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PROTECTION IN ASPECT OF CREATION

THE CADASTRE IN POLAND

Streszczenie

Publikacja zawiera systematykę pojęć z zakresu informacji w procesie
gospodarki nieruchomościami. Ponadto przedstawia: definicje informacji, rodzaje
informacji sposoby prezentacji informacji, źródła oraz mechanizmy zarządzania
i ochrony informacji.

W niniejszej publikacji podano przykład specyfikacji informacji terenowej.
Określono w nim statut informacji oraz przedstawiono kontekst systemu katastral-
nego KN, dla którego była wykonana.

Słowa kluczowe: informacja, informacja terenowa, ochrona informacji, model
informacji

Summary

Terms systematic in the scope of information in land and property mana-
gement process ware presented in the paper. In addition following parameters wa-
re described: information definition, kinds of information, ways of information
presentation, sources and mechanism of information management and protection.
Examples of land information specifications and context of modern cadastre in
Poland ware also taken in consideration in the paper.

Key words: information, land information, information protection, information
models
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WSTĘP

Jak podano w [Źróbek 2000]  w gospodarce nieruchomościami informację
interpretuje się jako dane o terenie (przestrzeni), gromadzone w celu podejmo-
wania określonych działań i decyzji. Aby decyzje te były właściwe i skuteczne –
informacja powinna być:

– dokładna i prawdziwa,
– łatwo osiągalna i istotna dla sprawy,
– aktualna i właściwie opisująca obszar zainteresowania,
– oryginalna i prezentowana w dogodnej dla odbiorcy formie.
Nowoczesny kataster, o bardzo szerokim spektrum udostępniania, prze-

twarzania, aktualizowania i zbierania danych – sam w sobie stanowi system
informacji o terenie, zawierający rejestr praw rzeczowych do gruntu. W zakres
informacji katastralnej wchodzi geometryczny opis działek gruntu w powiązaniu
z innymi rejestrami opisującymi charakter tych praw, jak też często wartości
tych działek i ich zmiany. Kataster, jako system informacji o terenie może być
ustanowiony do celów fiskalnych, prawnych lub służyć jako środek pomocniczy
gospodarki przestrzennej.

RODZAJE INFORMACJI O TERENIE
W PROCESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Proces gospodarowania nieruchomościami jest nadrzędnym procesem każ-
dej gospodarki rynkowej. Jest on złożony z wielu powiązanych z sobą procedur,
wzajemnej wymiany i udostępniania danych, w celu bardziej efektywnego
i racjonalnego gospodarowania nieruchomościami.

Informacja o terenie jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każde-
go systemu katastralnego. Można ją umownie podzielić na informację ogólną
oraz informację szczególną. Podział ten przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Ogólna charakterystyka informacji
Table 1. Common characteristic of information

Rodzaj informacji Charakterystyka informacji

Informacje ogólne

Odnoszą się do obszaru, na którym jest położona nieruchomość
i dotyczy głównie:
–    uwarunkowań socjalnych,
–    uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych,
–    uwarunkowań ekonomicznych,
–    czynników związanych z administracją i rozwojem.

Informacje szczególne Dotyczą między innymi charakterystyki prawnej, lokalizacyjnej
i technicznej nieruchomości.
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Stopień szczegółowości informacji szczególnej zależy od potrzeb użyt-
kownika systemu i może zawierać dane podstawowe o nieruchomości lub bar-
dziej rozbudowane informacje z zakresu danych prawnych, lokalizacyjnych,
technicznych czy porównawczych, dotyczących pojedynczej nieruchomości lub
grup nieruchomości o podobnych atrybutach.

Problem złożoności informacji szczególnej przedstawiono w tabeli2.

Tabela 2. Rodzaje informacji szczególnej w procesie gospodarki nieruchomościami
Table 2. Kinds of detailed information in real estate process

Informacje szczególne Charakterystyka
1. Informacje

wstępne
Charakteryzują rodzaj nieruchomości, cel wyceny, rodzaj transakcji,
osobę zbywającą i nabywającą itp.

2. Informacje
prawne

Opisują tożsamość właściciela lub użytkownika nieruchomości, formę
władania lub użytkowania, identyfikują nieruchomość od strony praw-
nej i ewidencyjnej, zawierają ograniczenia z nią związane.

3. Informacje
lokalizacyjne

Opisują i oceniają położenie nieruchomości (lokalizację ogólną i szcze-
gółową), dostęp i dojazd do nieruchomości (kołowy, kolejowy, lotniczy
i wodny), wskazują wady i zalety lokalizacji i otoczenia.

4. Informacje
techniczne

Opisją atrybuty nieruchomości, wpływające między innymi na ich cenę
transakcyjną takie jak: powierzchnia, kształt (rozłóg), ukształtowanie
pionowe (hipsometria), nośność, uzbrojenie techniczne, sposób użytko-
wania, funkcja i wiek fizyczny budynku, konstrukcja i jej materiały itp.

5. Informacje
porównawcze

Służą głównie do wyceny. Są pozyskiwane z lokalnego rynku nieru-
chomości np. ceny transakcyjne, czynsze, dochody itp.

Ze względu na formę prezentacji informacji, możemy je podzielić na in-
formacje opisowe i przestrzenne – problem ten przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Podział informacji ze względu na formę prezentacji
Table 3. Information division on form presentation

Informacja Charakterystyka

1. Informacje graficzne

Źródło informacji:
– mapy katastralne,
– mapy zasadnicze,
– mapy glebowo- rolnicze,
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
– mapy tematyczne.
Zakres informacji:
–    przebieg linii granicznych i kształt nieruchomości
– granice użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych,
– lokalizacja nieruchomości w stosunku do układu dróg, ulic i placów
– linie i urządzenia infrastruktury technicznej itp.
Forma prezentacji:
Rysunek, wykres, histogram, zdjęcie.
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Informacja Charakterystyka

2. Informacje opisowe

Źródło informacji:
– części opisowe operatów ewidencji gruntów i budynków, miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego i innych.
Zakres informacji:
– Opis działek i ich powierzchni,
– Opis stanu prawnego n,,
– Przeznaczenia i ograniczenia w użytkowaniu,
– Opis geometrii budynków,
– Daty budowy, przebudowy lub remontu itp.
Forma prezentacji:
Dane w postaci alfanumerycznej, stanowiące uzupełnienie informacji
graficznych.

Źródła informacji o terenie (zarówno graficznej jak i opisowej) mogą mieć
charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Art. 155 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami [Ustawa 21.08.1997] mówi, że na potrzeby procesu gospodarki
nieruchomościami wykorzystuje się wszelkie dane dostępne, zawarte w źródłach
o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym.

Problem ten przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Źródła informacji o terenie
Table 4. Sources of land information

Źródła informacji o terenie
Fakultatywne Obligatoryjne

– księgi wieczyste,
– kataster nieruchomości
   (Ewidencja gruntów, budynków i lokali),
– GESUP (geodezyjna sieć uzbrojenia terenu),
– MPZP (miejscowy plan zagospodarowania
   przestrzennego),
– PZGiK (państwowy zasób geodezyjny
   i kartograficzny),
– tabele i mapy taksacyjne
   (obecnie w opracowaniu).

– branżowe systemy informacyjne,
– dokumentacja techniczna i projektowa,
– wykazy prowadzone przez Urzędy Skarbowe,
– bazy danych gromadzone przez firmy i towa-

rzystwa ubezpieczeniowe,
– opracowanie statystyczne GUS.

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Według [Kifner 1999] nadmiar informacji może spowodować, że przed-
siębiorstwo zacznie wpadać w wir samounicestwienia, szczególnie gdy nie jest
odpowiednio przygotowane. Może tak się stać wtedy, gdy nie opracowano od-
powiedniej polityki zarządzania informacją, polegającej na wyszczególnieniu
metod: kontrolowania, klasyfikacji i opracowywania informacji.

Podstawową kwestią z zakresu ochrony informacji w sprawnie działają-
cym KN jest zlikwidowanie tradycyjnych nośników informacji, jakimi są m.in.
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dokumenty papierowe. Według [Kifner 1999] przy obecnym stanie techniki i jej
dostępności nie są to dokumenty bezpieczne ani trwałe. Można je z łatwością
zniszczyć, a także podrobić.

Szereg zalet mają dokumenty przechowywane w formie elektronicznej: za
[Kifner 1999] trudno je podrobić oraz łatwo wyszukiwać w nich odpowiednie
informacje. W wizji katastru przyszłości 2014 [Kaufman, Steudler 2000] „kar-
towanie umrze śmiercią naturalną”, co zdaje się potwierdzać ten pogląd w od-
niesieniu do systemu katastralnego.

Na uwagę zasługuje program PHARE 2000, 2001 i 2003 – modernizacji
katastru w Polsce, który w swych założeniach miał między innymi przygotowa-
nie Integrującej Platformy Elektronicznej dla połączenia trzech istniejących baz
danych: ewidencji gruntów i budynków, systemu ksiąg wieczystych oraz podat-
kowej ewidencji nieruchomości. Całość podjętych działań, według [www.gugik.
gov.pl] – miała za zadanie usprawnienie procesu wydawania danych katastral-
nych dla potrzeb systemu IACS oraz innych użytkowników informacji katastral-
nej. Niestety, nie wszystkie założenia tego programu udało się zrealizować.

Autorska koncepcja KN ma w założeniu wykorzystanie dodatkowych in-
formacji ze źródeł geodezyjnych, planistycznych oraz branżowych i baz danych
w systemie.

ASPEKT PRAWNY OCHRONY INFORMACJI

Według [Kifner 1999] prawo wyróżnia kilka rodzajów (typów) tajemnicy:
– państwową (złamanie jej godzi w interes państwa),
– służbową (złamanie jej naraża na szkodę interes przedsiębiorstwa),
– przedsiębiorstwa (dotyczy nieujawnionych do publicznej wiadomości

informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacji przed-
siębiorstwa),

– skarbową (dotyczy danych zawartych w deklaracjach i dokumentach
składanych przez podatników i płatników organom podatkowym),

– statystyczną (dotyczy statystyki publicznej prowadzonej głównie przez
GUS, obejmującej dane indywidualne i osobowe),

– bankową (dotyczącą wszelkich czynności bankowych).
W przypadku KN szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony danych

są, zdaniem autorki, informacje państwowe, służbowe i przedsiębiorstwa.
Jak wiadomo – Polska, jako jeden z niewielu krajów na świecie ma ustawę

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z tą ustawą
[Ustawa 29.08.1997] „za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą
osoby fizycznej, która umożliwia w jakikolwiek sposób identyfikację tej osoby.
Wszelkie operacje na tych danych, tj. przechowywanie, opracowywanie, utrwa-
lanie czy udostępnianie mogą być przeprowadzane wyłącznie za zgodą osoby,
której dotyczą”.
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Według [Kifner 1999] przy opracowaniu polityki zarządzania i ochrony in-
formacji mogą się okazać pomocne:

– Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku, która
definiuje obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowi ochrony oraz
sposoby nadzoru nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.

– Ustawa o ochronie informacji niejawnych, określająca zasady ochro-
ny informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnianiem,
jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od sposobu ich
wyrażania i opracowywania.

– Prawo bankowe.
– Ustawa o ochronie praw autorskich.
– Ustawa o łączności.
– Kodeks cywilny i handlowy.
– Zdrowy rozsądek.
Do modelu KN opracowywanego w rozprawie [MIKA, 2002] pomocne

były te akty prawne, które autorka wyróżnia tekstem pogrubionym.

SPECYFIKACJA INFORMACJI

Za [Kifner, 1999] każde przedsiębiorstwo powinno określić takie dane,
które jego zdaniem są ważne i poufne, a jakie nie. Należy więc odpowiednio
sklasyfikować informację, ustalając jej status, np. jako: poufne, tajne, ściśle taj-
ne, obojętne lub jawne.

W odniesieniu do tworzonego modelu systemu KN, proponuje się klasyfi-
kację informacji podaną w tabeli 5. Skrót N oznacza nieruchomość w znaczeniu
prawno rzeczowym.

Tabela 5. Klasyfikacja informacji terenowej w modelu KN
Table 5. Land information classification in cadastre model

Lp. Rodzaj informacji

1. Informacja opisowa o stanie faktycznym N

2. Informacja przestrzenna o N

3. Informacja o stanie prawnym N

4. Informacja o uzgodnieniach realizacyjnych

5. Informacja o uzbrojeniu terenu

6. Informacja o rzeźbie terenu

7. Informacja o sytuacji

8. Informacja o charakterze planistycznym
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W dalszej kolejności proponuje się także następujący status jawności in-
formacji terenowej w tworzonym modelu:

− p   – poufne,
− j    – jawne,
− n – nie dotyczy.
Za [Konieczny 1997] przyjęto w modelu określone grupy użytkowników

KN jako podstawowe kryterium dla potrzeb tworzenia idei ochrony informacji.
Są to następujące jednostki:

− SU – samorządowe urzędy podatków lokalnych i katastru (Urzędów
Skarbowych itp.),

− GM – gminy miejskie i związki gmin wiejskich (dla SIP),
− RN – użytkownicy segmentów rynku nieruchomości (rzeczoznawcy

majątkowi, notariusze),
− BA – banki i towarzystwa kredytowe (zabezpieczenia hipoteczne)
− TU – towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne,
− PL – jednostki planistyczne,
− o.f – osoby fizyczne,
− GU – geodeci uprawnieni,
− ST – jednostki statystyczne (GUS).

Informacje poufne zostały zdefiniowane, jako te, które mogą być dostępne
dopiero po uzasadnieniu interesu prawnego w ich pozyskaniu. Sam wgląd do
informacji o tym statusie ustalono jako płatny, w zależności od przynależności
do grupy użytkowników. Przewidziano również dodatkowe opłaty w razie jakie-
gokolwiek powielania tych informacji. Dostęp do tego typu informacji jest ogra-
niczony, zwłaszcza dla osób fizycznych lub prawnych, bądź instytucji, niemają-
cych interesu prawnego.

Informacje jawne są ogólnodostępne poprzez wgląd do odpowiednich reje-
strów. Opłaty za powielanie tego typu informacji uzależniono od grupy użyt-
kowników.

W tabeli 6 przedstawiono klasyfikację jawności informacji ze względu na
wybrane grupy użytkowników.

W pracy [Mika 2002] dokonano klasyfikacji informacji z uwzględnieniem
jedynie dziewięciu grup potencjalnych użytkowników KN. Model ten można
powiększyć o dowolną grupę użytkowników. Podobnie, możemy rozszerzyć
kontekst systemu poprzez dodawanie kolejnych baz danych dostarczających
informacji do KN. Przykład (kontekst) takiego systemu przedstawiono na ry-
sunku 1.
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Tabela 6. Rodzaj informacji i stopień jej jawności,
ze względu na wybrane grupy użytkowników

Table 6. Kinds and public range of information in regard of users groups

Użytkownicy /status informacjiRodzaj informacji
z tabeli 5 SU GM RN Ba TU PL ST GU o.f

1. j j j j j j j j j
2. n j j n n j n p j
3. j p j j p n j j p
4. n j j n n j n j p
5. n j j n n j n j p
6. n j j n n j n j n
7. n j p n n j n j p
8. n j p n n j n j j

KN

GUS KW

MZMPZP

WYC

EGiB TU

Ba

US No

Rysunek 1. Diagram kontekstowy katastru wielozadaniowego
Figure 1. Context diagram of multifunctional cadastre

Poszczególne bazy danych (podsystemy, zwane w notacji analizy syste-
mowej – terminatorami), wchodzące w skład katastru wielozadaniowego, okre-
ślono następującymi skrótami:

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
GUS – Główny Urząd Statystyczny,
US – Urząd Skarbowy,
No – Notariat,
MZ – Mapa Zasadnicza,
Ba – Banki,
WYC – Biura Wyceny Nieruchomości,
KW – Księgi Wieczyste,
EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków,
TU – Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
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W dalszej części analizy odrzucono następujące terminatory: Ba, GUS,
US, TU, No, gdyż uznano je za mniej ważne w kontekście tworzonego modelu.

Na rysunku 2 przedstawiono diagram kontekstowy modelu systemu KN,
w nawiązaniu do specyfikacji informacji przedstawionej w tabeli 5.

KN

EGiB KW

MZ

MPZP

WYC
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

Rysunek 2.  Diagram kontekstowy KN
wykonany w notacji graficznej analizy systemowej

Figure 2. Cadastre context diagram in system analysis notation

Gdzie:
(1) – przepływ informacji opisowej o stanie faktycznym nieruchomości,
(2) – przepływ informacji przestrzennej o nieruchomości,
(3) – przepływ informacji o stanie prawnym nieruchomości,
(4) – przepływ informacji o wartości nieruchomości,
(5) – przepływ informacji o uzgodnieniach realizacyjnych,
(6) – przepływ informacji o uzbrojeniu terenu,
(7) – przepływ informacji o rzeźbie terenu,
(8) – przepływ informacji o sytuacji,
(9) – przepływ informacji o zamierzeniach planistycznych.

Kolejnym krokiem analizy było utworzenie słownika dla przepływów
granicznych w notacji graficznej analizy systemowej. Problem ten przedstawia
tabela 7.

W tabeli 8 przedstawiono najważniejsze informacje z punktu tworzenia
słownika z tabeli 7.



Monika Mika

122

Tabela 7. Słownik danych dla przepływów granicznych pokazanych na rysunku 2
Table 7. Term explanation used in figure 2

NAZWA I NUMERACJA
PRZEPŁYWU OPIS PRZEPŁYWU

(1) informacja opisowa
o stanie faktycznym N

(1) = Nr adresowy (budynku/lokalu) + nr działki ewidencyjnej
+ nr *identyfikator* jednostki rejestrowej (gruntu/budynku/lokalu)

+ nr grupy rejestrowej + nazwa *identyfikator * obrębu + powierzch-
nia działki + rodzaj użytku gruntowego/rodzaj klasoużytku

(2) informacja
przestrzenna o N

(2) = nr działki + punkty graniczne + linie graniczne + (obrys budyn-
ku * jeśli jest na gruncie*) + (lokal* jeżeli jest częścią składową bu-

dynku*) + kontury użytków/ kontury klasyfikacyjne gruntu *
informacje z numerycznej mapy EGiB*

(3) informacja
o stanie prawnym N

(3) = Nr KW + Imię i nazwisko (Wł/Uw/podmiotów ewidencjonowa-
nych wspólnie* z zaznaczeniem udziału we współwłasności*) + adres

zamieszkania/siedziby *osób prawnych * + obciążenia *
jeśli są wykazane w dziale III KW* + hipoteka * jeśli jest wykazana

w dziale IV KW*

(4) informacja o wartości
nieruchomości14

(4) = cena N możliwa do uzyskania na rynku * określona w procesie
powszechnej wyceny *

Z punktu widzenia koncepcji KN najważniejsza jest wartość katastralna
(5) informacja o uzgod-
nieniach realizacyjnych (5) = informacja z mapy zasadniczej z zakresu nakładki (R)

(6) informacja
o uzbrojeniu terenu (6) = informacja z mapy zasadniczej z zakresu nakładki (U)

(7) informacja
o rzeźbie terenu (7) = informacja z mapy zasadniczej z zakresu nakładki (W)

(8) informacja o sytuacji (8) = informacja z mapy zasadniczej z zakresu nakładki (S)
(9) informacja o zamie-
rzeniach planistycznych

(9) = informacja z zakresu MPZP * głównie przeznaczenie N
w MPZP*

Tabela 8. Wykaz operatorów stosowanych przy tworzeniu słownika danych
w metodzie analizy systemowej

Table 8. Operators used in system analysis

Symbol operatora Znaczenie   operatora

= Jest złożony z ....
+ i

[X/Y/Z] Wybór pozycji X lub Y lub Z
{......} Powtórzenie pozycji
(......) Opcjonalne

*........* Komentarz

                                         
1 W dalszej części analizy przyjęto założenie, że wartość katastralna nieruchomości sta-

nowi jeden z najważniejszych atrybutów opisowych nieruchomości, czyli mieści się w zakresie
informacji (1), stąd w modelu informacji terenowej ten rodzaj informacji nie występuje.
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PODSUMOWANIE

W niniejszej publikacji autorka zwraca uwagę na aspekt sprawnego funk-
cjonowania systemów informacyjnych, jakim jest ochrona informacji oraz prze-
pływ (wymiana) informacji pomiędzy różnymi systemami.

W modelowanym systemie KN wprowadzono status jawności informacji
terenowej w zależności od grup użytkowników systemu. Model ten zakłada
pełne przejście na komputerowe nośniki danych w zakresie informacji opisowej
i przestrzennej wszystkich baz danych, wchodzących w skład projektowanego
w pracy [Mika 2002] systemu.

Problematyka właściwego zabezpieczenia informacji, jej ochrona oraz
aspekt sprawnego zarządzania bazą danych katastralnych niejednokrotnie jesz-
cze będzie poruszana i dyskutowana zarówno w kręgach użytkowników syste-
mu, jak też w kręgach osób i instytucji tworzących ten system. Niniejsza publi-
kacja nie rozstrzyga do końca tej kwestii, ale stanowi próbę uporządkowania
pojęć i procedur prawno-technicznych, na których opiera się właściwa polityka
zarządzania systemem.
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