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 Katowice, 28 sierpnia 2017 r. 

GB/721/17 

Pan 

Andrzej Adamczyk 

Minister Infrastruktury i Budownictwa 

ul. Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 

dotyczy: wykazu nieruchomości do KZN 

 

 

 kieruję firmą GEOBID, która od ponad 25 lat tworzy oprogramowanie dla administracji 
publicznej w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Ewidencja gruntów i budynków 
w naszym oprogramowaniu jest prowadzona w blisko połowie powiatów w Polsce. W wielu 
powiatach funkcjonują również nasze oprogramowania do gospodarowania nieruchomościami, 
zagospodarowania przestrzennego, prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę czy prowadzenia 
wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.  
 Z uwagi na długą i dobrą współpracę z administracją publiczną wiele osób zwraca się do nas 
o pomoc w rozwiązywaniu powierzonych im zadań. Obecnie są one zaniepokojone zadaniem, 
które nakłada na nich ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1529). 
 Chcemy im pomóc w automatycznym tworzeniu Wykazów, o których mowa w art. 10, 
w oparciu o dane zgromadzone w bazach zintegrowanego systemu zarządzania terenem STRATEG.  
Do tego jednak niezbędny jest schemat XML (XSD), o którym mowa w § 3.1 projektu 
rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomościami. 
 Bardzo prosimy o przekazanie nam tego schematu, by rozpocząć prace programistyczne 
nad poszerzeniem naszego programu MIENIE o pola niezbędne do tworzenia przedmiotowego 
Wykazu. Schemat rozwieje także nasze wątpliwości, jakiego typu jest dane pole (tekstowe, 
wyliczeniowe itp.). 
 Jeśli format pliku XML nie istnieje jeszcze w wersji ostatecznej, deklaruję nieodpłatną 
pomoc w jego testowaniu. Doskonale znamy obowiązujące struktury EGiB zgodne 
z rozporządzeniem oraz zawartości innych rejestrów wynikających z różnych przepisów prawa 
i możemy wskazać na uchybienia, niejednoznaczności w formacie przekazu lub ogromne 
utrudnienia w tworzeniu wykazu, które nie są istotne z punktu widzenia celu przedsięwzięcia, 
jakim jest pozyskanie Zasobu do programu MIESZKANIE+.  

          Z poważaniem 
          Krzysztof Borys 

Prezes Zarządu 


