
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Mamy przyjemność przedstawić 
Państwu ofertę wykonania usług 
związanych z analizą i porównaniem 
baz danych EGiB i KW po migracji 
wraz ze szczegółową weryfikacją 
zawartych w nich informacji oraz 
sporządzeniem raportów z wykrytymi  
przez nas niezgodnościami, błędami 
i brakami. Nasze opracowanie  
wpisuje się bardzo dobrze w zapisy 
legislacyjne, zmierzające do 
porządkowania i poprawiania  
tychże rejestrów publicznych 
(Rozporządzenie w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków: § 52 ust. 2 pkt 7 i ust. 4 pkt 7;  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne: art. 24b 
ust. 1 pkt 5).  Do wzmiankowanych zapisów odnosimy się w stopce oferty. 

Usługę możemy wykonać dla całego obszaru powiatu lub miasta, ale również potrafimy ją 
ograniczyć tylko do pewnych obszarów, na przykład do tych obrębów, dla których, załóżmy, 
będzie realizowany projekt modernizacji EGiB lub jakiekolwiek inne zamówienie (na przykład 
realizowane w ramach dofinansowania z nowego budżetu Unii Europejskiej), którego celem jest 
poprawa i synchronizacja przedmiotowych baz danych. Wyniki naszych prac mogą wtedy 

stanowić część warunków technicznych zamówienia publicznego, albo mogą Państwu pomóc 

w precyzyjnym zdefiniowaniu zakresu prac potrzebnych do wykonania. Dla takich, wydzielonych 
zadań porównujemy ograniczoną obszarowo bazę EGiB z całą bazą KW dla miasta / powiatu, czyli 
docieramy do całego zasobu EKW. 

Innym, nietypowym zagadnieniem może być wykonanie prac odnoszących się na przykład tylko do 
gruntów Gminy i gruntów Skarbu Państwa, gdzie niezgodności, z naszego doświadczenia, 
występuje najwięcej. Opcją jest również ograniczenie zakresu porównania do podmiotów i działek 
lub jedynie do budynków albo lokali. 

Informacji o występujących w bazach nieprawidłowościach dostarczą Państwu wykonane przez 
nas analizy danych zawartych w EGiB i KW, które weryfikujemy bardzo szczegółowo 
i wielokierunkowo. Mając na uwadze różne rodzaje i przypadki błędów, niezgodności czy braki, nie 
zamykamy się absolutnie na prostym, liniowym porównaniu danych „A” z danymi „B” lub na 
skąpej rewizji „jest” / „brak”. Docieramy do interesujących nas danych z wielu stron, poprzez 
różne, często niestandardowe zapisy, na zasadzie podobieństwa nazw, supozycji pewnych danych, 
zarówno od strony EGiB, ale również od strony KW. Kojarzymy i porównujemy takie dane, które 
w prostej linii byłyby niemożliwe do wychwycenia i wzajemnego ze sobą zestawienia. Dość 
powiedzieć, że niezgodności i uchybienia dla podmiotów, działek, budynków i lokali klasyfikujemy 
w blisko 70 różnych klasach błędów. Wypracowaliśmy także setki mechanizmów i wariantów 
porównania nazw niestandardowych i tekstowych. Do takiej skuteczności porównania doszliśmy 
tylko i wyłącznie dzięki temu, że już od 4 lat zmagamy się z tym tematem, z różnymi przypadkami 
nieprawidłowości oraz z różnymi formami zapisu zarówno w EGiB jak i w KW. Bez wątpienia 
pomogły nam w tym również zmienne wymagania i uwagi naszych klientów. 
Źródeł naszej usługi należy szukać w projektach modernizacji EGiB. To właśnie przy tych 
realizacjach stykaliśmy się wielokrotnie z rozbieżnościami pomiędzy zbiorami EGiB i KW i dla ich 
szybkiego rozwiązywania stworzyliśmy własne narzędzia informatyczne. Dalsze ich udoskonalanie 

Geodezyjno – informatyczna analiza i porównanie baz y danych EGiB 
z elektroniczn ą bazą Ksi ąg Wieczystych (EKW), słu żące weryfikacji 
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 i modyfikacja pozwalają nam teraz na oferowanie Państwu tak dopracowanej i przemyślanej 
usługi.  

Przykładowe błędy weryfikacji podmiotu: 

• różny właściciel (analiza nazwisk, imion, 
sygnalizowanie niezgodności imion rodziców), 

• różny właściciel (nazwisko lub imię z oczywistą 
omyłką), 

• całkowicie inny właściciel (a zgodny przedmiot), 

• całkowicie inny właściciel (przedmiot inny, 
możliwość pomyłki w nr KW), 

• niezgodność udziałów (wychwycenie sum 
udziałów w KW), 

• niezgodność nr PESEL, 

• niezgodność udziałów (małżeństwa lub po ½).  

Przykładowe błędy weryfikacji działek: 

• inne działki,  

• działki po możliwym podziale (ten sam licznik 
lub ten sam mianownik, w zależności od 
rodzaju katastru), 

• błędy w numerach działek (oczywiste omyłki), 

• analiza i porównanie powierzchni działek (sum 
powierzchni), 

• możliwość wyszukania numeru KW dla działek 
nie posiadających tych informacji w EGiB. 

Przykładowe błędy weryfikacji budynków: 

• braki budynków w EGiB lub w KW, 

• niezgodność adresowa, 

• niezgodność typu budynków, 

• różna powierzchnia użytkowa, 

• niezgodności  w ilości kondygnacji, 

• możliwość weryfikacji identyfikatora. 

Przykładowe błędy weryfikacji lokali: 

• braki lokali w EGiB lub w KW, 

• niezgodności w liczbie izb, 

• niezgodności w powierzchni, 

• analiza pomieszczeń przynależnych, 

• niezgodności w typie lokalu, 

• możliwość weryfikacji identyfikatora. 

Wykonana przez nas szczegółowa analiza obu rejestrów publicznych daje wynik w postaci 
raportów rozbieżności pomiędzy bazami EGiB i KW. Są to raporty dla podmiotu i przedmiotu 
(działki, budynki i lokale). Zestawienia zawierają wszystkie wyszukane przez nas niezgodności 
pomiędzy bazami, wykazują oczywiste oraz prawdopodobne błędy, jak również wskazują na braki 
występujące w obu bazach. 

 

 



 

  

 

Forma raportu, choć zaproponowana przez nas, może oczywiście przybrać inną, bardziej dogodną 
dla Państwa postać, również w zakresie nazewnictwa błędów i komentarzy do błędów. Wyniki 
opracowania mogą być przedstawione w postaci plików: xls, txt lub pdf. Naszą standardową  
propozycją są raporty szczegółowe oraz raport zbiorczy w formacie xls.  

W najnowszej wersji naszego opracowania zmieniliśmy układ raportu zbiorczego, który obecnie, 
w swoim spójnym i uporządkowanym zapisie, będzie pozwalał na szybką selekcję błędów 
w zakresie ich typów (podmiot, działka, budynek, lokal), jak i w obszarze ich atrybutów (np. nazwa 
podmiotu, nr działki, adres, nr lokalu, powierzchnia itp.). Zaprojektowana przez nas struktura 
danych sprzyja sprawnemu i wydajnemu generowaniu różnych raportów i zestawień pochodnych.  

Nowa forma zestawień jest wzbogacona o elementy statystyczne, obejmujące % niezgodności 
w ramach danej jednostki rejestrowej (np. 0% zgodności wskazuje na niezbitą pewność braku 
możliwości synchronizacji jednostki rejestrowej z jakąkolwiek badaną przez nas księgą wieczystą), 
czy określenia % niezgodności w skali badania wszystkich nieprawidłowości. To z kolei wskazuje na 
największe bolączki i skalę nieprawidłowości występujących pomiędzy rejestrami EGiB i KW. 

Jednym z raportów pochodnych, o których mowa powyżej, tworzonym przez nas w sposób 
automatyczny - ale z dodatkową, wizualną weryfikacją usterek - jest na przykład zestawienie 
błędów oczywistych: „literówki”, niestandardowe zapisy podmiotów, nazw miejscowości, ulic, itp. 
Raport taki aż prosi się o formę pliku wsadowego dla automatycznej poprawy wszystkich błędów 
oczywistych w bazie EGiB. Prostujemy też - ale po wykonaniu pełnej analizy zgodności podmiotu 
i przedmiotu - niepoprawne (np. zapisane w postaci samych numerów) lub brakujące numery 
ksiąg wieczystych w jednostkach rejestrowych. W naszej ofercie promujemy wykonanie takich 
zestawień, których konwersja i adaptacja w bazach EGiB daje od razu szybki efekt w poprawie 
jakości rejestru oraz dodatkową, wymierną korzyść z naszej usługi. Raporty tego rodzaju są 
szczególnie istotne dla tych grup błędów, które występują bardzo często.  

Wyłania się również rozszerzona opcja usługi, polegająca na tym, że po wykazaniu oczywistych 
błędów w EGiB i ich poprawie (automatycznej / wsadowej) wykonamy dla Państwa kolejną 
iterację porównania pomiędzy poprawioną już bazą EGiB z danymi z KW. 

Naszą nową propozycją jest tworzenie zestawień niezgodności i błędów dla poszczególnych, 
wszystkich z osobna, jednostek rejestrowych. Raporty takie zostaną wygenerowane dla każdej 
jednostki rejestrowej jako odrębne pliki edytowalne (doc) lub nieedytowalne (pdf). Takie 
cząstkowe raporty mogą stanowić załącznik do wydawanych stronie wypisów lub jako źródło 
informacji dla pracownika, informującego stronę o stwierdzonych (na dany dzień raportu) 
nieprawidłowościach w EGiB lub w KW. 
Państwo sami ocenią czy forma zestawienia błędów dla jednostki rejestrowej może być 
udostępniana stronie w takiej postaci - albo też inaczej - mogą Państwo zaproponować swoją, 
własną formę raportów cząstkowych, czy to dla strony, czy dla Państwa, czy też na przykład dwie 
różne formy raportów. 

Reasumując, nasze opracowanie daje Państwu: 

• pełną wiedzę na temat niezgodności pomiędzy EGiB i KW, 

• informację o oczywistych lub prawdopodobnych błędach i brakach w EGiB oraz możliwość ich 
natychmiastowego czy też sukcesywnego poprawiania, 

• możliwość poinformowania strony – np. w trakcie jej bieżącej obsługi - o błędach, 
niezgodnościach i brakach, jak i pozyskania od strony tych informacji, które można od razu 
poprawić w bazie EGiB, 

• nową jakość i większą wiarygodność prowadzonego przez Państwo rejestru publicznego. 
 

 



 

  

Przykłady zrealizowanych projektów: 

• Miasto Jaworzno – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych dla miasta Jaworzno (2012 r.) 

• Powiat Bolesławiecki – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą 
Ksiąg Wieczystych dla części Powiatu (2012 r.) 

• Miasto Tychy – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych dla miasta Tychy (2012 r.) 

• Powiat Lwówecki - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych dla działek Skarbu Państwa i działek Powiatu oraz uzupełnienie, poprawa, 
aktualizacja i wykonanie sprawozdań nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lwóweckiego 
(2013 r.) 

• Powiat Pszczyński - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych dla obszaru Powiatu oraz aktualizacja wykazów nieruchomości Skarbu Państwa 
z terenu Powiatu Pszczyńskiego (2013 r.) 

• Miasto Bielsko-Biała - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą 
Ksiąg Wieczystych dla jednostki ewidencyjnej miasto Bielsko-Biała (2013 r.) 

• Powiat Grójecki – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych oraz sporządzenie aktualnych sprawozdań nieruchomości Skarbu Państwa 
i jednostek samorządu terytorialnego dla Powiatu Grójeckiego (2014 - 2015 r.) 

• Miasto Dąbrowa Górnicza - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną 
bazą Ksiąg Wieczystych (2015 r.) 

• Miasto Konin - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych (2015 r.) 

• Powiat Leszczyński  - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych dla działek Skarbu Państwa (2015 r.) 

• Powiat Cieszyński - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą 50 000 
Ksiąg Wieczystych (2015 r.) 

• Miasto Żory - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 
Wieczystych (2016 r.) 

 

Kontakt w sprawie szczegółów naszej oferty: 

• Jarosław Darul 
tel. 32 475 90 41 
e-mail: jaroslaw.darul@vertical.com.pl 

• Janina Cebo 
tel. 32 475 90 43 
e-mail: janina.cebo@vertical.com.pl 
 
 
 

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków: § 52  
ust. 2  Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz informacji zawartych w tych rejestrach 
zawiera:  pkt 7) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów 
technicznych 
ust. 4  Wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali oprócz informacji zawartych w tych kartotekach zawiera: pkt 7) 
informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych 
 
O weryfikacji zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych traktuje również Prawo 
geodezyjne w art. 24b, ust. 1 pkt 5 w aspektach związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach. Aktywny udział Starostów w tym programie stwarza pośrednio, po stronie administracji powiatowej, wymóg 
weryfikacji i poprawy rejestru EGiB do oczekiwanego standardu zgodności z innymi rejestrami publicznymi, w tym z księgami 
wieczystymi. 

 


