type="egb:EGB_OperatTechnicznyType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_OperatTechnicznyType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="identyfikatorOperatuWgPZGIK" type="string"/> 

     <element name="dataSporzadzenia" type="date"/> 

     <element name="dataPrzyjeciaDoPZGIK" type="date"/> 

     <element name="nazwaTworcy" type="string"/> 

     <element name="opisOperatu" type="string"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_OperatTechnicznyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_OperatTechniczny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 



  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_PodstawaPrawna" type="egb:EGB_PodstawaPrawnaType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="EGB_PodstawaPrawnaType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"/> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_PodstawaPrawnaPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_PodstawaPrawna"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <simpleType name="EGB_RodzajDokumentuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>decyzjaAdministracyjna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zawiadomienieKW</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wyciagZKsiegiWieczystej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:description>wyciagZKsiegiHipotecznej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>odpisAktKWLubZbioruDokumentu</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="8"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="9"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="10"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>protokol</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="11"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ustawa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="12"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>rozporzadzenie</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="13"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>uchwala</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="14"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zarzadzenie</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="15"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>odpisWyciagInnegoRejestruPublicznego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="16"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="17"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="18"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>innyDokument</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</schema> 

Prawa do nieruchomości 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- EGB_PrawaDoNieruchomosci.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntow" 

type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/> 

     <element name="wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych" 

type="egb:EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType"/> 

     <element name="dodatkoweInformacje" type="string" 

minOccurs="0"/> 



     <!-- Roles --> 

     <element name="LokalizacjaJRG" 

type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntow"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow" 

type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/> 

     <element name="dodatkoweInformacje" type="string" 

minOccurs="0"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="JRZwiazanaDlaJRB" 

type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/> 

     <element name="LokalizacjaJRB" 

type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_JednostkaRejestrowaLokali" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/> 

     <element name="udzialWNieruchomosciWspolnej" type="string"/> 

     <element name="dodatkoweInformacje" type="string" 

minOccurs="0"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="JRZwiazanaDlaJRL" 

type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/> 

     <element name="LokalizacjaJRL" 

type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/> 

     <element name="NieruchomoscWspolnaDlaLokalu" 

type="egb:EGB_BudynekPropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 



 <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokali"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_UdzialWlasnosci" type="egb:EGB_UdzialWlasnosciType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_UdzialWlasnosciType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="rodzajPrawa" 

type="egb:EGB_RodzajPrawaType"/> 

     <element name="wartoscUdzialu" type="string"/> 

     <element name="waznoscOD" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="waznoscDO" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="UdzialWNieruchomosciWspolnej" 

type="egb:EGB_UdzialWlasnosciPropertyType"/> 

     <element name="PrzedmiotUdzialuWlasnosci" 

type="egb:EGB_JednostkiRejestrowePropertyType"/> 

     <element name="PodmiotUdzialuWlasnosci" 

type="egb:EGB_PodmiotyPropertyType"/> 

     <element name="UdzialZwiazany" 

type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJSTPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_UdzialWlasnosciPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_UdzialWlasnosci"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST" 

type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJSTType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJSTType"> 

  <complexContent> 



   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="rodzajWladania" 

type="egb:EGB_RodzajWladaniaType"/> 

     <element name="wartoscUdzialu" type="string"/> 

     <element name="waznoscOD" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="waznoscDO" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="PrzedmiotUdzialuWladania" 

type="egb:EGB_JednostkiRejestrowePropertyType"/> 

     <element name="PodmiotUdzialuWladania" 

type="egb:EGB_PodmiotyPropertyType"/> 

     <element name="przedmiotUdzialuWladania" 

type="egb:EGB_UdzialWlasnosciPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJSTPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST" 

type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJSTType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJSTType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="rodzajUprawnien" 

type="egb:EGB_RodzajUprawnienType"/> 

     <element name="wartoscUdzialu" type="string"/> 

     <element name="waznoscOD" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 



       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="waznoscDO" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="date"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="PrzedmiotUdzialuGZ" 

type="egb:EGB_JednostkiRejestrowePropertyType"/> 

     <element name="PodmiotUdzialuGZ" 

type="egb:EGB_PodmiotyPropertyType"/> 

     <element name="przedmiotUdzialuGZ" 

type="egb:EGB_UdzialWlasnosciPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJSTPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_Podmioty" type="egb:EGB_PodmiotyType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="EGB_PodmiotyType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"/> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_PodmiotyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_Podmioty"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="EGB_JednostkiRejestrowe" type="egb:EGB_JednostkiRejestroweType" 

abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="EGB_JednostkiRejestroweType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"/> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_JednostkiRejestrowePropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_JednostkiRejestrowe"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <simpleType name="EGB_RodzajUprawnienType"> 



  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wykonywaniePrawaWlasnosciSPiInnychPrawRzeczowych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPlubGmPowWoj</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gospodarowanieGruntamiSPpokrytymiWodamiPowierzchniowymi</gml:description

> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="0"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym</gml:description

> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_RodzajPrawaType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 



    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wlasnosc</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>posiadanie</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>udzialWeWspolnocieGruntowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_RodzajWladaniaType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>trwalyZarzad</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zarzadNadGruntamiPGL</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>innyRodzajZarzadu</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>uzytkowanie</gml:description> 

     </appinfo> 



    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>innyRodzajWladania</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</schema> 

 

Punkt graniczny 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- EGB_PunktZalamaniaGranicy.xsd - wersja 3.0, ostatnia edycja 16-03-2012 --> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="EGB_PunktGraniczny" type="egb:EGB_PunktGranicznyType" 

substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="EGB_PunktGranicznyType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/> 

     <element name="idPunktu" type="string"/> 

     <element name="oznWMaterialeZrodlowym" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="zrodloDanychZRD" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="egb:EGB_ZrodloDanychZRDType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="bladPolozeniaWzgledemOsnowy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="egb:EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType"> 

         <attribute name="nilReason" 



type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="kodStabilizacji" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="egb:EGB_KodStabilizacjiType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="kodRzeduGranicy" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="egb:EGB_KodRzeduGranicyType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="dodatkoweInformacje" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="EGB_PunktGranicznyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="egb:EGB_PunktGraniczny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <simpleType name="EGB_KodStabilizacjiType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>brakInformacji</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 



      <gml:description>nieStabilizowany</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>znakNaziemny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>znakNaziemnyIPodziemny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>0_00_0_10</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>0_11_0_30</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>0_31_0_60</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>0_61_1_50</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>1_51_3_0</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 



     <appinfo> 

      <gml:description>powyzej_3_0</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_ZrodloDanychZRDType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD1</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD2</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD3</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD4</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD5</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD6</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD7</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="8"> 

    <annotation> 



     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD8</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="9"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>ZRD9</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="EGB_KodRzeduGranicyType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>działkiEwidencyjnej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>obrebuEwidencyjnego</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>jednostkiEwidencyjnej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gminy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>powiatu</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wojewodztwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 



    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>panstwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</schema> 

 

Schemat aplikacyjny GML danych Modelu Podstawowego 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/> 

 <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/citation.xsd"/> 

 <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gco" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gco/gco.xsd"/> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_ObiektPrzestrzenny" type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="zbior" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

      <complexType> 

       <complexContent> 

        <extension base="gml:ReferenceType"> 

         <attribute ref="gco:nilReason"/> 

        </extension> 

       </complexContent> 

      </complexType> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 



 <element name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny" 

type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true" 

substitutionGroup="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/> 

 <complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType"> 

    <sequence> 

     <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

     <element name="metadane" 

type="gmd:MD_Metadata_PropertyType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

     <element name="obiekt" 

type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>bt:BT_ObiektPrzestrzenny</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_IdentyfikatorType"> 



  <sequence> 

   <element name="lokalnyId" type="string"/> 

   <element name="przestrzenNazw" type="string"/> 

   <element name="wersjaId" type="string" minOccurs="0"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_Identyfikator"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_Zbior" type="bt:BT_ZbiorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_ZbiorType"> 

  <sequence> 

   <element name="dataAktualizacji" type="date" minOccurs="0"/> 

   <element name="dataUtworzenia" type="date"/> 

   <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> 

   <element name="postacElektroniczna" type="boolean"/> 

   <element name="rozszerzenie" type="string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="autor" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="tytul" type="string"/> 

   <element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="rodzajZawartosci" type="bt:BT_RodzajElementuType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ZbiorPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_Zbior"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType"> 

  <sequence> 

   <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/> 

   <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_OperatTech" type="bt:BT_OperatTechType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="BT_OperatTechType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="dataUtworzenia" type="date"/> 



     <element name="idOpracowania" type="string" 

maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="metadane" 

type="gmd:MD_Metadata_PropertyType"/> 

     <element name="odniesienieDoBazy" 

type="bt:BT_BazaEnumerationType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="wykonawca" 

type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/> 

     <element name="zasiegRoboty" 

type="gml:LinearRingPropertyType"/> 

     <element name="zasobSieciowy" 

type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="zawartosc" type="bt:BT_ZbiorPropertyType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="idZgloszenia"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute ref="gco:nilReason"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="zleceniodawca"> 

      <complexType> 

       <complexContent> 

        <extension 

base="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/> 

       </complexContent> 

      </complexType> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_OperatTechPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_OperatTech"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="BT_BazaEnumerationType"> 

  <annotation/> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="EGiB"/> 

   <enumeration value="GESUT"/> 

   <enumeration value="BDNMT"/> 

   <enumeration value="BDOrto"/> 

   <enumeration value="BDOT10k"/> 

   <enumeration value="BDOT500"/> 

   <enumeration value="BDSOG"/> 

   <enumeration value="BDZLiS"/> 

   <enumeration value="EMUiA"/> 

   <enumeration value="PRG"/> 

   <enumeration value="PRNG"/> 

   <enumeration value="PRPOG"/> 

   <enumeration value="RCiWN"/> 

   <enumeration value="BDOO"/> 



  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="BT_RodzajElementuType"> 

  <union memberTypes="bt:BT_RodzajElementuEnumerationType 

bt:BT_RodzajElementuOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_RodzajElementuEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="dowodyIKopieDoreczen"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="dziennikPomiaru"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="inny"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="protokol"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="roboczaBazaDanych"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="sprawozdanieTechniczne"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="szkicPomiarowy"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_RodzajElementuOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="BT_UkladWysType"> 

  <union memberTypes="bt:BT_UkladWysEnumerationType bt:BT_UkladWysOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladWysEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="Kronsztadt60"/> 

   <enumeration value="Kronsztadt86"/> 

   <enumeration value="Kronsztadt2006"/> 

   <enumeration value="Amsterdam55"/> 

   <enumeration value="Amsterdam2000"/> 

   <enumeration value="EUREF89"/> 

   <enumeration value="ETRF2000"/> 

   <enumeration value="ETRF2008"/> 

   <enumeration value="Pulkowo42"/> 

   <enumeration value="EVRS2007"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladWysOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 



 <!--======================================--> 

 <simpleType name="BT_UkladGeodType"> 

  <union memberTypes="bt:BT_UkladGeodEnumerationType bt:BT_UkladGeodOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladGeodEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="EUREF89"/> 

   <enumeration value="ETRF2000"/> 

   <enumeration value="ETRF2008"/> 

   <enumeration value="Pulkowo42"/> 

   <enumeration value="PUWP1992"/> 

   <enumeration value="PUWP2000"/> 

   <enumeration value="PUWP1965"/> 

   <enumeration value="PUWP1942"/> 

   <enumeration value="PUWPBG"/> 

   <enumeration value="UTM"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladGeodOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType"> 

  <choice> 

   <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

   <element name="obiekt" type="gml:ReferenceType"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:targetElement>bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny</gml:targetElement> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

   <element name="obiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoPropertyType" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany</gml:reversePropertyName> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

   <element name="pktWysKarto" type="bt:KR_PktWysPropertyType" 

minOccurs="0"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany2</gml:reversePropertyName> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

   <element name="liniaWysKarto" type="bt:KR_LiniaWysPropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:reversePropertyName>bt:obiektyReferencyjne</gml:reversePropertyName> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

  </choice> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <simpleType name="BT_ReferencjaDoObiektuUnionSemantics"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="identyfikatorIIP"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_DokumentType"> 

  <sequence> 

   <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> 

   <element name="rodzaj" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/> 

   <element name="status" type="bt:DC_StatusDokumentuKodType"/> 

   <element name="sygnatura" type="string" minOccurs="0"/> 

   <element name="tytul" type="string"/> 

   <element name="wydawca" type="string"/> 

   <element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="data"> 

    <complexType> 

     <simpleContent> 

      <extension base="date"> 

       <attribute ref="gco:nilReason"/> 

      </extension> 

     </simpleContent> 

    </complexType> 

   </element> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_DokumentPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_Dokument"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="DC_RodzajDokumentuType"> 

  <annotation/> 

  <union memberTypes="bt:DC_RodzajDokumentuEnumerationType 

bt:DC_RodzajDokumentuOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="DC_RodzajDokumentuEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="decyzja"/> 

   <enumeration value="inny"/> 

   <enumeration value="orzeczenie"/> 

   <enumeration value="rozporzadzenie"/> 

   <enumeration value="protokol"/> 



   <enumeration value="uchwala"/> 

   <enumeration value="umowa"/> 

   <enumeration value="ustawa"/> 

   <enumeration value="wyciągZKW"/> 

   <enumeration value="zarzadzenie"/> 

   <enumeration value="zawiadomienie"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="DC_RodzajDokumentuOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="DC_StatusDokumentuKodType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="obowiazujacy"/> 

   <enumeration value="nieobowiazujacy"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="KR_ObiektKartoType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="mianownikSkali" type="integer"/> 

     <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="geometriaKarto" 

type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="parametr" type="double" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="obiektPrzedstawiany1" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>bt:obiektKarto</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_PktWys" type="bt:KR_PktWysType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 



 <complexType name="KR_PktWysType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="polozenie" type="gml:DirectPositionType"/> 

     <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"/> 

     <element name="rodzajPkt" type="bt:KR_RodzajPktuType"/> 

     <element name="obiektPrzedstawiany2" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>bt:pktWysKarto</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_PktWysPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_PktWys"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_LiniaWys" type="bt:KR_LiniaWysType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="KR_LiniaWysType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometriaKarto" 

type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="rodzajLinii" type="bt:KR_RodzajLiniiType"/> 

     <element name="obiektyReferencyjne" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>liniaWysKarto</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_LiniaWysPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_LiniaWys"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 



 <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="KR_EtykietaType"> 

  <sequence> 

   <element name="tekst" type="string"/> 

   <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaType"/> 

   <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType" minOccurs="0"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_EtykietaTypePropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_Etykieta"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="KR_KrojPismaType"> 

  <sequence> 

   <element name="nazwaCzcionki" type="string"/> 

   <element name="wysCzcionki" type="integer"/> 

   <element name="pogrubiona" type="boolean"/> 

   <element name="kursywa" type="boolean"/> 

   <element name="podkreslona" type="boolean"/> 

   <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_KrojPismaPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_KrojPisma"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_Odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="KR_OdnosnikType"> 

  <sequence> 

   <element name="polozenie" type="gml:PointType" minOccurs="3" 

maxOccurs="3"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_OdnosnikPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_Odnosnik"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="KR_OpisType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="idOpisu" type="string"/> 

     <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaType" 



minOccurs="0"/> 

     <element name="geometriaKarto" 

type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_OpisPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_Opis"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="KR_RodzajPktuType"> 

  <annotation/> 

  <union memberTypes="bt:KR_RodzajPktuEnumerationType bt:KR_RodzajPktuOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajPktuEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="pikieta"/> 

   <enumeration value="pktOsnowy"/> 

   <enumeration value="rzednaArmatury"/> 

   <enumeration value="inny"/> 

   <enumeration value="rzednaDna"/> 

   <enumeration value="rzednaGory"/> 

   <enumeration value="rzednaDolu"/> 

   <enumeration value="pktWysNaturalny"/> 

   <enumeration value="pktWysSztuczny"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajPktuOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="KR_RodzajLiniiType"> 

  <annotation/> 

  <union memberTypes="bt:KR_RodzajLiniiEnumerationType bt:KR_RodzajLiniiOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajLiniiEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="warstwica"/> 

   <enumeration value="granicaSkarpy"/> 

   <enumeration value="inna"/> 

   <enumeration value="liniaGrzbietu"/> 

   <enumeration value="liniaCieku"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajLiniiOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</schema> 

 



Załącznik nr 9 

Sposób obliczenia pola powierzchni  

działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej 

1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych, obliczone ze współrzędnych prostokątnych 

płaskich w układzie 2000 podlega korekcie według wzoru:  

P =Po - ΔPo,  w którym 

1) P – oznacza pole powierzchni obiektu ewidencyjnego jako fragmentu powierzchni 

elipsoidy GRS 80,  

2) Po – oznacza pole powierzchni działki obliczone na podstawie współrzędnych 

prostokątnych płaskich w układzie 2000, 

3) ΔPo – oznacza powierzchniową poprawkę odwzorowawczą. 

2. ΔPo =  Po*( m
2
–1) 

przy czym: 

1) m – jest skalą zniekształcenia liniowego ustaloną dla punktu PGK określającego  

przybliżony środek ciężkości działki ewidencyjnej; 

2) m
2
 - jest skalą zniekształcenia powierzchniowego ustaloną dla punktu PGK 

określającego  przybliżony środek ciężkości działki ewidencyjnej. 

3. m = σ*10
-5

 +1, 

przy czym σ  jest elementarnym zniekształceniem liniowym, obliczonym w punkcie 

PGK, wyrażonym w cm/km. 

4. Wartość σ [cm/km] wyraża następujący wielomian: 

σ = σ0 + m0 * v2 * [q1 + q2 * u + q3 * u2 + q4 * v2], 

przy czym: 

1) współczynniki q1, q2, q3, q4 mają wartości stałe: 

q1= 306,752873, 

q2= -0,312616, 

q3= 0,006382, 

q4= 0,158591; 

2) σo- jest elementarnym zniekształceniem  liniowym na południku środkowym 

odwzorowania wyrażonym w cm/km; dla układów strefowych "2000";  

σ0= -7,7cm/km;  

3)  m0= 0,999923 - jest skalą zniekształcenia liniowego na południku środkowym 

każdej strefy układu 2000, która odpowiada elementarnemu zniekształceniu 

liniowemu  – 7,7 cm/km; 

4) u = (XGK – 580000,0) * 2,0 * 10
-6

; 

5) v = YGK * 2,0 * 10
-6

; 

6) XGK, YGK  - niemodyfikowane współrzędne punktu PGK w odwzorowaniu Gaussa-

Krügera. Jeżeli współrzędne punktu PGK w układzie 2000 mają wartość X2000, 

Y2000, to:    



XGK=X2000/mo ,  

YGK = [Y2000  - (N*1000 +500)] /m0,  

przy czym N przyjmuje wartość: 

5 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0 = 15
o
, 

6 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0= 18
o
, 

7 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0= 21
o
, 

8 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0= 24
o
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10   

I. Specyfikacja pojęciowego modelu danych rejestru cen i wartości 

nieruchomości 

 

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest model pojęciowy danych rejestru cen  

i wartości nieruchomości, zwanego dalej „RCiWN”. 

2. Na treść specyfikacji składają się: 

1) schemat aplikacyjny UML danych RCiWN; 

2) katalog obiektów RCiWN; 

3) schemat aplikacyjny GML danych RCiWN. 

3. Uzupełnieniem specyfikacji, o której mowa w ust. 2, jest schemat aplikacyjny Modelu 

Podstawowego oraz katalog obiektów Modelu Podstawowego, zawarte w załączniku 

nr 7., oraz schemat aplikacyjny GML danych modelu podstawowego, zawarty  

w załączniku nr 8. 

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

UML jest klasa składają się: 

1) nazwa klasy i nazwa stereotypu; 

2) atrybuty klasy; 

3) relacje łączące klasy między sobą wraz z rolami klas;  

4) ograniczenia, nałożone w szczególności na wartości atrybutów i ich liczności 

oraz na relacje i liczności obiektów w relacji. 

5. Katalog Obiektów zawiera definicje i opisy typów obiektów przedstawionych 

w schemacie aplikacyjnym, ich atrybutów oraz powiązań pomiędzy typami obiektów, 

występujących w jednym  lub więcej modelach danych przestrzennych (schematach 

aplikacyjnych). 

6. Wszystkie typy, atrybuty, powiązania, role powiązaniowe i operacje uwzględnione 

w katalogu obiektów są identyfikowane poprzez nazwę, unikalną w obrębie tego 

katalogu. 

7. Na potrzeby modelu pojęciowego EGiB przyjęte zostały stereotypy, wyszczególnione 

w poniższej tabeli: 

 

Stereotyp Element modelu Opis 

applicationSchema pakiet schemat aplikacyjny 

FeatureType klasa typ obiektu przestrzennego 

Enumeration klasa lista predefiniowanych wartości, której nie 

można rozszerzyć 

 

8. W przypadku, gdy dla konkretnych wystąpień 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. 



9. Atrybut specjalny stosuje się, tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, 

które w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem <<voidable>>. 

10. Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny określa poniższa tabela:   

 

 

  

Schemat aplikacyjny UML danych RCiWN 

 

1. Diagram: RCiWN_OgolnyObiekt  

 
class RCiWN_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_OgolnyObiekt

+ idIIP  :BT_Identyfikator

+ startObiekt  :DateTime

+ startWersjaObiekt  :DataTime

+ koniecWersjaObiekt  :DataTime [0..1]

+ koniecObiekt  :DataTime [0..1]

«FeatureType»

RCW_Transakcja

«FeatureType»

RCW_Nieruchomosc

«FeatureType»

RCW_OpisDzialki

«FeatureType»

RCW_OpisBudynku

«FeatureType»

RCW_OpisLokalu

«FeatureType»

RCW_Wycena

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

Adres::EGB_Adres

0..*

+opisDzialki

0..*

+opisBudynku

1..*

0..*

+opisLokalu1

 

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 



2. Diagram: Zależności RCiWN  

 
class ZaleznosciRCiWN

RCW_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_Nieruchomosc

+ rodzajNieruchomosci  :RCW_RodzajNieruchomosci

+ rodzajUzytkuGruntowego  :RCW_RodzajUzytkuGruntowego [0..1]

+ opis  :CharacterString [0..1]

«voidable»

+ rodzajObciazenia  :RCW_RodzajObciazenia [1..*]

+ szczegolyDotObciazenia  :CharacterString

EGB_OgolnyObiekt

«FeatureType»

PodstawaPrawna::

EGB_Dokument

RCW_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_OpisDzialki

+ idDzialki  :CharacterString

+ powierzchniaEwidencyjna  :Area

«voidable»

+ funDominujaca  :RCW_FunDominujacaDzialki

+ cenaDzialkiEwidencyjnej  :Decimal

+ wartoscDzialkiEwidencyjnej  :Decimal

+ uzbrojenieIstniejace  :RCW_UzbrojenieDzialki [1..*]

+ uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia  :RCW_UzbrojenieDzialki [1..*]

RCW_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_OpisBudynku

+ idBudynku  :CharacterString

«voidable»

+ funSzczegolowaBudynku  :CharacterString [1..*]

+ uzbrojenieIstniejace  :RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu [1..*]

+ uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia  :RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu [1..*]

+ cenaBudynku  :Decimal

+ wartoscBudynku  :Decimal

+ powUzytkowaBud  :Area

RCW_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_OpisLokalu

+ idLokalu  :CharacterString

+ rodzajLokalu  :RCW_FunPodstawowaLokalu

+ liczbaIzb  :Integer

+ powUzytkowaLokalu  :Area

«voidable»

+ nrKondygnacji  :Integer

+ funDrugorzedna  :RCW_FunDrugorzednaLokalu

+ cenaLokalu  :Decimal

+ wartoscLokalu  :Decimal

+ uzbrojenieIstniejace  :RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu [1..*]

+ uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia  :RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu [1..*]

constraints

{funkcjaLokalu}

RCW_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_Transakcja

+ idTransakcji  :CharacterString

+ dataSporzadzeniaUmowy  :Date

+ formaObrotu  :RCW_FormaObrotu

+ rodzajRynku  :RCW_RodzajRynku [0..1]

+ rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji  :RCW_RodzajPrawa

+ udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransacji  :CharacterString

+ stronaSprzedajaca  :RCW_StronaSprzedajacaKupujaca

+ stronaKupujaca  :RCW_StronaSprzedajacaKupujaca

+ cena  :Decimal

RCW_OgolnyObiekt

«FeatureType»

RCW_Wycena

+ idWyceny  :CharacterString

+ dataWyceny  :Date

+ wartoscNieruchomosci  :Decimal

«voidable»

+ celWyceny  :RCW_CelWyceny

+ wynikWyceny  :RCW_WynikWyceny

+ zastosowanePodejscie   :RCW_ZastosowanePodejscie 

+wycena2 WskazujeNa +nieruchomosc2

WskazujeNa

+nieruchomosc1

WskazujeNaPodstawePrawna

+wycena1

0..* 0..*

+opisLokalu2

WskazanieNaOpisBudynku

0..*

0..*

WskazujeNaPodstawePrawna

+transakcja

 
 
 



3. Diagram: Słowniki  

 
class Slowniki

«enumeration»

RCW_CelWyceny

 sprzedazNieruchomosci = 1

 oplatyZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu = 2

 zastawHipoteczny = 3

 zastawBankowy = 4

 inny = 5

«enumeration»

RCW_FormaObrotu

 wolnyRynek = 1

 sprzedazBezprzetargowa = 2

 sprzedazPrzetargowa = 3

«enumeration»

RCW_StronaSprzedajacaKupujaca

 skarbPanstwa = 1

 gminaPowiatWojewodztwa = 2

 osobaFizyczna = 3

 osobaPrawna = 4

«enumeration»

RCW_RodzajNieruchomosci

 niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna = 1

 niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa = 2

 nieruchomoscLesna = 3

 zabudowanaNieruchomoscRolna = 4

 zabudowanaNieruchomoscLesna = 5

 niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagrodowa = 6

 nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi = 7

 nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcjeNizZagrodowaIMieszkaniowa = 8

 nieruchomoscBudynkowa = 9

 nieruchomoscLokalowa = 10

 innaNieruchomosc = 11

«enumeration»

RCW_RodzajUzytkuGruntowego

 gruntyOrne = 1

 sady = 2

 lakiTrwale = 3

 pastwiskaTrwale = 4

 gruntyRolneZabudowane = 5

 gruntyPodStawami = 6

 rowy = 7

«enumeration»

RCW_FunDominujacaDzialki

 brakDanych = BD

 budownictwoMieszkanioweJednorodzinne = MN

 budownictwoMieszkanioweWielorodzinne = MW

 terenyZabudowyUslugowej = U

 terenySportuIRekreacji = US

 terenyRozmieszczeniaObiektowHandlowychOPowierzchniSprzedazyPowyzej2000 = UC

 terenyRolnicze = R

 terenyObslugiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychOgrodniczychOrazGospodarstwachLesnychIRybackich = RU

 terenyZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlanychIOgrodniczych = RM

 terenyObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow = P

 obszaryITerenyGornicze = PG

 terenyZieleniObjeteFormamiOchronyPrzyrodyZgodnieZPrzepisamiOOchroniePrzyrody = ZN

 lasy = ZL

 terenyZieleniUrzadzonej = ZP

 terenyOgrodowDzialkowych = ZD

 cmentarze = ZC

 obszaryZagrozonePowodzia = ZZ

 terenyWodPowierzchniowychMorskich = WM

 terenyWodPowierzchniowychSrodladowych = WS

 terenyDrogPublicznych = KD

 terenyDrogWewnetrznych = KDW

 terenyKomunikacjiWodnejSzlakiWodne = KW

 elektroenergetyka = E

 gazownictwo = G

 wodociagi = W

 kanalizacja = K

 telekomunikacja = T

 gospodarowanieOdpadami = O

 cieplownictwo = C

 inneNiewymienione = INN

«enumeration»

RCW_RodzajPrawa

 wlasnoscNieruchomościGruntowej = 1

 uzytkowanieWieczyste = 2

 wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym  = 3

 wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym  = 4

«enumeration»

RCW_UzbrojenieDzialki

 siecWodociagowa = 1

 lokalneUjecieWody = 2

 siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia = 3

 siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia = 4

 siecCieplownicza = 5

 siecGazowa = 6

 kanalizacjaSanitarnaOgolna = 7

 kanalizacjaSanitarnaLokalna = 8

 siecTelefoniczna = 9

 tvKablowa = 10

 kanalizacjaDeszczowa = 11

 siecSzerokopasmowa = 12

«enumeration»

RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu

 wodaSieciowa = 1

 wodaUjecieLokalneStudnia = 2

 energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia = 3

 energiaElektrycznaSredniegoNapiecia = 4

 coSieciowe = 5

 coLokalne = 6

 gazSieciowy = 7

 kanalizacjaSanitarnaOgolna = 8

 kanalizacjaSanitarnaLokalna = 9

 telefon = 10

 kanalizacjaDeszczowa = 11

 tvKablowa = 12

 siecSzerokopasmowa = 13

«enumeration»

RCW_FunPodstawowaLokalu

 mieszkalny = 1

 niemieszkalny = 2

«enumeration»

RCW_FunDrugorzednaLokalu

 handlowoUslugowy = 1

 biurowy = 2

 produkcyjny = 3

 garaz = 4

 innyNiemieszkalny = 5

«enumeration»

RCW_RodzajObciazenia

 dozywocie = 1

 hipoteka = 2

 zastaw = 3

 sluzebnoscOsobista = 4

 sluzebnoscGruntowa = 5

 inne = 6

«enumeration»

RCW_RodzajRynku

 rynekPierwotny = 1

 rynekWtorny = 2

«enumeration»

RCW_WynikWyceny

 wartoscRynkowa = 1

 wartoscOdtworzeniowa  = 2

«enumeration»

RCW_ZastosowanePodejscie

 porownawcze = 1

 dochodowe = 2

 kosztowe = 3

 mieszane = 4

 
 
 

 
 



II. Katalog Obiektów RCiWN 

 
Klasa: RCW_OgolnyObiekt    Abstract 

 Nazwa: RCW_OgolnyObiekt 

 Definicja: Klasa stanowi klasę abstrakcyjną grupującą atrybuty wspólne dla 

obiektów bazy danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idIIP 

 Nazwa (pełna): identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej 

 Dziedzina: BT_Identyfikator 

 Liczność: 1 

 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. 

Identyfikator każdego obiektu przestrzennego bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków składa się z przestrzeni nazw oraz 

identyfikatora lokalnego. 

Na przestrzeń nazw składają się oddzielone kropką: 

1) litery PL, 

2) oznaczenia „PZGiK” , 

3) numer porządkowy, pod którym ujawniony został dany zbiór 

danych ewidencji gruntów i budynków w ewidencji zbiorów i usług 

danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o 

której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489),  

4) oznaczenie „RCiWN”. 

Identyfikator lokalny tworzony jest przez system teleinformatyczny 

wykorzystywany do prowadzenia zbioru danych ewidencji gruntów 

i budynków w sposób zapewniający unikalną i niezmienną w czasie 

identyfikację każdego obiektu w ramach przestrzeni nazw 

dotyczącej tego zbioru.  

Identyfikator obiektu nie może zostać zmieniony w trakcie cyklu 

życia obiektu .  

Identyfikator wersji ma postać daty zgodnie z ISO 8601. Wartość 

identyfikatora wersji dla wcześniejszej wersji musi być mniejsza (w 

sensie porównania ciągu znaków) niż wartość dla wersji 

późniejszej.  

Do identyfikatora obiektu oraz identyfikatora wersji mają 

zastosowanie ograniczenia zawarte w rozdziale 2 podrozdziale 2.1 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 

23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności 

zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. U. U.E. L 323011). 

Atrybut: 
 Nazwa: startObiekt 

 Nazwa (pełna): start życia obiektu 

 Dziedzina: DateTime 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data i czas utworzenia obiektu w bazie danych. 

Atrybut: 
 Nazwa: startWersjaObiekt 

 Nazwa (pełna): start wersji obiektu 



Klasa: RCW_OgolnyObiekt    Abstract 

 Dziedzina: DataTime 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data i czas utworzenia wersji obiektu w bazie danych. 

Atrybut: 
 Nazwa: koniecWersjaObiekt 

 Nazwa (pełna): koniec wersji obiektu 

 Dziedzina: DataTime 

 Liczność:  0..1 

 Definicja: Data i czas przeniesienia wersji obiektu do archiwum w bazie 

danych. 

Atrybut: 
 Nazwa: koniecObiekt 

 Nazwa (pełna): koniec życia obiektu 

 Dziedzina: DataTime 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Data i czas przeniesienia obiektu do archiwum w bazie danych. 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OpisLokalu 

Relacja:   

 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OpisBudynku 

Relacja:   

 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_Transakcja 

Relacja:   

 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OpisDzialki 

Relacja:   

 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_Nieruchomosc 

Relacja:   

 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_Wycena 

 

 

Klasa: RCW_Transakcja     

 Nazwa: RCW_Transakcja 

 Definicja: Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości 

lub użytkowania wieczystego. Reprezentuje dane dotyczące jednej 

nieruchomości. 

 Klasa bazowa: RCW_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idTransakcji 

 Nazwa (pełna): identyfikator transakcji 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Identyfikator transakcji. 

Atrybut: 
 Nazwa: dataSporzadzeniaUmowy 

 Nazwa (pełna): data sporządzenia 

 Dziedzina: Date 



Klasa: RCW_Transakcja     

 Liczność: 1 

 Definicja: Data zawarcia umowy. 

Atrybut: 
 Nazwa: formaObrotu 

 Nazwa (pełna): Forma obrotu 

 Dziedzina: RCW_FormaObrotu 

 Liczność: 1 

 Definicja: Forma obrotu, tryb zawarcia umowy. 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajRynku 

 Nazwa (pełna): rodzaj rynku 

 Dziedzina: RCW_RodzajRynku 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Rodzaj rynku nieruchomości. 

Atrybut:   

 Nazwa: rodzajPrawaBedeacegoPrzedmiotemTransakcji 

 Nazwa (pełna): rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji 

 Dziedzina: RCW_RodzajPrawa 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji. 

Atrybut: 
 Nazwa: udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransakcji 

 Nazwa (pełna): udział w prawie będącym przedmiotem transakcji 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Udział w prawie będącym przedmiotem transakcji. 

Atrybut: 
 Nazwa: stronaSprzedajaca 

 Nazwa (pełna): strona sprzedająca 

 Dziedzina: RCW_StronaSprzedajacaKupujaca 

 Liczność: 1 

 Definicja: Strona sprzedająca. 

Atrybut: 
 Nazwa: stronaKupujaca 

 Nazwa (pełna): strona kupująca 

 Dziedzina: RCW_StronaSprzedajacaKupujaca 

 Liczność: 1 

 Definicja: Strona kupująca. 

Atrybut: 
 Nazwa: cena 

 Nazwa (pełna): cena 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Cena jednej nieruchomości określona w  umowie. Jeżeli umowa 

zawiera cenę łączną dotyczącą wielu nieruchomości, wówczas nie 

podlega ujawnieniu w RCiWN. 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OgolnyObiekt 

Relacja:   

 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_Nieruchomosc 



Klasa: RCW_Transakcja     

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: transakcja 

 Dziedzina: EGB_Dokument 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: RCW_Wycena     

 Nazwa: RCW_Wycena 

 Definicja: Postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości 

nieruchomości. Reprezentuje dane dotyczące jednego procesu 

wyceny jednej nieruchomości. 

 Klasa bazowa: RCW_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idWyceny 

 Nazwa (pełna): identyfikator wyceny 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Identyfikator wyceny. 

Atrybut: 
 Nazwa: dataWyceny 

 Nazwa (pełna): data wyceny 

 Dziedzina: Date 

 Liczność: 1 

 Definicja: Data wyceny. 

Atrybut: 
 Nazwa: wynikWyceny 

 Nazwa (pełna): wynik wyceny 

 Dziedzina: RCW_WynikWyceny 

 Liczność: 1 

 Definicja: Wynik wyceny 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: celWyceny 

 Nazwa (pełna): cel wyceny 

 Dziedzina: RCW_CelWyceny 

 Liczność: 1 

 Definicja: Cel wyceny. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: zastosowanePodejscie  

 Nazwa (pełna): zastosowane podejście do ustalenia wartości 

 Dziedzina: RCW_ZastosowanePodejscie  

 Liczność: 1 

 Definicja:  Podejście zastosowane do określenia wartości. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscNieruchomosci 

 Nazwa (pełna): wartość nieruchomości 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 



Klasa: RCW_Wycena     

 Definicja: Wartość nieruchomości objętej wyceną. 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: wycena2 

 Dziedzina: RCW_Nieruchomosc 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: wycena1 

 Dziedzina: EGB_Dokument 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: RCW_Nieruchomosc     

 Nazwa: RCW_Nieruchomosc 

 Definicja: Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego 

 Klasa bazowa: RCW_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajNieruchomosci 

 Nazwa (pełna): rodzaj nieruchomości 

 Dziedzina: RCW_RodzajNieruchomosci 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj nieruchomości. 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajUzytkuGruntowego 

 Nazwa (pełna): rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej 

 Dziedzina: RCW_RodzajUzytkuGruntowego 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości 

jednoużytkowej. 

Atrybut: 
 Nazwa: opis 

 Nazwa (pełna): opis 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 0..1 

 Definicja: Uzupełniający opis nieruchomości zawierający informacje 

charakteryzujące atrybut RDN = 11, a także informacje o 

budowlach, urządzeniach i innych elementach wpływających na 

wartość nieruchomości. 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajObciazenia 

 Nazwa (pełna): rodzaj obciążenia 

 Dziedzina: RCW_RodzajObciazenia 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Rodzaj obciążenia. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut:   

 Nazwa: szczegolyDotObciazenia 



Klasa: RCW_Nieruchomosc     

 Nazwa (pełna): szczegóły dotyczące obciążenia 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Szczegóły dotyczące obciążenia. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OgolnyObiekt 

Relacja:   

 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_OpisDzialki 

 Liczność: 0..* 

 Definicja: Składnik nieruchomości wchodzący w skład nieruchomości, 

będącej przedmiotem transakcji lub wyceny. 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_OpisBudynku 

 Liczność: 0..* 

 Definicja: Składnik nieruchomości wchodzący w skład nieruchomości, 

będącej przedmiotem transakcji lub wyceny. 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_OpisLokalu 

 Liczność: 0..* 

 Definicja: Składnik nieruchomości wchodzący w skład nieruchomości, 

będącej przedmiotem transakcji lub wyceny. 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: Nieruchomosc2 

 Dziedzina: RCW_Wycena 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: nieruchomosc1 

 Dziedzina: RCW_Transakcja 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: RCW_OpisDzialki     

 Nazwa: RCW_OpisDzialki 

 Definicja: Działka będąca składnikiem nieruchomości. 

 Klasa bazowa: RCW_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idDzialki 

 Nazwa (pełna): identyfikator działki ewidencyjnej 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 



Klasa: RCW_OpisDzialki     

Atrybut: 
 Nazwa: funDominujaca 

 Nazwa (pełna): funckja dominująca działki 

 Dziedzina: RCW_FunDominujacaDzialki 

 Liczność: 1 

 Definicja: Funkcja dominująca działki określa główne przeznaczenie działki  

wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: cenaDzialkiEwidencyjnej 

 Nazwa (pełna): cena działki ewidencyjnej 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Cena działki ewidencyjnej. W przypadku braku informacji 

umożliwiających ustalenie wartości atrybutu CND stosuje się 

atrybut specjalny unknown. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscDzialkiEwidencyjnej 

 Nazwa (pełna): wartość działki ewidencyjnej 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Wartość działki ewidencyjnej. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powierzchniaEwidencyjna 

 Nazwa (pełna): pole powierzchni działki ewidencyjnej 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 

Atrybut: 
 Nazwa: uzbrojenieIstniejace 

 Nazwa (pełna): uzbrojenie istniejące 

 Dziedzina: RCW_UzbrojenieDzialki 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Uzbrojenie istniejące działki. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia 

 Nazwa (pełna): uzbrojenie możliwe do podłączenia 

 Dziedzina: RCW_UzbrojenieDzialki 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Atrybut uzbrojenie możliwe do podłączenia nie może zawierać 

wartości wymienionych dla atrybutu uzbrojenie istniejące. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_Nieruchomosc 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nieruchomość, składająca się z działek, będących przedmiotem 



Klasa: RCW_OpisDzialki     

transakcji lub wyceny. 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: opisDzialki 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 

Klasa: RCW_OpisBudynku     

 Nazwa: RCW_OpisBudynku 

 Definicja: Budynek będący składnikiem nieruchomości. 

 Klasa bazowa: RCW_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idBudynku 

 Nazwa (pełna): identyfikator budynku 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 

Atrybut: 
 Nazwa: funSzczegolowaBudynku 

 Nazwa (pełna): funkcja szczegółowa budynku 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Funkcja szczegółowa budynku. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: uzbrojenieIstniejace 

 Nazwa (pełna): uzbrojenie istniejące  

 Dziedzina: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Uzbrojenie istniejące. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia 

 Nazwa (pełna): uzbrojenie możliwe do podłączenia 

 Dziedzina: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Uzbrojenie możliwe do podłączenia. Atrybut nie może zawierać 

wartości wymienionych dla atrybutu uzbrojenie istniejące. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: cenaBudynku 

 Nazwa (pełna): cena budynku 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Cena budynku wyrażona w PLN. Pole może być puste, jeżeli 

dokument źródłowy nie zawiera tej informacji. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscBudynku 

 Nazwa (pełna): wartość budynku 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 



Klasa: RCW_OpisBudynku     

 Definicja: Wartość budynku wyrażona w PLN. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powUzytkowaBud 

 Nazwa (pełna): powierzchnia użytkowa budynku 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 

 Dziedzina: RCW_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_Nieruchomosc 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nieruchomość, składająca się z budynków, będąca przedmiotem 

transakcji lub wyceny. 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: opisBudynku 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_OpisLokalu 

 Liczność: 0..* 

 Definicja:  

 

Klasa: RCW_OpisLokalu     

 Nazwa: RCW_OpisLokalu    

 Definicja: Lokal będący składnikiem nieruchomości. 

 Klasa bazowa: RCW_OgolnyObiekt 

 Stereotypy: «FeatureType» 

Atrybut: 
 Nazwa: idLokalu 

 Nazwa (pełna): identyfikator lokalu 

 Dziedzina: CharacterString 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 

Atrybut: 
 Nazwa: rodzajLokalu 

 Nazwa (pełna): rodzaj lokalu 

 Dziedzina: RCW_FunPodstawowaLokalu 

 Liczność: 1 

 Definicja: Rodzaj lokalu. 

Atrybut: 
 Nazwa: nrKondygnacji 

 Nazwa (pełna): numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu 

 Dziedzina: Integer 



Klasa: RCW_OpisLokalu     

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: liczbaIzb 

 Nazwa (pełna): liczba izb 

 Dziedzina: Integer 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 

Atrybut: 
 Nazwa: funDrugorzedna 

 Nazwa (pełna): funkcja drugorzędna lokalu 

 Dziedzina: RCW_FunDrugorzednaLokalu 

 Liczność: 1 

 Definicja: Funkcja drugorzędna lokalu. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: cenaLokalu 

 Nazwa (pełna): cena lokalu 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Cena w PLN. Pole może pozostać puste, jeżeli dokument źródłowy 

nie zawiera tej informacji. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscLokalu 

 Nazwa (pełna): wartość lokalu 

 Dziedzina: Decimal 

 Liczność: 1 

 Definicja: Wartość w PLN. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: powUzytkowaLokalu 

 Nazwa (pełna): powierzchnia użytkowa lokalu 

 Dziedzina: Area 

 Liczność: 1 

 Definicja: Atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB. 

Atrybut: 
 Nazwa: uzbrojenieIstniejace 

 Nazwa (pełna): uzbrojenie istniejące 

 Dziedzina: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Uzbrojenie istniejące lokalu. 

 Stereotypy: «voidable» 

Atrybut: 
 Nazwa: uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia 

 Nazwa (pełna): uzbrojenie możliwe do podłączenia 

 Dziedzina: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu 

 Liczność: 1..* 

 Definicja: Atrybut uzbrojenie możliwe do podłączenia nie może zawierać 

wartości wymienionych dla atrybutu uzbrojenie istniejące. 

 Stereotypy: «voidable» 

Relacja: 
 Typ: Generalization 



Klasa: RCW_OpisLokalu     

 Dziedzina: RCW_OgolnyObiekt 

Relacja: 
 Typ: Aggregation 

 Rola:  

 Dziedzina: RCW_Nieruchomosc 

 Liczność: 1 

 Definicja: Nieruchomość, składająca się z lokali, będąca przedmiotem 

transakcji lub wyceny. 

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: opisLokalu1 

 Dziedzina: EGB_Adres 

 Liczność: 1..* 

 Definicja:  

Relacja: 
 Typ: Association 

 Rola: opisLokalu2 

 Dziedzina: RCW_OpisBudynku 

 Liczność: 1 

 Definicja:  

 

Klasa: RCW_RodzajRynku     

 Nazwa: RCW_RodzajRynku 

 Definicja: Rodzaj rynku. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: rynekPierwotny 

 Nazwa (pełna): rynek pierwotny 

 Definicja: Rynek pierwotny. 

Atrybut: 
 Nazwa: rynekWtorny 

 Nazwa (pełna): rynek wtórny 

 Definicja: Rynek wtórny. 

 

Klasa: RCW_CelWyceny     

 Nazwa: RCW_CelWyceny 

 Definicja: Cel wyceny nieruchomości. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: sprzedazNieruchomosci 

 Nazwa (pełna): sprzedaż nieruchomości 

 Definicja: Sprzedaż nieruchomości. 

Atrybut: 
 Nazwa: oplatyZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu 

 Nazwa (pełna): opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu 

 Definicja: Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu. 

Atrybut: 
 Nazwa: zastawHipoteczny 

 Nazwa (pełna): zastaw hipoteczny 

 Definicja: Zastaw hipoteczny. 

Atrybut: 
 Nazwa: zastawBankowy 

 Nazwa (pełna): zastaw bankowy 



Klasa: RCW_CelWyceny     

 Definicja: Zastaw bankowy. 

Atrybut: 
 Nazwa: inny 

 Nazwa (pełna): inny 

 Definicja: Inny. 

 

Klasa: RCW_FormaObrotu     

 Nazwa: RCW_FormaObrotu 

 Definicja: Forma obrotu. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: wolnyRynek 

 Nazwa (pełna): wolny rynek 

 Definicja: Wolny rynek. 

Atrybut: 
 Nazwa: sprzedazBezprzetargowa 

 Nazwa (pełna): sprzedaż bezprzetargowa 

 Definicja: Sprzedaż bezprzetargowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: sprzedazPrzetargowa 

 Nazwa (pełna): sprzedaż przetargowa 

 Definicja: Sprzedaż przetargowa. 

 

Klasa: RCW_StronaSprzedajacaKupujaca     

 Nazwa: RCW_StronaSprzedajacaKupujaca 

 Definicja: Strona sprzedająca/kupująca nieruchomość. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: skarbPanstwa 

 Nazwa (pełna): Skarb Państwa 

 Definicja: Skarb Państwa. 

Atrybut: 
 Nazwa: gminaPowiatWojewodztwa 

 Nazwa (pełna): gmina, powiat, województwo 

 Definicja: Gmina, powiat, województwo. 

Atrybut: 
 Nazwa: osobaFizyczna 

 Nazwa (pełna): osoba fizyczna 

 Definicja: Osoba fizyczna. 

Atrybut: 
 Nazwa: osobaPrawna 

 Nazwa (pełna): osoba prawna 

 Definicja: Osoba prawna. 

 

 

Klasa: RCW_RodzajNieruchomosci     

 Nazwa: RCW_RodzajNieruchomosci 

 Definicja: Rodzaj nieruchomości. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna 

 Nazwa (pełna): niezabudowana nieruchomość jednoużytkowa rolna 

 Definicja: Niezabudowana nieruchomość jednoużytkowa rolna. 



Klasa: RCW_RodzajNieruchomosci     

Atrybut: 
 Nazwa: niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa 

 Nazwa (pełna): niezabudowana nieruchomość rolna wieloużytkowa 

 Definicja: Niezabudowana nieruchomość rolna wieloużytkowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: nieruchomoscLesna 

 Nazwa (pełna): nieruchomość leśna 

 Definicja: Nieruchomość leśna. 

Atrybut: 
 Nazwa: zabudowanaNieruchomoscRolna 

 Nazwa (pełna): zabudowana nieruchomość rolna 

 Definicja: Zabudowana nieruchomość rolna. 

Atrybut: 
 Nazwa: zabudowanaNieruchomoscLesna 

 Nazwa (pełna): zabudowana nieruchomość leśna 

 Definicja:  

Atrybut: 
 Nazwa: niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZ

agrodowa 

 Nazwa (pełna): niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę inną niż 

zagrodowa 

 Definicja: Niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę inną 

niż zagrodowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnym

i 

 Nazwa (pełna): nieruchomość zabudowana budynkiem lub budynkami 

mieszkalnymi 

 Definicja: Nieruchomość zabudowana budynkiem lub budynkami 

mieszkalnymi. 

Atrybut: 
 Nazwa: nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcjeNizZ

agrodowaIMieszkaniowa 

 Nazwa (pełna): nieruchomość zabudowana budynkami pełniącymi inne funkcje niż 

zagrodowa i mieszkaniowa 

 Definicja: Nieruchomość zabudowana budynkami pełniącymi inne funkcje niż 

zagrodowa i mieszkaniowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: nieruchomoscBudynkowa 

 Nazwa (pełna): nieruchomość budynkowa 

 Definicja: Nieruchomość budynkowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: nieruchomoscLokalowa 

 Nazwa (pełna): nieruchomość lokalowa 

 Definicja: Nieruchomość lokalowa. 

Atrybut:   

 Nazwa: innaNieruchomosc 

 Nazwa (pełna): inna nieruchomość 

 Definicja: Inna nieruchomość. 

 

Klasa: RCW_RodzajUzytkuGruntowego     

 Nazwa: RCW_RodzajUzytkuGruntowego 

 Definicja: Rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości 



Klasa: RCW_RodzajUzytkuGruntowego     

jednoużytkowej. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyOrne 

 Nazwa (pełna): R 

 Definicja: Grunty orne. 

Atrybut: 
 Nazwa: sady 

 Nazwa (pełna): S 

 Definicja: Sady. 

Atrybut: 
 Nazwa: lakiTrwale 

 Nazwa (pełna): Ł 

 Definicja: Łąki trwałe. 

Atrybut: 
 Nazwa: pastwiskaTrwale 

 Nazwa (pełna): Ps 

 Definicja: Pastwiska trwałe. 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyRolneZabudowane 

 Nazwa (pełna):  

 Definicja: Grunty rolne zabudowane. 

Atrybut: 
 Nazwa: gruntyPodStawami 

 Nazwa (pełna): Wsr 

 Definicja: Grunty pod stawami. 

Atrybut: 
 Nazwa: rowy 

 Nazwa (pełna): W 

 Definicja: Rowy. 

 

Klasa: RCW_FunDominujacaDzialki     

 Nazwa: RCW_FunkcjaDominujacaDzialki 

 Definicja: Funkcja dominująca działki oznacza funkcję w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: brakDanych 

 Nazwa (pełna): brak danych 

 Definicja: Brak danych. 

Atrybut: 
 Nazwa: budownictwoMieszkanioweJednorodzinne 

 Nazwa (pełna): budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

 Definicja: Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 

Atrybut: 
 Nazwa: budownictwoMieszkanioweWielorodzinne 

 Nazwa (pełna): budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 

 Definicja: Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyZabudowyUslugowej 

 Nazwa (pełna): tereny zabudowy usługowej 

 Definicja: Tereny zabudowy usługowej. 

Atrybut: 



Klasa: RCW_FunDominujacaDzialki     

 Nazwa: terenySportuIRekreacji 

 Nazwa (pełna): tereny sportu i rekreacji 

 Definicja: Tereny sportu i rekreacji. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyRozmieszczeniaObiektowHandlowychOPowierzchniSprzeda

zyPowyzej2000 

 Nazwa (pełna): tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2 

 Definicja: Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyRolnicze 

 Nazwa (pełna): tereny rolnicze 

 Definicja: Tereny rolnicze. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyObslugiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychO

grodniczychOrazGospodarstwachLesnychIRybackich 

 Nazwa (pełna): tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich 

 Definicja: Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlany

chIOgrodniczych 

 Nazwa (pełna): tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych 

 Definicja: Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow 

 Nazwa (pełna): tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

 Definicja: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Atrybut: 
 Nazwa: obszaryITerenyGornicze 

 Nazwa (pełna): obszary i tereny górnicze 

 Definicja: Obszary i tereny górnicze. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyZieleniObjeteFormamiOchronyPrzyrodyZgodnieZPrzepisami

OOchroniePrzyrody 

 Nazwa (pełna): tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z 

przepisami o ochronie przyrody 

 Definicja: Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z 

przepisami o ochronie przyrody. 

Atrybut: 
 Nazwa: lasy 

 Nazwa (pełna): lasy 

 Definicja: Lasy. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyZieleniUrzadzonej 

 Nazwa (pełna): tereny zieleni urządzonej  

 Definicja: Tereny zieleni urządzonej takiej jak: parki, ogrody, zieleń 

towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta,  alpinaria, 

grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje. 



Klasa: RCW_FunDominujacaDzialki     

Atrybut: 
 Nazwa: terenyOgrodowDzialkowych 

 Nazwa (pełna): tereny ogrodów działkowych 

 Definicja: Tereny ogrodów działkowych. 

Atrybut: 
 Nazwa: cmentarze 

 Nazwa (pełna): cmentarze 

 Definicja: Cmentarze. 

Atrybut: 
 Nazwa: obszaryZagrozonePowodzia 

 Nazwa (pełna): obszary zagrożone powodzią 

 Definicja: Obszary zagrożone powodzią. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyWodPowierzchniowychMorskich 

 Nazwa (pełna): tereny wód powierzchniowych morskich 

 Definicja: Tereny wód powierzchniowych morskich. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyWodPowierzchniowychSrodladowych 

 Nazwa (pełna): tereny wód powierzchniowych śródlądowych 

 Definicja: Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, 

stawy, strumienie, kanały). 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyDrogPublicznych 

 Nazwa (pełna): tereny dróg publicznych 

 Definicja: Tereny dróg publicznych. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyDrogWewnetrznych 

 Nazwa (pełna): tereny dróg wewnętrznych 

 Definicja: Tereny dróg wewnętrznych. 

Atrybut: 
 Nazwa: terenyKomunikacjiWodnejSzlakiWodne 

 Nazwa (pełna): tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne 

 Definicja: Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne. 

Atrybut: 
 Nazwa: elektroenergetyka 

 Nazwa (pełna): elektroenergetyka 

 Definicja: Elektroenergetyka. 

Atrybut: 
 Nazwa: gazownictwo 

 Nazwa (pełna): gazownictwo 

 Definicja: Gazownictwo. 

Atrybut: 
 Nazwa: wodociagi 

 Nazwa (pełna): wodociągi 

 Definicja: Wodociągi. 

Atrybut: 
 Nazwa: kanalizacja 

 Nazwa (pełna): kanalizacja 

 Definicja: Kanalizacja. 

Atrybut: 
 Nazwa: telekomunikacja 

 Nazwa (pełna): telekomunikacja 

 Definicja: Telekomunikacja. 



Klasa: RCW_FunDominujacaDzialki     

Atrybut: 
 Nazwa: gospodarowanieOdpadami 

 Nazwa (pełna): gospodarowanie odpadami 

 Definicja: Gospodarowanie odpadami. 

Atrybut: 
 Nazwa: cieplownictwo 

 Nazwa (pełna): ciepłownictwo 

 Definicja: Ciepłownictwo. 

Atrybut: 
 Nazwa: inneNiewymienione 

 Nazwa (pełna): inne niewymienione 

 Definicja: Inne niewymienione. 

 

Klasa: RCW_RodzajPrawa     

 Nazwa: RCW_RodzajPrawa 

 Definicja: Rodzaj prawa objętego transakcją. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: wlasnoscNieruchomosciGruntowej 

 Nazwa (pełna): własność nieruchomości gruntowej 

 Definicja: Własność nieruchomości gruntowej. 

Atrybut: 
 Nazwa: uzytkowanieWieczyste 

 Nazwa (pełna): użytkowanie wieczyste 

 Definicja: Użytkowanie wieczyste. 

Atrybut: 
 Nazwa: wspoluzytkowanieWieczyste 

 Nazwa (pełna): współużytkowanie wieczyste 

 Definicja: Współużytkowanie wieczyste. 

Atrybut: 
 Nazwa: wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym 

 Nazwa (pełna): własność lokalu wraz z prawem zwiazanym 

 Definicja: Własność lokalu wraz z prawem zwiazanym - prawem do 

nieruchomości wspólnej.  

Atrybut: 
 Nazwa: wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym 

 Nazwa (pełna): własność budynku wraz z prawem zwiazanym 

 Definicja: Własność budynku wraz z prawem zwiazanym - prawem 

użytkowania wieczystego gruntu.  

 

Klasa: RCW_UzbrojenieDzialki     

 Nazwa: RCW_UzbrojenieDziałki 

 Definicja: Uzbrojenie działki. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: siecWodociagowa 

 Nazwa (pełna): sieć wodociągowa 

 Definicja: Sieć wodociągowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: lokalneUjecieWody 

 Nazwa (pełna): lokalne ujęcie wody 

 Definicja: Lokalne ujęcie wody. 

Atrybut: 



Klasa: RCW_UzbrojenieDzialki     

 Nazwa: siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia 

 Nazwa (pełna): sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 

 Definicja: Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. 

Atrybut: 
 Nazwa: siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia 

 Nazwa (pełna): sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 

 Definicja: Sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. 

Atrybut: 
 Nazwa: siecCieplownicza 

 Nazwa (pełna): sieć ciepłownicza 

 Definicja: Sieć ciepłownicza. 

Atrybut: 
 Nazwa: siecGazowa 

 Nazwa (pełna): sieć gazowa 

 Definicja: Sieć gazowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: kanalizacjaSanitarnaOgolna 

 Nazwa (pełna): kanalizacja sanitarna ogólna 

 Definicja: Kanalizacja sanitarna ogólna 

Atrybut: 
 Nazwa: kanalizacjaSanitarnaLokalna 

 Nazwa (pełna): kanalizacja sanitarna lokalna 

 Definicja: Kanalizacja sanitarna lokalna. 

Atrybut: 
 Nazwa: siecTelefoniczna 

 Nazwa (pełna): sieć telefoniczna 

 Definicja: Sieć telefoniczna. 

Atrybut: 
 Nazwa: tvKablowa 

 Nazwa (pełna): TV kablowa 

 Definicja: TV kablowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: kanalizacjaDeszczowa 

 Nazwa (pełna): Kanalizacja deszczowa 

 Definicja: Kanalizacja deszczowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: siecSzerokopasmowa 

 Nazwa (pełna): Sieć szerokopasmowa 

 Definicja: Sieć szerokopasmowa. 

 

 

Klasa: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu     

 Nazwa: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu 

 Definicja: Uzbrojenie budynku, lokalu. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: wodaSieciowa 

 Nazwa (pełna): woda sieciowa 

 Definicja: Woda sieciowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: wodaUjecieLokalneStudnia 

 Nazwa (pełna): woda ujęcie lokalne – studnia 

 Definicja: Woda ujęcie lokalne – studnia. 



Klasa: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu     

Atrybut: 
 Nazwa: energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia 

 Nazwa (pełna): energia elektryczna niskiego napięcia 

 Definicja: Energia elektryczna niskiego napięcia. 

Atrybut: 
 Nazwa: energiaElektrycznaSredniegoNapiecia 

 Nazwa (pełna): energia elektryczna średniego napięcia 

 Definicja: Energia elektryczna średniego napięcia. 

Atrybut: 
 Nazwa: coSieciowe 

 Nazwa (pełna): CO sieciowe 

 Definicja: CO sieciowe. 

Atrybut: 
 Nazwa: coLokalne 

 Nazwa (pełna): CO lokalne 

 Definicja: CO lokalne. 

Atrybut: 
 Nazwa: gazSieciowy 

 Nazwa (pełna): gaz sieciowy 

 Definicja: Gaz sieciowy. 

Atrybut: 
 Nazwa: kanalizacjaSanitarnaOgolna 

 Nazwa (pełna): kanalizacja sanitarna ogólna 

 Definicja: Kanalizacja sanitarna ogólna. 

Atrybut: 
 Nazwa: kanalizacjaSanitarnaLokalna 

 Nazwa (pełna): kanalizacja sanitarna lokalna 

 Definicja: Kanalizacja sanitarna lokalna. 

Atrybut: 
 Nazwa: telefon 

 Nazwa (pełna): telefon 

 Definicja: Telefon. 

Atrybut: 
 Nazwa: kanalizacjaDeszczowa 

 Nazwa (pełna): kanalizacja deszczowa 

 Definicja: Kanalizacja deszczowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: tvKablowa 

 Nazwa (pełna): TV kablowa 

 Definicja: TV kablowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: siecSzerokopasmowa 

 Nazwa (pełna): sieć szerokopasmowa 

 Definicja: Sieć szerokopasmowa. 

 

 

Klasa: RCW_FunPodstawowaLokalu     

 Nazwa: RCW_FunPodstawowaLokalu 

 Definicja: Funkcja podstawowa lokalu. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: mieszkalny 

 Nazwa (pełna): mieszkalny 



Klasa: RCW_FunPodstawowaLokalu     

 Definicja: Lokal mieszkalny. 

Atrybut: 
 Nazwa: niemieszkalny 

 Nazwa (pełna): niemieszkalny 

 Definicja: Lokal niemieszkalny. 

 

Klasa: RCW_FunDrugorzednaLokalu     

 Nazwa: RCW_FunkcjaDrugorzednaLokalu 

 Definicja: Funkcja drugorzędna lokalu. 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: handlowoUslugowy 

 Nazwa (pełna): lokal handlowo-usługowy 

 Definicja: Lokal handlowo-usługowy. 

Atrybut: 
 Nazwa: biurowy 

 Nazwa (pełna): lokal biurowy 

 Definicja: Lokal biurowy. 

Atrybut: 
 Nazwa: produkcyjny 

 Nazwa (pełna): lokal produkcyjny 

 Definicja: Lokal produkcyjny. 

Atrybut: 
 Nazwa: garaz 

 Nazwa (pełna): garaż 

 Definicja: Garaż. 

Atrybut: 
 Nazwa: innyNiemieszkalny 

 Nazwa (pełna): lokal inny niemieszkalny 

 Definicja: Lokal inny niemieszkalny. 

 

Klasa: RCW_RodzajObciazenia     

 Nazwa: RCW_RodzajObciazenia 

 Definicja: Rodzaj obciążenia nieruchomości (części nieruchomości). 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: dozywocie 

 Nazwa (pełna): dożywocie 

 Definicja: Dożywocie. 

Atrybut: 
 Nazwa: hipoteka 

 Nazwa (pełna): hipoteka 

 Definicja: Hipoteka. 

Atrybut: 
 Nazwa: zastaw 

 Nazwa (pełna): zastaw 

 Definicja: Zastaw. 

Atrybut: 
 Nazwa: sluzebnoscOsobista 

 Nazwa (pełna): służebność osobista 

 Definicja: Służebność osobista. 

Atrybut: 
 Nazwa: sluzebnoscGruntowa 



Klasa: RCW_RodzajObciazenia     

 Nazwa (pełna): służebność gruntowa 

 Definicja: Służebność gruntowa. 

Atrybut: 
 Nazwa: inne 

 Nazwa (pełna): inne 

 Definicja: Inne. 

 

Klasa: RCW_WynikWyceny     

 Nazwa: RCW_WynikWyceny 

 Definicja: Wynik Wyceny 

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscRynkowa 

 Nazwa (pełna): wartość rynkowa nieruchomości 

 Definicja: Wartość rynkowa nieruchomości. 

Atrybut: 
 Nazwa: wartoscOdtworzeniowa  

 Nazwa (pełna): wartość odtworzeniowa nieruchomości 

 Definicja: Wartość odtworzeniowa nieruchomości. 

 

Klasa: RCW_ZastosowanePodejscie     

 Nazwa: RCW_ZastosowanePodejscie     

 Definicja: Zastosowane Podejscie     

 Stereotypy: «enumeration» 

Atrybut: 
 Nazwa: porownawcze 

 Nazwa (pełna): porównawcze 

 Definicja: Podejście porównawcze. 

Atrybut: 
 Nazwa: dochodowe 

 Nazwa (pełna): dochodowe 

 Definicja: Podejście dochodowe. 

Atrybut: 
 Nazwa: kosztowe 

 Nazwa (pełna): kosztowe 

 Definicja: Podejście kosztowe. 

Atrybut: 
 Nazwa: mieszane 

 Nazwa (pełna): mieszane 

 Definicja: Podejście mieszane. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Schemat aplikacyjny GML danych RCiWN 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0" 

xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/> 

 <include schemaLocation="RCW_RCiWN_Slowniki.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <element name="RCW_OgolnyObiekt" type="rcw:RCW_OgolnyObiektType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="RCW_OgolnyObiektType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

     <element name="startObiekt" type="dateTime"/> 

     <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/> 

     <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime" 

minOccurs="0"/> 

     <element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="RCW_OgolnyObiektPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="RCW_Nieruchomosc" type="rcw:RCW_NieruchomoscType" 

substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="RCW_NieruchomoscType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="rodzajNieruchomosci" 

type="rcw:RCW_RodzajNieruchomosciType"/> 

     <element name="rodzajUzytkuGruntowego" 

type="rcw:RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType" minOccurs="0"/> 

     <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="rodzajObciazenia" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_RodzajObciazeniaType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 



      </complexType> 

     </element> 

     <element name="szczegolyDotObciazenia" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="nieruchomosc1" 

type="rcw:RCW_TransakcjaPropertyType"/> 

     <element name="nieruchomosc2" 

type="rcw:RCW_WycenaPropertyType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>rcw:wycena2</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

     <element name="nieruchomosc3" 

type="rcw:RCW_OpisBudynkuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="nieruchomosc4" 

type="rcw:RCW_OpisLokaluPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="nieruchomosc5" 

type="rcw:RCW_OpisDzialkiPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="RCW_NieruchomoscPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="rcw:RCW_Nieruchomosc"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="RCW_Wycena" type="rcw:RCW_WycenaType" 

substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="RCW_WycenaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idWyceny" type="string"/> 

     <element name="dataWyceny" type="date"/> 

     <element name="wynikWyceny" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_WynikWycenyType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 



     <element name="celWyceny" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_CelWycenyType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="zastosowanePodejscie" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_ZastosowanePodejscieType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="wartoscNieruchomosci" type="decimal"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="wycena1" type="gml:ReferenceType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>egb:EGB_Dokument</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

     <element name="wycena2" 

type="rcw:RCW_NieruchomoscPropertyType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>rcw:nieruchomosc2</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="RCW_WycenaPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="rcw:RCW_Wycena"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="RCW_Transakcja" type="rcw:RCW_TransakcjaType" 

substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="RCW_TransakcjaType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idTransakcji" type="string"/> 

     <element name="dataSporzadzeniaUmowy" type="date"/> 



     <element name="formaObrotu" 

type="rcw:RCW_FormaObrotuType"/> 

     <element name="rodzajRynku" 

type="rcw:RCW_RodzajRynkuType" minOccurs="0"/> 

     <element name="rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji" 

type="rcw:RCW_RodzajPrawaType"/> 

     <element name="udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransacji" 

type="string"/> 

     <element name="stronaSprzedajaca" 

type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/> 

     <element name="stronaKupujaca" 

type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/> 

     <element name="cena" type="decimal"/> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="transakcja" type="gml:ReferenceType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>egb:EGB_Dokumen</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="RCW_TransakcjaPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="rcw:RCW_Transakcja"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="RCW_OpisDzialki" type="rcw:RCW_OpisDzialkiType" 

substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="RCW_OpisDzialkiType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idDzialki" type="string"/> 

     <element name="funDominujaca" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_FunDominujacaDzialkiType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="cenaDzialkiEwidencyjnej" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 



     </element> 

     <element name="wartoscDzialkiEwidencyjnej" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="powierzchniaEwidencyjna" 

type="gml:AreaType"/> 

     <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="opisDzialki" type="gml:ReferenceType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>egb:EGB_Adres</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="RCW_OpisDzialkiPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="rcw:RCW_OpisDzialki"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="RCW_OpisBudynku" type="rcw:RCW_OpisBudynkuType" 

substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/> 



 <complexType name="RCW_OpisBudynkuType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idBudynku" type="string"/> 

     <element name="funSzczegolowaBudynku" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded > 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="cenaBudynku" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="wartoscBudynku" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 



     <element name="powUzytkowaBud" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="gml:AreaType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="opisBudynku" type="gml:ReferenceType" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>egb:EGB_Adres</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="RCW_OpisBudynkuPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="rcw:RCW_OpisBudynku"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <element name="RCW_OpisLokalu" type="rcw:RCW_OpisLokaluType" 

substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/> 

 <complexType name="RCW_OpisLokaluType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType"> 

    <sequence> 

     <element name="idLokalu" type="string"/> 

     <element name="rodzajLokalu" 

type="rcw:RCW_FunPodstawowaLokaluType"/> 

     <element name="nrKondygnacji" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="integer"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="liczbaIzb" type="integer"/> 

     <element name="funDrugorzedna" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_FunDrugorzednaLokaluType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 



      </complexType> 

     </element> 

     <element name="cenaLokalu" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="wartoscLokalu" nillable="true"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="decimal"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="powUzytkowaLokalu" type="gml:AreaType"/> 

     <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia" nillable="true" 

maxOccurs="unbounded"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension 

base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType"> 

         <attribute name="nilReason" 

type="gml:NilReasonType"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <!-- Roles --> 

     <element name="opisLokalu2" 

type="rcw:RCW_OpisBudynkuPropertyType"/> 

     <element name="opisLokalu1" type="gml:ReferenceType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>egb:EGB_Adres</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 



  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="RCW_OpisLokaluPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="rcw:RCW_OpisLokalu"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

</schema> 

 

Schemat aplikacyjny GML – Słowniki do RCiWN 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0" 

elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <!-- ============================================================= --> 

 <simpleType name="RCW_FunDominujacaDzialkiType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="BD"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>brakDanych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="MN"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budownictwoMieszkanioweJednorodzinne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="MW"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>budownictwoMieszkanioweWielorodzinne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="U"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyZabudowyUslugowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="US"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenySportuIRekreacji</gml:description> 

     </appinfo> 



    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="UC"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyRozmieszczeniaObiektowHandlowychOPowierzchniSprzedazyPowyzej2000</

gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="R"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>terenyRolnicze</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="RU"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyObslugiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychOgrodniczychOraz

GospodarstwachLesnychIRybackich</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="RM"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlanychIOgrodniczych

</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="P"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="PG"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>obszaryITerenyGornicze</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="ZN"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyZieleniObjeteFormamiOchronyPrzyrodyZgodnieZPrzepisamiOOchroniePrzyro

dy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="ZL"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lasy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="ZP"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyZieleniUrzadzonej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="ZD"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyOgrodowDzialkowych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="ZC"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>cmentarze</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="ZZ"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>obszaryZagrozonePowodzia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="WM"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyWodPowierzchniowychMorskich</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="WS"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyWodPowierzchniowychSrodladowych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="KD"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyDrogPublicznych</gml:description> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="KDW"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyDrogWewnetrznych</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="KW"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>terenyKomunikacjiWodnejSzlakiWodne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="E"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>elektroenergetyka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="G"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gazownictwo</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="W"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wodociagi</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="K"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kanalizacja</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="T"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>telekomunikacja</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="O"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gospodarowanieOdpadami</gml:description> 

     </appinfo> 



    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="C"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>cieplownictwo</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="INN"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inneNiewymienione</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_UzbrojenieDzialkiType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>siecWodociagowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lokalneUjecieWody</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>siecCieplownicza</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 



      <gml:description>siecGazowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="8"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="9"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>siecTelefoniczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="10"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>tvKablowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="11"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="12"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gruntyOrne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 



   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>sady</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>lakiTrwale</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>pastwiskaTrwale</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gruntyRolneZabudowane</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gruntyPodStawami</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>rowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_FormaObrotuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wolnyRynek</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>sprzedazBezprzetargowa</gml:description> 

     </appinfo> 



    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>sprzedazPrzetargowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_RodzajNieruchomosciType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>nieruchomoscLesna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zabudowanaNieruchomoscRolna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>zabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagrodowa</gml:d

escription> 

     </appinfo> 

    </annotation> 



   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi</gml:descriptio

n> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="8"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcjeNizZagrodowaIMieszk

aniowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="9"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>nieruchomoscBudynkowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="10"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>nieruchomoscLokalowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="11"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>innaNieruchomosc</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_FunPodstawowaLokaluType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>mieszkalny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>niemieszkalny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 



  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_WynikWycenyType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wartoscRynkowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2 "> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wartoscOdtworzeniowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_RodzajRynkuType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>rynekPierwotny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>rynekWtorny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_RodzajPrawaType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wlasnoscNieruchomościGruntowej</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 



     

 <gml:description>wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_ZastosowanePodejscieType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>porownawcze</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>dochodowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>kosztowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>mieszane</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_CelWycenyType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>sprzedazNieruchomosci</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 



     

 <gml:description>oplatyZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zastawHipoteczny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zastawBankowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_RodzajObciazeniaType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>dozywocie</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>hipoteka</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>zastaw</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>sluzebnoscOsobista</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 



     <appinfo> 

      <gml:description>sluzebnoscGruntowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>inne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>skarbPanstwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>gminaPowiatWojewodztwa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>osobaFizyczna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>osobaPrawna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>wodaSieciowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     



 <gml:description>wodaUjecieLokalneStudnia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>energiaElektrycznaSredniegoNapiecia</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>coSieciowe</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="6"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>coLokalne</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="7"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>gazSieciowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="8"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="9"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="10"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 



      <gml:description>telefon</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="11"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="12"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>tvKablowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="13"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="RCW_FunDrugorzednaLokaluType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="1"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>handlowoUslugowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="2"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>biurowy</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="3"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>produkcyjny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="4"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

      <gml:description>garaz</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="5"> 

    <annotation> 



     <appinfo> 

      <gml:description>innyNiemieszkalny</gml:description> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</schema> 

 
Schemat aplikacyjny GML do Modelu Podstawowego 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" 

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

 <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/> 

 <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/citation.xsd"/> 

 <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gco" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gco/gco.xsd"/> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_ObiektPrzestrzenny" type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="zbior" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

      <complexType> 

       <complexContent> 

        <extension base="gml:ReferenceType"> 

         <attribute ref="gco:nilReason"/> 

        </extension> 

       </complexContent> 

      </complexType> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny" 



type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true" 

substitutionGroup="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/> 

 <complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true"> 

  <complexContent> 

   <extension base="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType"> 

    <sequence> 

     <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

     <element name="metadane" 

type="gmd:MD_Metadata_PropertyType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

     <element name="obiekt" 

type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:targetElement>bt:BT_ObiektPrzestrzenny</gml:targetElement> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType"> 

  <sequence minOccurs="0"> 

   <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_IdentyfikatorType"> 

  <sequence> 



   <element name="lokalnyId" type="string"/> 

   <element name="przestrzenNazw" type="string"/> 

   <element name="wersjaId" type="string" minOccurs="0"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_Identyfikator"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_Zbior" type="bt:BT_ZbiorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_ZbiorType"> 

  <sequence> 

   <element name="dataAktualizacji" type="date" minOccurs="0"/> 

   <element name="dataUtworzenia" type="date"/> 

   <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> 

   <element name="postacElektroniczna" type="boolean"/> 

   <element name="rozszerzenie" type="string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="autor" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="tytul" type="string"/> 

   <element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="rodzajZawartosci" type="bt:BT_RodzajElementuType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ZbiorPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_Zbior"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType"> 

  <sequence> 

   <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/> 

   <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_OperatTech" type="bt:BT_OperatTechType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="BT_OperatTechType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="dataUtworzenia" type="date"/> 

     <element name="idOpracowania" type="string" 



maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="metadane" 

type="gmd:MD_Metadata_PropertyType"/> 

     <element name="odniesienieDoBazy" 

type="bt:BT_BazaEnumerationType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="wykonawca" 

type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/> 

     <element name="zasiegRoboty" 

type="gml:LinearRingPropertyType"/> 

     <element name="zasobSieciowy" 

type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="zawartosc" type="bt:BT_ZbiorPropertyType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="idZgloszenia"> 

      <complexType> 

       <simpleContent> 

        <extension base="string"> 

         <attribute ref="gco:nilReason"/> 

        </extension> 

       </simpleContent> 

      </complexType> 

     </element> 

     <element name="zleceniodawca"> 

      <complexType> 

       <complexContent> 

        <extension 

base="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/> 

       </complexContent> 

      </complexType> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_OperatTechPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_OperatTech"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="BT_BazaEnumerationType"> 

  <annotation/> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="EGiB"/> 

   <enumeration value="GESUT"/> 

   <enumeration value="BDNMT"/> 

   <enumeration value="BDOrto"/> 

   <enumeration value="BDOT10k"/> 

   <enumeration value="BDOT500"/> 

   <enumeration value="BDSOG"/> 

   <enumeration value="BDZLiS"/> 

   <enumeration value="EMUiA"/> 

   <enumeration value="PRG"/> 

   <enumeration value="PRNG"/> 

   <enumeration value="PRPOG"/> 

   <enumeration value="RCiWN"/> 

   <enumeration value="BDOO"/> 

  </restriction> 



 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="BT_RodzajElementuType"> 

  <union memberTypes="bt:BT_RodzajElementuEnumerationType 

bt:BT_RodzajElementuOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_RodzajElementuEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="dowodyIKopieDoreczen"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="dziennikPomiaru"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="inny"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="protokol"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="roboczaBazaDanych"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="sprawozdanieTechniczne"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

   <enumeration value="szkicPomiarowy"> 

    <annotation/> 

   </enumeration> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_RodzajElementuOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="BT_UkladWysType"> 

  <union memberTypes="bt:BT_UkladWysEnumerationType bt:BT_UkladWysOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladWysEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="Kronsztadt60"/> 

   <enumeration value="Kronsztadt86"/> 

   <enumeration value="Kronsztadt2006"/> 

   <enumeration value="Amsterdam55"/> 

   <enumeration value="Amsterdam2000"/> 

   <enumeration value="EUREF89"/> 

   <enumeration value="ETRF2000"/> 

   <enumeration value="ETRF2008"/> 

   <enumeration value="Pulkowo42"/> 

   <enumeration value="EVRS2007"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladWysOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 



 <simpleType name="BT_UkladGeodType"> 

  <union memberTypes="bt:BT_UkladGeodEnumerationType bt:BT_UkladGeodOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladGeodEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="EUREF89"/> 

   <enumeration value="ETRF2000"/> 

   <enumeration value="ETRF2008"/> 

   <enumeration value="Pulkowo42"/> 

   <enumeration value="PUWP1992"/> 

   <enumeration value="PUWP2000"/> 

   <enumeration value="PUWP1965"/> 

   <enumeration value="PUWP1942"/> 

   <enumeration value="PUWPBG"/> 

   <enumeration value="UTM"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="BT_UkladGeodOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType"> 

  <choice> 

   <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

   <element name="obiekt" type="gml:ReferenceType"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:targetElement>bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny</gml:targetElement> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

   <element name="obiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoPropertyType" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany</gml:reversePropertyName> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

   <element name="pktWysKarto" type="bt:KR_PktWysPropertyType" 

minOccurs="0"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany2</gml:reversePropertyName> 

     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

   <element name="liniaWysKarto" type="bt:KR_LiniaWysPropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <annotation> 

     <appinfo> 

     

 <gml:reversePropertyName>bt:obiektyReferencyjne</gml:reversePropertyName> 



     </appinfo> 

    </annotation> 

   </element> 

  </choice> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <simpleType name="BT_ReferencjaDoObiektuUnionSemantics"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="identyfikatorIIP"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="BT_DokumentType"> 

  <sequence> 

   <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> 

   <element name="rodzaj" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/> 

   <element name="status" type="bt:DC_StatusDokumentuKodType"/> 

   <element name="sygnatura" type="string" minOccurs="0"/> 

   <element name="tytul" type="string"/> 

   <element name="wydawca" type="string"/> 

   <element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="data"> 

    <complexType> 

     <simpleContent> 

      <extension base="date"> 

       <attribute ref="gco:nilReason"/> 

      </extension> 

     </simpleContent> 

    </complexType> 

   </element> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="BT_DokumentPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:BT_Dokument"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="DC_RodzajDokumentuType"> 

  <annotation/> 

  <union memberTypes="bt:DC_RodzajDokumentuEnumerationType 

bt:DC_RodzajDokumentuOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="DC_RodzajDokumentuEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="decyzja"/> 

   <enumeration value="inny"/> 

   <enumeration value="orzeczenie"/> 

   <enumeration value="rozporzadzenie"/> 

   <enumeration value="protokol"/> 

   <enumeration value="uchwala"/> 



   <enumeration value="umowa"/> 

   <enumeration value="ustawa"/> 

   <enumeration value="wyciągZKW"/> 

   <enumeration value="zarzadzenie"/> 

   <enumeration value="zawiadomienie"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="DC_RodzajDokumentuOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="DC_StatusDokumentuKodType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="obowiazujacy"/> 

   <enumeration value="nieobowiazujacy"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="KR_ObiektKartoType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="mianownikSkali" type="integer"/> 

     <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="geometriaKarto" 

type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="parametr" type="double" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="obiektPrzedstawiany1" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>bt:obiektKarto</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_PktWys" type="bt:KR_PktWysType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="KR_PktWysType"> 



  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="polozenie" type="gml:DirectPositionType"/> 

     <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"/> 

     <element name="rodzajPkt" type="bt:KR_RodzajPktuType"/> 

     <element name="obiektPrzedstawiany2" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>bt:pktWysKarto</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_PktWysPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_PktWys"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_LiniaWys" type="bt:KR_LiniaWysType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="KR_LiniaWysType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="geometriaKarto" 

type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     <element name="rodzajLinii" type="bt:KR_RodzajLiniiType"/> 

     <element name="obiektyReferencyjne" 

type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <annotation> 

       <appinfo> 

       

 <gml:reversePropertyName>liniaWysKarto</gml:reversePropertyName> 

       </appinfo> 

      </annotation> 

     </element> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_LiniaWysPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_LiniaWys"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" 



substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="KR_EtykietaType"> 

  <sequence> 

   <element name="tekst" type="string"/> 

   <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaType"/> 

   <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <element name="odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType" minOccurs="0"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_EtykietaTypePropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_Etykieta"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="KR_KrojPismaType"> 

  <sequence> 

   <element name="nazwaCzcionki" type="string"/> 

   <element name="wysCzcionki" type="integer"/> 

   <element name="pogrubiona" type="boolean"/> 

   <element name="kursywa" type="boolean"/> 

   <element name="podkreslona" type="boolean"/> 

   <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_KrojPismaPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_KrojPisma"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_Odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType" 

substitutionGroup="gml:AbstractObject"/> 

 <complexType name="KR_OdnosnikType"> 

  <sequence> 

   <element name="polozenie" type="gml:PointType" minOccurs="3" 

maxOccurs="3"/> 

  </sequence> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_OdnosnikPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_Odnosnik"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

 <complexType name="KR_OpisType"> 

  <complexContent> 

   <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

    <sequence> 

     <element name="idOpisu" type="string"/> 

     <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> 

     <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaType" 

minOccurs="0"/> 



     <element name="geometriaKarto" 

type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </extension> 

  </complexContent> 

 </complexType> 

 <complexType name="KR_OpisPropertyType"> 

  <sequence> 

   <element ref="bt:KR_Opis"/> 

  </sequence> 

  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

 </complexType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="KR_RodzajPktuType"> 

  <annotation/> 

  <union memberTypes="bt:KR_RodzajPktuEnumerationType bt:KR_RodzajPktuOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajPktuEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="pikieta"/> 

   <enumeration value="pktOsnowy"/> 

   <enumeration value="rzednaArmatury"/> 

   <enumeration value="inny"/> 

   <enumeration value="rzednaDna"/> 

   <enumeration value="rzednaGory"/> 

   <enumeration value="rzednaDolu"/> 

   <enumeration value="pktWysNaturalny"/> 

   <enumeration value="pktWysSztuczny"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajPktuOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <!--======================================--> 

 <simpleType name="KR_RodzajLiniiType"> 

  <annotation/> 

  <union memberTypes="bt:KR_RodzajLiniiEnumerationType bt:KR_RodzajLiniiOtherType"/> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajLiniiEnumerationType"> 

  <restriction base="string"> 

   <enumeration value="warstwica"/> 

   <enumeration value="granicaSkarpy"/> 

   <enumeration value="inna"/> 

   <enumeration value="liniaGrzbietu"/> 

   <enumeration value="liniaCieku"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

 <simpleType name="KR_RodzajLiniiOtherType"> 

  <restriction base="string"> 

   <pattern value="other: \w{2,}"/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</schema> 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 11 

Zasady zapisywania danych RCWiN w formacie SWDE 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Dane RCiWN udostępniane w formacie SWDE, zapisuje się w postaci komputerowych 

plików ASCII sformatowanych zgodnie z opisem: 

1) obiektów bazy danych RCiWN oraz relacji między tymi obiektami, zawartym 

w rozdziale 2 niniejszego załącznika, 

2) formatu SWDE, zawartym w rozdziale 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia. 

2. W celu wyróżnienia danych RCiWN zapisanych w formacie SWDE od innych danych, 

każdą nazwę kodową (KOD) obiektu ewidencyjnego, atrybutu lub relacji poprzedza się 

w pliku SWDE przedrostkiem RCW_. 

3. Przy opisie obiektów bazy danych RCiWN oraz ich relacji z innymi obiektami przepisy 

rozdziału 2 ust. 1-11 załącznika nr 4 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

4. Uzupełnieniem opisu działek ewidencyjnych, budynków oraz lokali, wchodzących 

w skład nieruchomości będących przedmiotem transakcji lub wyceny, są informacje 

zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

 

II. Obiekty bazy danych RCiWN oraz ich relacji z innymi obiektami 

1. Transakcja: 

 

Transakcja RC RCW_TR 

DEFINICJA Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania 

wieczystego. Reprezentuje dane dotyczące jednej nieruchomości. 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI 

Identyfikator transakcji  IDTR   

Data sporządzenia umowy DTD rrrr-mm-dd  

Tryb zawarcia umowy FOB 1- wolny rynek 

2- sprzedaż bezprzetargowa 

nieruchomości Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu 

terytorialnego 

3- sprzedaż przetargowa 

nieruchomości Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu 

terytorialnego 

 

Rodzaj rynku 

nieruchomości 

RRN 1- pierwotny rynek nieruchomości 

2- wtórny rynek nieruchomości 

Dotyczy wyłącznie 

nieruchomości lokalowych oraz 

nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi. 

Rodzaj prawa, które było 

przedmiotem transakcji  

RPN 1- własność nieruchomości 

gruntowej 

2- użytkowanie wieczyste 

3- własność lokalu wraz z prawem 

związanym - prawem do 

nieruchomości wspólnej 

4- własność budynku wraz z 

prawem związanym - prawem 

użytkowania wieczystego gruntu 

 



Udział w prawie, które 

było przedmiotem 

transakcji 

UD Ułamek właściwy Nie dotyczy praw związanych.  

Strona sprzedająca STS 1- Skarb Państwa  

2- jednostka samorządu 

terytorialnego 

3- osoba fizyczna 

4- osoba prawna inna niż Skarb 

Państwa i jednostka samorządu 

terytorialnego  

 

Strona kupująca STK 1- Skarb Państwa  

2- jednostka samorządu 

terytorialnego 

3- osoba fizyczna 

4- osoba prawna inna niż Skarb 

Państwa i jednostka samorządu 

terytorialnego    

 

Cena  CNR PLN Wartość atrybutu CNR to cena 

jednej nieruchomości określona  

w umowie. 

Jeżeli umowa zawiera cenę 

łączną  dotyczącą wielu 

nieruchomości, to nie podlega 

ujawnieniu w RCiWN.  

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI 

Wskazanie na dokument, 

stanowiący podstawę 

prawną wpisu do RCiWN 

RDOK 

 

EGB_DOK 1  

Wskazanie na 

nieruchomość, której 

dotyczy transakcja 

RNIER RCW_NIER 1  

 

2. Wycena: 

 

Wycena RC RCW_WY

C 

DEFINICJA Postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. 

Reprezentuje dane dotyczące jednego procesu wyceny jednej nieruchomości.  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI 

Identyfikator wyceny  IDWC   

Data wyceny DTD rrrr-mm-dd  

Wynik wyceny WWN 1- wartość rynkowa nieruchomości 

2- wartość odtworzeniowa 

nieruchomości  

 

W przypadku braku informacji 

umożliwiających ustalenie 

wartości atrybutu WWN 

stosuje się atrybut specjalny 

unknown. 

Cel wyceny CSZ 1- sprzedaż nieruchomości 

2- opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego lub trwałego zarządu 

3- zastaw hipoteczny 

4- zastaw bankowy 

5- inny 

W przypadku braku informacji 

umożliwiających ustalenie 

wartości atrybutu CSZ stosuje 

się atrybut specjalny unknown. 

Zastosowane podejście 

do określenia wartości 

PWN 1- porównawcze 

2- dochodowe 

3- kosztowe 

4- mieszane 

W przypadku braku informacji 

umożliwiających ustalenie 

wartości atrybutu PWN 

stosuje się atrybut specjalny 

unknown. 

Wartość nieruchomości WRN 

 

PLN Wartość nieruchomości 

objętej wyceną. 



RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY UWAGI 

Wskazanie na 

dokument stanowiący 

podstawę wpisu do 

RCiWN 

RDOK EGB_DOK 1  

Wskazanie na 

nieruchomość, której 

dotyczy wycena  

RNIER RCW_NIER 1  

 

3. Nieruchomość: 

Nieruchomość RC RCW_NIER 

DEFINICJA Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI 

Rodzaj nieruchomości RDN 1- niezabudowana nieruchomość 

jednoużytkowa rolna 

2- niezabudowana nieruchomość 

rolna wieloużytkowa 

3- niezabudowana nieruchomość 

leśna 

4- zabudowana nieruchomość rolna 

5- zabudowana nieruchomość leśna 

6- niezabudowana nieruchomość 

przeznaczona pod zabudowę inną 

niż zagrodową 

7- nieruchomość zabudowana 

budynkiem  lub budynkami 

mieszkalnymi 

8- nieruchomość zabudowana 

budynkami pełniącymi inne 

funkcje niż zagrodowa i 

mieszkaniowa 

9- nieruchomość budynkowa 

10- nieruchomość lokalowa 

11- inna nieruchomość 

Przez nieruchomość 

jednoużytkową rozumie się 

nieruchomość, w skład której 

wchodzi tylko jeden z 

użytków gruntowych, 

wymienionych  

w  § 67 rozporządzenia; 

występowanie w 

nieruchomości użytku 

gruntowego oznaczonego 

symbolem „w” nie zmienia 

charakteru nieruchomości, 

pozostaje ona nadal 

nieruchomością 

jednoużytkową. 

Rodzaj użytku 

gruntowego w rolnej 

nieruchomości 

jednoużytkowej 

UZG 1- grunty orne –R 

2- sady – S 

3- łąki trwałe –Ł 

4- pastwiska trwałe –Ps 

5- grunty rolne zabudowane –Br  

6- grunty pod stawami –Wśr 

7- grunty pod rowami –W 

Nie może być pusty dla RDN 

równego 1. 

 

Uzupełniający opis 

nieruchomości 

UON  Opis zawiera informacje 

charakteryzujące atrybut RDN 

= 11, a także informacje o 

budowlach, urządzeniach  

i innych elementach 

wpływających na wartość 

nieruchomości.  

Obciążenia 

nieruchomości 

RON 1- dożywocie 

2- hipoteka 

3- zastaw 

4- służebność osobista 

5- służebność gruntowa 

6- inne 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

RON stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Szczegóły dotyczące 

obciążeń 
SDO  

Opis zawiera informacje 

charakteryzujące atrybut RON. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI 

Wskazanie na opisy 

składników 

RSKL 1- RCW_DZE 

2- RCW_BUD 

0+ Musi zachodzić relacja do co 

najmniej jednego ze 



nieruchomości, która 

była przedmiotem 

transakcji 

3- RCW_LOK wskazanych obiektów. 

 

4. Opis działki: 

Opis działki  RD RCW_DZE 

DEFINICJA Działka będąca składnikiem nieruchomości.  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI 

Identyfikator działki IDD  Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB.  

Funkcja dominująca FDZ 0- Brak danych = BD 

1- Budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne = MN, 

2- Budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne = MW, 

3- Tereny zabudowy usługowej = U 

4- Tereny sportu i rekreacji = US 

5- Tereny rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m
2
 = UC 

6- Tereny rolnicze = R 

7- Tereny obsługi produkcji w 

gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych oraz 

gospodarstwach leśnych i 

rybackich = RU 

8- Tereny zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych = 

RM 

9- Tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów = P 

10- Obszary i tereny górnicze = PG 

11- Tereny zieleni objęte formami 

ochrony przyrody zgodnie z 

przepisami o ochronie przyrody = 

ZN 

12- Lasy = ZL 

13- Tereny zieleni urządzonej = ZP 

14- Tereny ogrodów działkowych = 

ZD 

15- Cmentarze = ZC 

16- Obszary zagrożone powodzią = 

ZZ 

17- Tereny wód powierzchniowych 

morskich = WM 

18- Tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych = WS 

19- Tereny dróg publicznych = KD 

20- Tereny dróg wewnętrznych = 

KDW 

21- Tereny komunikacji wodnej, 

szlaki wodne = KW 

22- Elektroenergetyka = E 

23- Gazownictwo = G 

24- Wodociągi = W 

25- Kanalizacja = K 

26- Telekomunikacja = T 

27- Gospodarowanie odpadami = O 

Atrybut FDZ określa główne 

przeznaczenie działki  wg 

ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego.  

W przypadku braku 

informacji umożliwiającej 

ustalenie wartości atrybutu 

FDZ stosuje się atrybut 

specjalny unknown.   



28- Ciepłownictwo = C 

29- Inne niewymienione = INN 

Uzbrojenie istniejące UZI 1- Sieć wodociągowa 

2- Lokalne ujęcie wody 

3- Sieć elektroenergetyczna niskiego        

       napięcia 

4- Sieć elektroenergetyczna       

       średniego napięcia 

5- Sieć ciepłownicza 

6- Sieć gazowa 

7- Kanalizacja sanitarna ogólna 

8- Kanalizacja sanitarna lokalna 

9- Sieć telefoniczna 

10- TV kablowa 

11- Kanalizacja deszczowa 

12- Sieć szerokopasmowa 

Atrybut wielowartościowy.  

 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

UZI stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Uzbrojenie możliwe do 

podłączenia 

UZD Jak dla atrybutu UZI Atrybut wielowartościowy. 

Nie może zawierać wartości 

wymienionych dla atrybutu 

UZI. 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

UZD stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Cena działki 

ewidencyjnej 

CND PLN W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

CND stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Wartość działki 

ewidencyjnej 

WRD PLN W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

WRD stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Pole powierzchni 

działki ewidencyjnej 

PEW  Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI 

Adres działki  RADR EGB_ADR 1+ Na adres muszą się składać co 

najmniej nazwy: 

województwa, powiatu, 

gminy, miejscowości. 

 

5. Opis budynku: 

Opis budynku  RD RCW_BUD 

DEFINICJA Budynek będący składnikiem nieruchomości. 

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI 

Identyfikator budynku  IDB   Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

Funkcja szczegółowa 

budynku 

FSB  Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

FSB stosuje się atrybut 

specjalny unknown 

Uzbrojenie istniejące UZI 1- Woda sieciowa 

2- Woda ujęcie lokalne – studnia 

Atrybut wielowartościowy.  

 



3- Energia elektryczna niskiego       

       napięcia 

4- Energia elektryczna średniego  

       napięcia 

5- CO sieciowe 

6- CO lokalne 

7- Gaz sieciowy 

8- Kanalizacja sanitarna ogólna 

9- Kanalizacja sanitarna lokalna 

10- Telefon 

11- Kanalizacja burzowa 

12- TV kablowa 

13- Sieć szerokopasmowa 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

UZI stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Uzbrojenie możliwe do 

podłączenia 

UZD Jak dla atrybutu UZI W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

UZD stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Cena budynku CNB PLN W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

CNB stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Wartość budynku WTB PLN W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

WTB stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Powierzchnia użytkowa 

budynku 

PEB 
 

Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

PEB stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI  

Adres  RADR EGB_ADR 1+ Na adres muszą się składać co 

najmniej nazwy: 

województwa, powiatu, 

gminy, miejscowości 

 

6. Opis lokalu 

Opis lokalu RD RCW_LKL 

DEFINICJA Lokal będący składnikiem nieruchomości.  

ATRYBUT KOD WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UWAGI 

Identyfikator lokalu IDL  Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

Rodzaj lokalu TLOK 1- mieszkalny 

2- niemieszkalny  

Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

Funkcja drugorzędna FDL 1- Handlowo-usługowa 

2- Biurowa 

3- Produkcyjna 

4- Garaż 

5- Inna niemieszkalna 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

FDL stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Uzbrojenie istniejące UZI 1- Woda sieciowa 

2- Woda ujęcie lokalne – studnia 

3- Energia elektryczna niskiego 

napięcia 

W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

UZI stosuje się atrybut 



4- Energia elektryczna średniego 

napięcia 

5- CO sieciowe 

6- CO lokalne 

7- Gaz sieciowy 

8- Kanalizacja sanitarna ogólna 

9- Kanalizacja sanitarna lokalna 

10- Telefon 

11- Kanalizacja burzowa 

12- TV kablowa 

13- Sieć szerokopasmowa 

specjalny unknown. 

Uzbrojenie możliwe do 

podłączenia 

UZD Jak dla atrybutu UZI Atrybut wielowartościowy. 

Nie może zawierać wartości 

wymienionych dla atrybutu 

UZI. W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

UZD stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Numer kondygnacji, na 

której znajduje się 

główne wejście do 

lokalu 

NKL  Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

Liczba izb LIZ  Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

Cena lokalu CNL PLN W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

CNL stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Wartość lokalu WRL PLN W przypadku braku 

informacji umożliwiających 

ustalenie wartości atrybutu 

WRL stosuje się atrybut 

specjalny unknown. 

Powierzchnia użytkowa 

lokalu 

PEU  Atrybut jest pozyskiwany z 

bazy danych EGiB. 

RELACJA  OBIEKT  WSKAZYWANY  UWAGI 

Adres  RADR EGB_ADR 1 Na adres muszą się składać co 

najmniej nazwy: 

województwa, powiatu, 

gminy, miejscowości 

Wskazanie na opis 

budynku 

RBUD RCW_BUD 1  
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego 

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w  sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), zwanego dalej 

„rozporządzeniem”, opracowany został na podstawie art. 26 ust 2 ustawy z  dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie, którego projekt jest 

przedmiotem uzasadnienia, zostanie wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rozwoju wsi. 

Przedstawione w projekcie rozporządzenia propozycje zmian i uzupełnień mają na 

celu:  

1) dostosowanie dotychczasowych przepisów rozporządzenia do obowiązujących obecnie 

innych przepisów prawa, a w szczególności: 

 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, 

poz. 489),  

 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 108  

z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

2) harmonizację zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków z innymi zbiorami danych, 

zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b Prawa geodezyjnego 

i kartograficznego, a w szczególności: 

a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

b) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, 

c) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; 

d) państwowego rejestru nazw geograficznych, 

e) ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

f) rejestru cen i wartości nieruchomości, 

g) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000; 

3) ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych bazach danych ewidencji 
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gruntów i budynków oraz logicznych modeli tych baz, i stworzenia przez to warunków 

do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

oraz wykonania obowiązków, dotyczących zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach, określonych w art. 24b ustawy; 

4) przyjęcie formatu GML, jako podstawowego formatu wymiany i udostępniania zbiorów 

danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie dotychczasowego formatu 

wymiany danych ewidencyjnych SWDE do potrzeb ZSIN oraz infrastruktury informacji 

przestrzennej; 

5) doprecyzowanie zasad zaliczania gruntów do rodzajów użytków gruntowych; 

6) dostosowanie systematyki grup i podgrup rejestrowych do przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

7) rozszerzenie zakresu zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją o dane dotyczące 

gleboznawczych klas gruntów. 

Propozycje zmian wychodzą naprzeciw sugestiom i postulatom zgłaszanym przez  

przedstawicieli służby geodezyjnej i kartograficznej wszystkich szczebli administracji, 

środowisko naukowe, wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz instytucje i 

organy administracji wykorzystujące lub planujące wykorzystywanie danych rejestru 

ewidencji gruntów i budynków. 

W projekcie rozporządzenia zastosowano jednolity sposób definiowania i opisu 

obiektów w języku UML, określonych w Normach Europejskich PN-EN ISO (International 

Organisation for Standardization) serii 19100 - Geographic Information, przy czym schematy 

aplikacyjne UML, zawarte w załączniku 2, zostały sporządzone według reguł określonych w: 

1)  normie PN-EN-ISO 19109:2006 (Geographic information - Rules for Application 

Schema), 

2) normie PN-EN-ISO 19110:2006 (Geographic information - Methodology for feature 

cataloguing), 

3) specyfikacji technicznej ISO/TS 19103:2005 (Geographic information — Conceptual 

schema language),  

i zapisane w języku UML (Unified Modelling Language) zgodnym z profilem 

zdefiniowanym w specyfikacji technicznej ISO/TS 19103:2005 (Geographic information - 

Conceptual schema language). 

Schemat aplikacyjny GML, zawarty w załączniku nr 3, został opracowany zgodnie 

z normą EN-ISO 19136:2007 (Geographic information - Geography Markup Language 
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GML), a wszelkie ograniczenia zostały określone w języku polskim, i tam gdzie to było 

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

przez OMG (Object Management Group). 

Szczegółowe uzasadnienie propozycji zmian i uzupełnień przedstawia się następująco: 

1. Dodanie w § 2 ust. 1 (§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia) punktu 7, ma na celu 

zdefiniowanie pojęcia „gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym”, zaś dodanie pkt 8 

ma na celu powiązanie, używanego w treści rozporządzenia pojęcia „baza danych 

ewidencyjnych” z treścią art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy.  

2. Uchylenie § 3 (§ 1 pkt 2 projektu rozporządzenia) wynika z tego, że przepis ten stał się 

zbędny w kontekście art. 4 ust. 1a pkt 2, art. 5 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ust. 3c 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

3. W wyniku proponowanej zmiany § 7 ust. 1 (§ 1 pkt 3 lit. a projektu rozporządzenia) 

znajduje uzasadnienie użyty w treści rozporządzenia skrót „obręb”.   

4. Uzupełnienie § 7 o ust. 8 i 9 (§ 1 pkt 3 lit. b projektu rozporządzenia) ma na celu 

doprecyzowanie sposobu określania granic obrębów ewidencyjnych. 

5. Zmiana § 9 ust. 2 (§ 1 pkt 4 lit. a) projektu rozporządzenia) wynika z tego, że 

dotychczasowe przepisy, określające przypadki, w których sąsiadujące ze sobą działki, 

wykazywane w ewidencji, mogą cechować się identycznym stanem prawnym, były 

nieprecyzyjne.  

6. Zmiana § 9 ust. 3 (§ 1 pkt 4 lit. b projektu rozporządzenia) ma na celu doprecyzowanie 

zasad tworzenia działek ewidencyjnych w odniesieniu gruntów o nieuregulowanym stanie 

prawnym zajętych pod drogi i linie kolejowe.  

7. Uzupełnienie § 9 o przepisy ust. 5a  i ust. 6 (§ 1 pkt 4 lit. c–e  projektu rozporządzenia) 

ma na celu: 

1) stworzenie warunków prawnych do zalegalizowanie innego, niż określony w § 9 ust. 

5, dotychczas stosowanego sposobu oznaczania działek ewidencyjnych, powstałych 

w związku z podziałem nieruchomości, a w konsekwencji uniknięcia potrzeby 

przenumerowania na dużą skalę działek ewidencyjnych (problem ten odnosi się 

głównie do części kraju, w której kontynuowane są zasady  numeracji działek 

ewidencyjnych właściwe dla byłego katastru pruskiego); 

2) wypełnienia luki prawnej, dotyczącej sposobu oznaczania działek ewidencyjnych: 

a) powstałych w wyniku łączenia tych działek, 

b) powstałych w wyniku podziału nieruchomości składającej się z wielu 

sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, 
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c) w przypadku, gdy działki te na skutek zmian granic obrębów ewidencyjnych 

znalazły się w granicach innego niż dotychczas obrębu ewidencyjnego.    

8. Zmiana brzmienia § 10 ust. 2 (§ 1 pkt 5 projektu rozporządzenia) ma na celu 

doprecyzowanie tego przepisu prawnego, dotyczącego gruntów o nieuregulowanym stanie 

prawnym. 

9. Proponowana zmiana § 11 ust. 1 pkt 2 (§ 1 pkt 6 lit. a projektu rozporządzenia) wynika   

z tego, że przepis ten w dotychczasowym brzmieniu nie uwzględniał wszystkich 

przepisów prawa, które uzależniają nabycie odpowiednich praw przez właściciela 

wydzierżawionych gruntów od ujawnienia umowy dzierżawy dotyczącej tych gruntów w 

ewidencji.   

10. Uchylenie § 11 ust. 2 (§ 1 pkt 6 lit. b projektu rozporządzenia) ma na celu 

wyeliminowanie zbędnej bariery w postępowaniach dotyczących ujawniania w ewidencji 

umów dzierżawy. 

11. W wyniku zmiany treści § 13-15 rozporządzenia (§ 1 pkt 7-9 projektu rozporządzenia) 

eliminuje się uchybienie lub niejednoznaczności w definicjach „jednostki rejestrowej 

gruntów”, „jednostki rejestrowej budynków” oraz „jednostki rejestrowej lokali”. 

12. Dodane w § 16 ust. 3 i 4 (§ 1 pkt 10  projektu rozporządzenia) uszczegóławiają strukturę  

i treść identyfikatorów obiektów przestrzennych bazy danych ewidencyjnych  

w dostosowaniu do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 

listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.   

13. Zmiany dotyczące § 18 (§ 1 pkt 11 projektu rozporządzenia) mają na celu dostosowanie 

tych przepisów do pojęć: „zasób nieruchomości Skarbu Państwa”, „gminny zasób 

nieruchomości”, „powiatowy zasób nieruchomości” oraz „wojewódzki zasób 

nieruchomości”  zdefiniowanych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami.    

14. Zmiany brzmienia § 19 i § 20 oraz uchylenie § 21  (§ 1 pkt 12 i 13 projektu 

rozporządzenia) wynikają z potrzeby dostosowania tych przepisów rozporządzenia do 

aktualnych przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24a  Prawa geodezyjnego i kartograficznego, 

dotyczących treści operatu ewidencyjnego i jego części składowych, oraz potrzeby 

ujednolicenia sposobu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w drodze 

zdefiniowania modelu pojęciowego danych tej ewidencji przy użyciu formalnego języka 

UML.  

15. Zmiana brzmienia § 22 (§ 1 pkt 14 projektu rozporządzenia) wynika z postanowień art. 24 
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ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym ewidencję gruntów i budynków prowadzi się przy 

pomocy systemu teleinformatycznego, a nie systemu informatycznego.  

16. Zmiany dotyczące § 25-27 (§ 1 pkt 15-17 projektu rozporządzenia) mają na celu 

doprecyzowanie pojęć „rejestr lokali”, „kartoteka budynków” oraz „”kartoteka lokali” 

oraz informacji zawartych w tych raportach. 

17. Zmiana treści § 28 ust. 1 pkt 4 (§ 1 pkt 18 projektu rozporządzenia) ma na celu 

wyeliminowanie niespójności nomenklatury w zakresie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów z nomenklaturą stosowana w przepisach dotyczących klasyfikacji gruntów. 

18. Proponowane uzupełnienie treści § 36 o punkty 7 i 8 (§ 1 pkt 19 projektu rozporządzenia) 

ma na celu uzupełnienie listy rodzajów dokumentów, w oparciu o które wykazuje się 

przebieg granic działek ewidencyjnych.. 

19. Propozycja zmiany treści § 43 pkt 3 oraz § 44 pkt 1 (§ 1 pkt 20 i 21 projektu 

rozporządzenia) ma na celu doprowadzenie do spójności tych przepisów z przepisami art. 

4, ust. 1a, pkt 2, art. 5, ust. 1, art. 24, ust. 1, pkt 1 oraz art. 40, ust. 3c ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

20. Zmiana treści § 45 (§ 1 pkt 22 projektu rozporządzenia) wynika z potrzeby 

doprecyzowania przepisów określających sposób aktualizacji ewidencji gruntów  

i budynków oraz źródła danych niezbędnych do tej aktualizacji.  

21. Propozycję uchylenia § 48 uzasadnia wejście w życie rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), które między innymi określa 

szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz reguluje 

postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, niezależnie od techniki jej 

wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych.   

22. Zmiana treści § 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (§ 1 pkt 24 projektu rozporządzenia)  

eliminuje ułomność dotychczasowych regulacji prawnych, które zawężały w sposób 

nieuzasadniony krąg podmiotów, które powinny być zawiadamiane o zmianach danych 

ewidencyjnych.  

23. Nowe brzmienie § 51 (§ 1 pkt 25 projektu rozporządzenia) ma związek z treścią 

przepisów art. 24 ust. 3 ustawy, określających formy udostępniania informacji zawartych 

w operacie ewidencyjnym, a także postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  

o infrastrukturze informacji przestrzennej i rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010  



6 

z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczących zasad udostępniania  oraz interoperacyjności zbiorów  

i usług danych przestrzennych.  

W wyniku zaproponowanej zmiany wyeliminowane zostaną przepisy 

rozporządzenia określające formy udostępniania informacji zawartych w operacie 

ewidencyjnym, ponieważ kwestie te uregulowane zostały w wyniku ostatniej nowelizacji 

ustawy. Jednocześnie tworzy się podstawy prawne do wdrożenia, w odniesieniu do 

zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, formatu wymiany danych opartego na 

Geography Markup Language (GML), powszechnie stosowanego w krajach Unii 

Europejskiej.  

24. Zmiana brzmienia § 52 (§ 1 pkt 26 projektu rozporządzenia) jest konsekwencją zmiany 

treści § 51, a także wynika z aktualnej treści art. 24 ust.3 ustawy. 

25. Zmiana przepisów § 56 i 57 (§ 1 pkt 27 i  28 projektu rozporządzenia) ma na celu 

dostosowanie przepisów dotyczących modernizacji ewidencji gruntów do zgodności z 

przepisami art. 24a ustawy, regulującymi tę kwestię, a jednocześnie. doprecyzowanie 

zasad wykładania do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-

kartograficznego.    

26. Proponowane zmiany treści § 60-64,§ 66 i 68 i § 70-72, uchylenie § 65 oraz dodanie  

§ 73a (§ 1 pkt 29 - 39 projektu rozporządzenia) mają na celu uściślenie i dostosowanie do 

obowiązujących przepisów prawa zakresu informacji, gromadzonych w ewidencji, 

dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz standaryzację metod pozyskiwania tych 

informacji.  

Nowe regulacje zawarte w § 62 wypełniają lukę prawna dotychczasowego rozporządzenia 

w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących pola powierzchni działek ewidencyjnych. 

Uchylenie § 65 ma bezpośredni związek z proponowana treścią § 63 ust. 1 pkt  

4-6. Zaproponowana w § 68 ust. 1 pkt 5 zmiana symbolu „gruntów rolnych 

zabudowanych’ zapewnia jednoznaczna identyfikację tych gruntów oraz ich jednoznaczne 

odróżnienie od „terenów mieszkaniowych”, co ułatwi prowadzenie ewidencji gruntów  

i budynków. Rozszerzenie zakresu danych opisujących budynki i lokale wynika w części  

z przepisów ww. rozporządzenia Komisji, w części  jest rezultatem działań dotyczących 

harmonizacji zbiorów danych prowadzonych przez organy Służby Geodezyjnej  

i Kartograficznej, a w części potrzeb ujawnionych w trakcie 10 lat realizacji przepisów 

rozporządzenia. 

27. Proponowane przepisy § 74 ust. 2a, oraz 2b rozporządzenia (§ 1 pkt 40 projektu 
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rozporządzenia) mają na celu określenie szczegółowego zakresu danych bazy danych 

rejestru cen i wartości nieruchomości oraz ujednolicenie sposobu prowadzenia baz danych 

tego rejestru.  

28. Proponowane przepisy § 75 ust. 4, § 76 ust. 4 oraz § 76a rozporządzenia (§ 1 pkt 41 - 43 

projektu rozporządzenia) wychodzą naprzeciw potrzeb statystyki publicznej oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozszerzając zakres informacyjny zestawień 

zbiorczych danych dotyczących ewidencji gruntów i  budynków, a także eliminują 

potrzebę przekazywania przez starostów tych zestawień w postaci papierowej. 

29. Zmiana brzmienia § 78 rozporządzenia (§ 1 pkt 44 projektu rozporządzenia) ma związek 

aktualnym brzmieniem przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlanego i ma na celu doprecyzowanie katalogu rodzajów 

budynków, które nie podlegają obowiązkowi uwidaczniania w ewidencji gruntów  

i budynków. 

30. Proponowana zmiana brzmienia § 79 rozporządzenia (§ 1 pkt 45 projektu rozporządzenia) 

przywraca spójność tej jednostki redakcyjnej z definicją lokalu zawartą w § 2 ust. 1 pkt 5. 

31. Uzupełnienie § 82 (§ 1 pkt 46 projektu rozporządzenia) o proponowaną treść ust. 6 ma na 

celu wypełnienie luki prawnej dotyczącej sposobu pozyskiwania na potrzeby ewidencji 

gruntów i budynków danych określających  przebieg granic działek ewidencyjnych 

pokrywających się z linią brzegu, o której mowa w przepisach art. 15 Prawa wodnego, do 

czasu ustalenia tej linii zgodnie z zasadami  określonymi w tej ustawie.  

32. Proponowane uzupełnienie rozporządzenia o treść § 88a (§ 1 pkt 47 projektu 

rozporządzenia) wynika z potrzeby ustanowienia  okresu przejściowego, w którym do 

wymiany danych ewidencji gruntów i budynków będzie można stosować wyłącznie 

format SWDE. Zakłada się, że w tym okresie zostanie w pełni wdrożony format wymiany 

danych GML. 

33. Propozycje dotyczące uzupełnienia załącznika nr 1 do rozporządzenia o ust. 33-38 (§ 1 

pkt 48 projektu rozporządzenia)  mają na celu wypełnienie luki prawnej dotyczącej 

sposobu oznaczania w ewidencji punktów granicznych. 

34. Proponowana zmiana treści ust. 5, 16, 38 i 47 załącznika nr 2 do rozporządzenia (§ 1 pkt 

49 projektu rozporządzenia) wynika ze zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 

2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych 

ustaw, dotyczących pojęć: „zasób nieruchomości Skarbu Państwa”, „gminy zasób 

nieruchomości, „powiatowy zasób nieruchomości” oraz „wojewódzki zasobu 

nieruchomości”. 
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35. Zmiana treści ust. 1 pkt 15 oraz dodanie ust. 8 i 9 w załączniku nr 5 do rozporządzenia  

(§ 1 pkt 50 projektu rozporządzenia) ma na celu zwiększenie dostępności do danych 

ewidencyjnych w postaci wypisu z rejestru gruntów o niepełnej treści, w sytuacji, gdy 

wydanie wypisu o pełnej treści nie jest możliwe ze względu na ochronę danych 

osobowych.  

36. Propozycja zmian w treści załącznika nr 6 do rozporządzenia (§1 pkt 51 projektu 

rozporządzenia) ma na celu doprecyzowanie zasad zaliczania gruntów do użytków 

gruntowych. 

37. Zmiana treści załącznika Nr 4 do rozporządzenia oraz dodanie załączników nr 7 - 13 (§ 1 

pkt 52 i 53 projektu rozporządzenia) jest konsekwencją zmian dokonanych w zasadniczej 

części tego aktu prawnego oraz postanowień rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 

z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczących zasad udostępniania  oraz interoperacyjności zbiorów i 

usług danych przestrzennych. 

38. Przepis zawarty w § 2 dotyczy okresu przejściowego, w którym odbywać się będzie 

dostosowywanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do modelu pojęciowego 

tych danych, zawartego w projekcie rozporządzenia, oraz dostosowywanie systemów 

teleinformatycznych, stosowanych do prowadzenia tej ewidencji, do nowych wymagań 

związanych z modyfikacją formatu wymiany danych SWDE. 

 

Zakres projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji.  

 

 

Ocena skutków regulacji (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie  

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na działalność organów 

administracji rządowej i samorządowej, w tym organów Służby Geodezyjnej 

i  Kartograficznej oraz zdecydowanie usprawni sposób realizacji zadań publicznych w 

kontekście potrzeb obywateli, organów administracji i przedsiębiorców.  
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W celu jego wykonania niezbędne będą dodatkowe działania ze strony starostów, 

związane przede wszystkim z modernizacją systemów teleinformatycznych 

wykorzystywanych do prowadzenia ewidencji,  w tym doprowadzeniem struktury  

i treści baz danych tej ewidencji do zgodności z przyjętym w rozporządzeniu jednolitym 

pojęciowym modelem danych tej ewidencji. Należy przy tym podkreślić, że rezultatem tych 

działań będą istotne korzyści dla innych organów administracji publicznej, wykorzystujących 

w  swojej działalności dane ewidencji gruntów i budynków.  Korzyści te wynikać będą 

przede wszystkim z jednolitości danych ewidencyjnych, zwiększenia i doprecyzowania 

informacji, jakie będą zawarte w  ewidencji, oraz możliwości wykorzystywania zbiorów 

danych ewidencyjnych za pośrednictwem usług sieciowych do bieżącej działalności tych 

organów oraz aktualizacji prowadzonych przez nie rejestrów publicznych, takich jak:  

 ewidencja podatkowa nieruchomości,  

 krajowy systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności,  

 państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 

 baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,  

 rejestrów prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Wykonanie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia, w szczególności 

dotyczących pojęciowego modelu danych ewidencyjnych oraz formatu wymiany tych 

danych, będzie miało także istotne znaczenie dla wykonania przez Głównego Geodetę Kraju 

oraz przez współpracujących z nim organów administracji publicznej postanowień art. 24b 

ustawy, dotyczących zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.  

Wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia ułatwi również działalność 

przedsiębiorców w zakresie geodezji i kartografii, zarządzania, gospodarki 

nieruchomościami, planowania przestrzennego. 

2. Konsultacje społeczne 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm. ) w związku z § 11a ust. 1 uchwały 

Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 

13, poz. 221, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w BIP Rządowego 
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Centrum Legislacji, a także w BIP na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji 

i  Cyfryzacji oraz Głównego Urzędu Geodezji i  Kartografii.  

Ponadto na etapie uzgodnień międzyresortowych zostanie skonsultowany ze 

Związkiem Powiatów Polskich oraz organizacjami społeczno – zawodowymi działającymi  

w obszarze geodezji i kartografii: Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Geodezyjną Izbą 

Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Geodezyjnym i Polską Geodezją Komercyjną - 

Krajowym Związkiem Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, 

Ze względu na regulacje prawne, zawarte w projekcie, dotyczące rejestru cen i wartości 

nieruchomości projekt zostanie również skonsultowany z Polską Federacją Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związkiem Banków Polskich.   

Projekt przedłożony zostanie również Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

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

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla 

budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednakże w okresie 

wdrażania przepisów rozporządzenia tj. w latach 2011-2013, starostowie, jako organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej, będą musieli mieć zapewnione środki niezbędne 

do modernizacji systemów teleinformatycznych do prowadzenia ewidencji w sposób 

umożliwiający prowadzenie tej ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

przepisami znowelizowanego rozporządzenia.   

Przy ocenie skutków proponowanych regulacji na sektor finansów publicznych należy 

mieć na uwadze, że konieczność modernizacji systemów teleinformatycznych ewidencji 

gruntów i budynków 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), 

 projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji 

i nieruchomościach, przygotowanego w wykonaniu  art. 24b ust. 5 ustawy.  
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W rezultacie większość działań dostosowawczych, o których mowa w projekcie 

niniejszego rozporządzenia, będzie częścią składową szerszych działań modernizacyjnych, 

których koszty zostały określone przy uchwalaniu ww. ustaw oraz przygotowaniu projektu 

rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.  

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 wykorzystywać nieodpłatnie  

system teleinformatyczny tworzony i pilotażowo wdrażany w ramach projektu 

„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy 

zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych 

świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”
1
, który umożliwiać będzie między 

innymi prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z przepisami niniejszego 

rozporządzenia, a także rejestr cen i wartości nieruchomości, geodezyjną ewidencję sieci 

uzbrojenia terenu, bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych, bazę danych obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, tym mapy zasadniczej, a także ewidencjonowanie  

i udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności szacuje się, że w latach 2012-2014 koszty 

dostosowania  lub wymiany systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych do 

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, do zmian wynikających z  przepisów 

niniejszego projektu rozporządzenia kształtować się będą na poziomie 57 mln zł.  

W przeliczeniu na statystyczny powiat koszty te wyrażają się  kwotą około 150 tys. zł 

rozłożoną na lata 2012-2014.  

Powyższa kwota 57 mln zł jest częścią kwoty 650 mln zł., o której mowa  

w uzasadnieniu do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.  

Źródłem środków niezbędnych do wykonania postanowień projektu rozporządzenia 

powinny być w ponad 60% dodatkowe wpływy samorządów powiatowych uzyskane za 

udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów  

i informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jakie 

od 1 stycznia 2011 r. są udziałem samorządów powiatowych w związku z wejściem w życie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

                                                 
1
 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.  
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publicznych, likwidujących powiatowe Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i  Kartograficznym i znoszących obowiązek przekazywania 20% przychodów na szczebel 

wojewódzki i centralny ( w przypadku szczebla centralnego była to kwota około 30 mln zł 

rocznie), a w pozostałych około 40 % - budżet państwa. 

Nie przewiduje się dodatkowych kosztów osobowych związanych z realizacją 

postanowień rozporządzenia. Dodatkowe czynności administracyjne, jakie związane będą ze 

zwiększonym zakresem informacji utrzymywanych w ewidencji gruntów i budynków po 

wejściu w życie rozporządzenia, zostaną zrekompensowane wdrożeniem usług 

administracyjnych, mających na celu częściową automatyzację procesów związanych  

z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, określonych w projektach rozporządzeń 

przygotowanych na podstawie art. 24b ust. 4 oraz art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dotyczących  

w szczególności: 

 przekazywanie i odbieranie w postaci standardowych dokumentów elektronicznych 

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

ksiąg wieczystych oraz PESEL, 

 wymiany danych pomiędzy państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym 

a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem standardowych 

schematów aplikacyjnych GML.  

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie będzie posiadało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki, 

jak również na sytuację i rozwój przedsiębiorstw, których działalność ma związek  

z nieruchomościami.  

Ujednolicenie pojęciowego modelu ewidencji gruntów i budynków, rozszerzenie jej 

zakresu informacyjnego oraz wprowadzenie formatu GML jako standardu wymiany danych 

ewidencyjnych, zwiększy przydatność tego rejestru publicznego w procesach inwestycyjnych 

oraz wpływać będzie pozytywnie na ochronę interesów majątkowych stron biorących udział 

w obrocie nieruchomościami.   

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Wejście w życie rozporządzenia wpłynie korzystnie na rozwój regionów, gdyż 

w wyniku modernizacji systemów teleinformatycznych ewidencji gruntów i budynków oraz 

wdrożenia mechanizmów ułatwiających dostęp do jej zbiorów danych ujawniona zostanie 
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atrakcyjności inwestycyjna wielu obszarów zwłaszcza wobec potencjalnych inwestorów 

zagranicznych.  
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