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Przy piśmie z dnia 21 grudnia 2015r. nr KN-EGB.0742.4.2015 
Główny Geodeta Kraju przekazał wojewódzkim inspektorom nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego, starostom i prezydentom miast na 
prawach powiatu aplikację do walidacji plików XML i GML w ramach 
projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji                          
o Nieruchomościach – Faza I. 
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Główny Geodeta Kraju w piśmie tym wskazał, że jest to narzędzie 
do kontroli semantycznej i syntaktycznej danych ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB), którymi zasilane będzie centralne 
repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków 
(Centralne Repozytorium), o którym mowa w art. 24b ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
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Repozytorium zasilane będzie danymi pochodzącymi                                    
z powiatowych systemów do prowadzenia EGiB, dzięki czemu 
dane EGiB z obszaru całego kraju zostaną zgromadzone w jednym 
miejscu. W celu zapewnienia spójności pomiędzy rejestrami 
przechowującymi dane o nieruchomościach, system ZSIN zapewniał 
będzie wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych 
pomiędzy EGiB a innymi rejestrami publicznymi takimi jak: księga 
wieczysta, PRG, TERYT, REGON, KSEP. Zadaniem systemu ZSIN 
będzie również pośredniczenie w przekazywaniu zawiadomień                    
o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach 
publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych 
włączonych do ZSIN. 
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APLIKACJA DO WALIDACJI PLIKÓW XML I GML 

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/zsin-faza-

i/wsparcie-dla-powiatow/ 

http://ogc.intergraph.pl/ZSIN-Kontrole/ 



 
 

 Aplikacja desktopowa  
 Implementuje model jakości danych EGiB 

opracowany w ramach projektu 
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Użytkownicy 

Wykonawcy prac geodezyjnych 

Dysponenci danych EGiB  

… 
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http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/23374/13.-Szymon-Rymsza-ZSIN-wyzwanie-dla-
systemow-do-prowadzenia-EGiB.pdf 



Główne funkcjonalności aplikacji do walidacji plików 
GML i XML 
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 weryfikacja syntaktyczna (składniowa w tym m. in. ilości 
atrybutów, rekordów, typów wartości) zbiorów danych EGiB                             
i zawiadomień o zmianach;  

 weryfikacja semantyczna (atrybutowa w tym m. in. poprawność 
identyfikatora IIP, poprawność wartości atrybutów, poprawności 
powiązań) zbiorów danych EGiB;  

 weryfikacja integralności zbiorów danych EGiB z danymi                          
w Centralnym Repozytorium; 

 raportowanie niezgodności w formacie raportów (pdf i csv);             

 modyfikacja zakresu szablonu weryfikacji semantycznej.             
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Aplikacja pozwala na weryfikację danych EGiB pod 
względem ich poprawności oraz przeglądanie 
wykrytych błędów i nieprawidłowości na podstawie 
wygenerowanych raportów. 

Uzyskana informacja o rodzaju i lokalizacji błędów usprawni 
proces poprawy danych co przyczyni się do podnoszenia 
jakości danych ewidencji gruntów i budynków. 
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KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA APLIKACJI  
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Dysponenci danych będą mogli weryfikować 
dane odbierane od wykonawców prac 

geodezyjnych, a wykonawcy prac geodezyjnych 
będą mieli możliwość zweryfikować zgodność 

przekazanych danych z rozporządzeniem. 

  

Raporty będą mogły być wykorzystywane przez 
wykonawców prac geodezyjnych do poprawy 

przekazywanych danych do Ośrodków Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Źródło: Newsletter Projektu ZSIN – Faza I 
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• walidację zawiadomień o zmianach danych EGiB 
generowanych w formacie XML pod kątem ich zgodności 
ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. 
w sprawie zintegrowanego systemu informacji                         
o nieruchomościach, 
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Aplikacja do walidacji plików XML i GML umożliwia: 

• walidację zbiorów danych EGiB generowanych w formacie 
GML pod kątem ich zgodności ze schematami 
aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001r. w sprawie ewidencji  gruntów i budynków 
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Aplikacja wykorzystuje model jakości danych ewidencji 
gruntów i budynków, który powstał w oparciu o zalecenia 

zawarte w „Normie PN-EN ISO 19 157 Informacja 
geograficzna – Jakość danych” 

Aplikacja umożliwia weryfikację zarówno plików inicjalnych                      
z pełnymi danymi EGiB jak i różnicowych – zawierających jedynie 
zmiany aktualizowanych obiektów. Dzięki temu może być 
wykorzystywana do kontroli pierwszego zasilenia ZSIN jak                      
i kontroli poszczególnych aktualizacji oraz modernizacji w trybie 
zmian. 
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Użytkownik aplikacji ma możliwość wygenerowania szczegółowych 
raportów z przeprowadzonych weryfikacji. Raporty będą dostępne 
w formacie PDF – z wynikami poszczególnych kontroli, 
przykładowymi błędami oraz w formacie tekstowych plików CSV –       
z listą wszystkich błędów. 



 

Ustawienie szablonu weryfikacji 
syntaktyczno-semantycznej 
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Aplikacja do walidacji plików XML 
i GML – okno główne 

Menu główne 
aplikacji 

Tabela z listą 
plików do 

przetwarzania 
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Menu główne umieszczone jest w górnej części ekranu                      
i zawiera 4 główne opcje, z których każda ma podopcje.  

 

 

 

Menu główne zawiera następujące opcje: 
1. Akcje – umożliwia dodanie plików do listy przetwarzania, a następnie 

wykonanie na zaznaczonych plikach operacji (usunięcia z listy, 
uruchomienia weryfikacji, zapisania poleceń do przetwarzania 
wsadowego), 

2. Weryfikacja integralności – umożliwia przeglądanie zleceń weryfikacji 
integralności zleconych przez użytkownika, 

3. Ustawienia – umożliwia ustalenie ścieżki do katalogu, w którym będą 
zapisywane raporty oraz zalogowanie się do usługi ZSIN, 

4. Pomoc – umożliwia wyświetlenie podstawowych informacji o aplikacji 
oraz pliku pomocy 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Narada Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Głogów 20 czerwca 2016r.   



 

Menu główne umożliwia użytkownikowi wybranie funkcji do 
wykonania (poprzez wybranie odpowiedniej opcji, a następnie 
podopcji menu). 

W oknie głównym aplikacji, poniżej menu głównego znajduje się 
tabela z listą plików do przetwarzania. 
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Funkcje dostępne z poziomu menu 
głównego aplikacji. 
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Funkcje uruchamiane są z poziomu menu głównego aplikacji poprzez 
wybranie odpowiedniej podopcji. 

Funkcje te są pogrupowane i uruchamiane z jednej z głównych opcji 
aplikacji ({Akcje}, {Weryfikacje integralności}, {Ustawienia}, 
{Pomoc}). 

 

{Akcje -> Dodaj plik do listy wg typu zawiadomienia}: 
1. {EGiB…} – wybranie opcji powoduje uruchomienie formularza 

„Dodanie pliku do listy”, umożliwiającego dodanie pliku inicjalnego 
GML z danymi ewidencji gruntów i budynków, do listy 
przetwarzanych plików 

2. {EGiB różnicowy…} – wybranie opcji powoduje uruchomienie 
formularza „Dodanie pliku do listy”, umożliwiającego dodanie pliku 
różnicowego GML z danymi ewidencji gruntów i budynków, do listy 
przetwarzanych plików 
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3. {EGiB->NKW…} – wybranie opcji powoduje uruchomienie 
formularza „Dodanie pliku do listy”, umożliwiającego dodanie pliku 
XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji 
gruntów i budynków adresowanego do sądu rejonowego 
prowadzącego księgi wieczyste, do listy przetwarzanych plików, 

4. {EGiB-> Organ Podatkowy…} – wybranie opcji powoduje    
uruchomienie formularza „Dodanie pliku do listy”, umożliwiającego 
dodanie pliku XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w 
ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu 
podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
podatku leśnego, do listy przetwarzanych plików, 

5. {NKW->EGiB…} – wybranie opcji powoduje uruchomienie 
formularza „Dodanie pliku do listy”, umożliwiającego dodanie pliku 
XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze 
wieczystej, kierowanego z systemu NKW (Nowa Księga Wieczysta) 
do systemu EGiB, do listy przetwarzanych plików, 
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6. {ZSIN->EGiB…} – wybranie opcji powoduje uruchomienie 
formularza „Dodanie pliku do listy”, umożliwiającego dodanie pliku 
XML zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL, 
kierowanego do systemu ZSIN do systemu EGiB , do listy 
przetwarzanych plików, 

7. {ZSIN->ARiMR…} – wybranie opcji powoduje uruchomienie 
formularza „Dodanie pliku do listy”, umożliwiającego dodanie pliku 
XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji 
gruntów i budynków adresowanego do Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, do listy przetwarzanych plików. 
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Zgodność syntaktyczna -  zgodność zbioru z założonym formatem. 
Dla plików XML jest to rozumiane jako zgodność z formatem XML                              
i z założonym schematem XSD dla danego zbioru. 

 

Zgodność semantyczna – poprawność merytoryczna danych 
niewynikająca z formatu danych ani z formatu XSD. 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Narada Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Głogów 20 czerwca 2016r.   



Błędy wykrywane przez weryfikacje syntaktyczno-semantyczne 
sygnalizowane w raportach, podlegają następującej klasyfikacji: 

 błędy krytyczne; 

 błędy niekrytyczne; 

 ostrzeżenia. 

 

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Zawartość raportów niezgodności 
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 Błędy krytyczne 

- W kontekście szablonów weryfikacji plików GML pod kątem zgodności danych                           
z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, błąd krytyczny oznacza 
niezgodność z rozporządzeniem oraz ze schematem aplikacyjnym; 

- W kontekście szablonów weryfikacji plików GML pod kątem możliwości zasilenia 
Centralnego Repozytorium, błąd krytyczny oznacza niezgodność ze schematem 
aplikacyjnym oraz brak możliwości zasilenia Centralnego Repozytorium; 

- W kontekście zawiadomień o zmianach w formacie XML, błąd krytyczny oznacza                                                                                                                                                                                                                                                      
niezgodność  ze schematem aplikacyjnym. 

 

 Błędy niekrytyczne 

    Są to błędy ważniejsze od ostrzeżeń. Dopuszczalne jest ich wystąpienie w pliku. 

 

 Ostrzeżenia 

    Są mniej ważne od błędów niekrytycznych. Dopuszczalne jest ich wystąpienie                       
w pliku.  
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Zakres raportu w formacie PDF z weryfikacji syntaktyczno-semantycznych: 

1. Informacje ogólne, zawierające: 

 nazwę raportu,  

 nazwę weryfikowanego pliku, 

 datę i godzinę wygenerowania raportu, 

 nazwę szablonu weryfikacji (w przypadku plików GML – informacja czy dotyczy pliku 
inicjalnego, czy różnicowego), 

 typ pliku zawiadomienia, 

2. Podsumowanie, zawierające zestawienie liczbowe weryfikacji elementarnych: 

 liczbę przeprowadzonych weryfikacji, 

 liczbę weryfikacji pozytywnych (weryfikacji oznaczonych wynikiem weryfikacji 
pozytywnym), 

 liczbę weryfikacji krytycznych (weryfikacji oznaczonych wynikiem weryfikacji 
krytycznym), 

 liczbę weryfikacji niekrytycznych (weryfikacji oznaczonych wynikiem weryfikacji  
niekrytycznym), 

 liczbę weryfikacji z ostrzeżeniami (weryfikacji oznaczonych wynikiem weryfikacji 
ostrzeżenie). 
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Przykładowy raport niezgodności 

gm. Cieszków, pow. milicki  
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Podstawa błędu i szczegóły 
weryfikacji 
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Fragment pliku tekstowego  gml dotyczący błędnego obiektu bazy   
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Podstawa błędu i szczegóły 
weryfikacji 
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 Fragment pliku tekstowego  gml dotyczący błędnego obiektu bazy  
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Podstawa błędu i szczegóły 
weryfikacji 
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 Fragment pliku tekstowego  gml dotyczący błędnego obiektu bazy  
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Aplikacja do walidacji plików XML i GML – raport z weryfikacji  
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Od momentu inicjalnego zasilenia Centralnego Repozytorium, do systemu 
ZSIN powinny być przekazywane zawiadomienia w celu aktualizacji 
Centralnego Repozytorium dla wszystkich zmian, które zostały 
wprowadzone w ewidencji gruntów i budynków w ramach danego 
systemu. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków decyduje czy 
wykonana zmiana powinna skutkować poinformowaniem właściwego 
organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
podatku leśnego. Jeśli tak, to generuje odpowiednie zawiadomienie,          
o którym mowa w rozdziale 6.5.  
Jeśli organ podatkowy nie posiada skrzynki podawczej na ePUAP, nie ma 
możliwości przekazania zawiadomienia o zmianie w danych ewidencji 
gruntów i budynków do tego organu poprzez interfejs systemu ZSIN. 
Wówczas organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków musi we 
własnym zakresie przekazać zawiadomienia o zmianie do tego organu 
podatkowego.  

Proces przekazania i obsługi zawiadomienia adresowanego do 
organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz podatku leśnego przez system EGiB. 
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Wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych zawartych 
w rejestrach włączonych do ZSIN 

Wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych zawartych w rejestrach 
włączonych do ZSIN, tzn.: w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, 
bazie REGON, bazie TERYT, bazie PRG, bazie PESEL oraz krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności będzie realizowane poprzez 
aplikację ZSIN.  
W aplikacji ZSIN dostępne będą następujące funkcjonalności:  
1) W zakresie wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych z Centralnej 
Bazy Danych Ksiąg Wieczystych:  
a) Wykonanie zapytania o listę ksiąg wieczystych po zadanym obszarze: 
miejscowości, gminie, powiecie i właściwości sądu - kodzie wydziału 
(przypadek użycia: PU.161 Zapytanie o listę KW).  
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Po stronie organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jak również organów 
odpowiedzialnych za systemy dziedzinowe włączone do ZSIN, tzn.:  
a) Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzącego Centralną Bazę 
Danych Ksiąg Wieczystych,  
b) Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzącego bazę REGON                
i TERYT,  
c) Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, prowadzącego bazę PESEL, 
d) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prowadzącej 
krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  
powinny zostać wyznaczone dwie osoby kontaktowe (imię, nazwisko, 
e-mail, numer telefonu) – osoba merytoryczna i administrator, 
zajmujące się komunikacją z innymi organami odpowiedzialnymi za 
systemy dziedzinowe włączone do ZSIN.  

Zasady współpracy z organami odpowiedzialnymi za 
systemy dziedzinowe włączone do ZSIN  
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WNIOSKI  

1. Podnoszenie jakości danych EGiB; 

2. Dzięki zastosowanym szablonom weryfikacji, 
użytkownicy będą w stanie zweryfikować 
możliwość zasilenia Centralnego Repozytorium 
danymi EGiB oraz zweryfikować dane odbierane 
od wykonawców prac geodezyjnych. 
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Dziękuję za uwagę  
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