
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. 

o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego oraz 

Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. 

w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia 

zestawienia zbiorczego nieruchomości 

Skarbu Państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego dla obszaru 

całego kraju nakładają na Starostę 

obowiązek sporządzania i corocznej 

aktualizacji przytoczonych zestawień. 

 
 

Dysponując pozyskanymi danymi z elektronicznej bazy Ksiąg Wieczystych i z zapisanych tam relacji 

oraz sięgając do archiwalnego i aktualnego SWDE jesteśmy w stanie wykonać takie zestawienia w 

sposób zautomatyzowany. Tam, gdzie brak zapisanych relacji w KW po migracji, możemy wykonać 

zadanie w ograniczonym zakresie, to jest bez uzupełnienia danych dla kolumny 18 – „podstawa 

nabycia nieruchomości”. Prace te jednak możemy wykonać poprzez analizę dokumentacji 

archiwalnej Ksiąg Wieczystych. Opracowania takie nasza firma wykonuje od lat.  

Przygotowane przez nas sprawozdania zbiorcze nieruchomości eliminują wszystkie dotychczasowe 

niedogodności związane z ich tradycyjnym, nie zautomatyzowanym sporządzaniem. 

Dla istniejących już u Państwa, wykonanych zestawień możemy przeprowadzić ich weryfikację z 

opracowaniem wykonanym przez nas. Możemy wykonać te prace dla całości lub tylko dla małej 

części gruntów, co już pozwoli Państwu na ocenę jakości posiadanych sprawozdań lub w efekcie 

na ich poprawę. 

 

Opisana powyżej usługa może być wykonana 

jako samodzielnie zadanie lub może być 

łączona z pracami dotyczącymi porównania 

bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg 

Wieczystych, co stanowiłoby kompletną i na 

pewno atrakcyjniejszą finansowo ofertę dla 

Państwa. 

Zrealizowane już przez nas zlecenia 

potwierdzają rzeczywiste zapotrzebowanie  

Wydziałów Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostw Powiatowych i Urzędów Miejskich 

na tego typu weryfikacje i synchronizacje baz danych i wpasowują się bardzo dobrze w 

Rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz w zapisy 

zawarte w art. 24b ust. 1 pkt 5) Prawa Geodezyjnego. 

 

Sporządzenie i aktualizacja zestawień zbiorczych nieruchomości 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
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44-240 Żory, ul. Stodolna 31 
tel. (0-32) 4759030,4759031, fax (0-32) 4759036 
e-mail: vertical@vertical.com.pl 
NIP 651-000-90-03 

 
Przykłady zrealizowanych projektów: 

• 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 Grójecki – Wykonanie sprawozdań nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego dla powiatu grójeckiego - dane tylko z bazy EGiB (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.) 

• 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.) 

 

Kontakt w sprawie szczegółów naszej oferty: 

• Janina Cebo 

tel. 32 4759043 

e-mail: janina.cebo@vertical.com.pl 

• Jarosław Darul 

tel. 32 4759041 

e-mail: jaroslaw.darul@vertical.com.pl 

 

 
 


