
Możliwość wykorzystania 
danych ewidencyjnych (EGiB) 
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Ewidencja gruntów 
i budynków (EGiB) jest jednym 
z rejestrów referencyjnych 
zawierających informacje
o nieruchomościach. 
Rozporządzenie nakłada na 
starostę obowiązek stałej 
aktualizacji.

Czym jest Ewidencja Gruntów
i Budynków?

http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/dane-egib
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Obejmuje ona informacje dotyczące:
• gruntów – ich położenia, granic, 

powierzchni, rodzajów użytków gruntowych
oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg 
wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały 
założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą 
grunty;

• budynków – ich położenia, przeznaczenia, 
funkcji użytkowych i ogólnych danych 
technicznych (np. rok budowy, liczba kondygnacji 

nadziemnych, podziemnych, rodzaj budulca);

• lokali – ich położenia, funkcji użytkowych 
oraz powierzchni użytkowej.















• Najdokładniejsze dostępne dane 
przestrzenne 
(w kwestii zagospodarowania)

• Regularna, ciągła aktualizacja zbioru 
danych

• Dokładna charakterystyka obiektów –
brak możliwości pozyskania informacji 
technicznych z metod teledetekcyjnych

• Docelowo
• dane jednolite pojęciowo w skali kraju

• centralny zasób

Zalety danych



Główne problemy

• Użytki - zaszłości historyczne 
(wsparcie danymi teledetekcyjnymi)

• Budynki – niekompletna baza (często 
nowe budynki są bardziej kompletne niż 
stare)

• Opieszałość w aktualizacji

• Niedostosowanie do 
obowiązujących przepisów
(baza nie jest jednolita)

• Duże rozdrobienie źródła danych 
(Powiatowe Ośrodki Geodezyjne 
i Kartograficzne)
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• Wykorzystanie danych 
katastralnych do 
modelowania rozlewania się 
zabudowy
• Poziom działek (Irwin i in. 

2003)

• Poziom budynków (Korczyński 
2018, Katowickie budynki 
2015)

Badania rozwoju przestrzennego zabudowy
na podstawie danych ewidencyjnych





• Możliwość wyznaczenia obszarów podlegających 
zabudowie

• Możliwość określenia tempa 
urbanizacji/suburbanizacji

• Możliwość wyznaczenia kierunków zmian i określenia 
trendów

• !Mapa zasadnicza – sieć wodociągów, kanalizacja, 
gazociągi, sieć ciepłownicza, sieć energetyczna

• ! Pozwolenia na budowę – potencjalne przyszłe 
zabudowane działki

Wykorzystanie w projekcie



• Pozyskanie i ujednolicenie danych

• Brak wcześniejszych wielkoskalowych badań 
o dużym zasięgu przestrzennym

• Nowe metody
• Analizy na podstawie aktywności telefonów 

komórkowych

Wyzwania



Agnieszka Gajda
agajda@irm.krakow.pl


