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1. Wprowadzenie

Ogólne zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków okreœlone s¹ w ustawie
Prawo geodezyjne i kartograficzne [4]. Wed³ug [4] ewidencja gruntów i budynków (kataster
nieruchomoœci) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji
o gruntach, budynkach i lokalach, ich w³aœcicielach oraz o innych osobach fizycznych lub
prawnych w³adaj¹cych tymi gruntami, budynkami i lokalami. Zasady zak³adania, prowa-
dzenia katastru, wymiany danych ewidencyjnych oraz szczegó³owy zakres informacji objê-
tych ewidencj¹ okreœlone s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowni-
ctwa z dnia 29 marca 2001 roku [3], natomiast wytyczne techniczne podane s¹ w Instrukcji
technicznej G-5 [2].

Do koñca lat 90. ubieg³ego wieku ewidencja gruntów i budynków w Polsce prowadzo-
na by³a najczêœciej w formie tradycyjnej. Obecnie czêœæ opisowa ewidencji gruntów i budyn-
ków prowadzona jest w wy³¹cznie w formie numerycznej, mapa ewidencyjna prowadzona
jest w 81% w postaci numerycznej na terenach miejskich oraz w 44,8% na terenach wiej-
skich. Budynki (geometria i opis) na terenach miejskich w 18%, a na terenach wiejskich
w 2,5% s¹ w postaci numerycznej [1].

2. Podstawy prawne udostêpniania danych ewidencyjnych

Zgodnie z [4] starosta zapewnia gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa bezpoœredni dostêp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w celu
utworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci.
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Wed³ug [5] do prowadzenia ewidencji gospodarstw rolnych wykorzystuje siê dane za-
warte w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geo-
dezyjnego i kartograficznego. Równie¿ do prowadzenia krajowego systemu ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci [6]
wykorzystuje siê w szczególnoœci dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej na podstawie przepisów [4].

Szczegó³owe zasady wymiany danych ewidencyjnych okreœlone s¹ w rozporz¹dzeniu
w sprawie ewidencji gruntów i budynków [3]. Wed³ug [3] dane ewidencyjne wymieniane
pomiêdzy ewidencj¹ gruntów i budynków a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi
maj¹ miêdzy innymi postaæ plików komputerowych w formacie SWDE. Ich zawartoœæ opi-
sana jest w za³¹czniku nr 4 Wymiana i udostêpnianie danych bazy danych ewidencyjnych do roz-
porz¹dzenia [3] oraz w aneksie nr 2 Katalog obiektów bazy danych ewidencyjnych do Instrukcji
technicznej G-5. W okresie przejœciowym dane mo¿na przekazywaæ zgodnie z aneksem
nr 2a, zatytu³owanym Przekazywanie danych bazy danych ewidencyjnych w okresie przej-
œciowym.

3. Charakterystyka standardu wymiany
danych ewidencyjnych (SWDE)

Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE) s³u¿y do przekazywania danych
ewidencyjnych w oparciu o [2, 3].

Zgodnie [3] plik SWDE ma budowê sekcyjn¹. Jego zawartoœæ jest nastêpuj¹ca:

— SWDE.w.2.00.(C) GUGiK 2000 (Linia pocz¹tku pliku SWDE);
— Kontekst danych (dane organizacyjne);
— Sekcja deklaracji atrybutów i wi¹zañ;
— Sekcja definicji typów rekordów;
— Sekcja obiektów;
— Linia koñca pliku danych.

Ka¿da nazwa atrybutu lub relacji SWDE jest poprzedzona przedrostkiem „G5”, natom-
iast linie zaczynaj¹ce siê od „C;” s¹ liniami komentarza.

Kontekst danych zawiera dane organizacyjne. Dane te mog¹ byæ predefiniowanymi
danymi systemu (rozpoczynaj¹ siê od „NS”) lub predefiniowanymi danymi u¿ytkownika
(rozpoczynaj¹ siê od „NU”). Dzieki informacjom zawartym w tej sekcji mo¿na okreœliæ miê-
dzy innymi geodezyjny uk³ad odniesienia, w którym wyra¿one s¹ wspó³rzêdne w pliku,
dostawcê danych, przeznaczenie danych oraz inne dane zdefiniowane przez u¿ytkownika.

Sekcja deklaracji atrybutów i wi¹zañ sk³ada siê z deklaracji atrybutów oraz deklaracji
wi¹zañ. Atrybut jest wielkoœci¹ opisow¹, natomiast wi¹zanie mo¿na porównaæ do relacji,
która pozwala na ³¹czenie w obiekty rekordów ró¿nych tabel. W sekcji tej deklaracje relacji
zaczynaj¹ siê od litery „B”, natomiast deklaracje wi¹zañ od litery „W”.
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Sekcja deklaracji typów rekordów wystêpuje w pliku SWDE pod warunkiem poprze-
dzenia jej sekcj¹ deklaracji atrybutów. Definicje typów rozpoczynaj¹ siê od liter „TD”. Wystê-
puj¹ce w deklaracji typu deklaracje pól atrybutu rozpoczynaj¹ siê od liter „TP”, deklaracje
elementu (wielokrotnego) od „WE”, a deklaracje pól wi¹zañ (pojedynczych) – od „WR”.

Sekcja ta sk³ada siê z deklaracji typów prostych oraz typów z³o¿onych. SWDE obejmuje
nastêpuj¹ce typy bazowe:

— typy proste:
• RD – opisowy (nie posiada odniesienia przestrzennego);
• RP – punktowy;
• RL – liniowy – opis przestrzenny rekordu jest zbiorem polilinii, w szczególnoœci

jedn¹ ³aman¹ (granica dzia³ki);
• RO – obszarowy – opis przestrzenny rekordu jest zbiorem obszarów z enklawa-

mi, w szczególnoœci poligonem (budynek, obrêb, dzia³ka);

— typ z³o¿ony:
• RC – rekord przedstawiaj¹cy obiekt z³o¿ony z innych obiektów, jednostka rejes-

trowa; rekord ten nie posiada w³asnego opisu przestrzennego.

Sekcja obiektów jest podstawowym elementem formatu SWDE. Znajduj¹ siê w niej re-
kordy zawieraj¹ce dane (podlegaj¹ce wymianie), o strukturze okreœlonej w sekcjach j¹ po-
przedzaj¹cych. Sekcja obiektów mo¿e sk³adaæ siê z rekordów nieprzestrzennych oraz prze-
strzennych. Rekord nieprzestrzenny mo¿e byæ rekordem opisowym (RD) lub rekordem
obiektu z³o¿onego (RC). Rekord przestrzenny mo¿e byæ rekordem punktu (RP), rekordem
linii (RL) lub rekordem obszaru (RO). Pocz¹tkiem obiektu jest okreœlenie typu rekordu,
a koñcem „X;”. Atrybuty wystêpuj¹ce w sekcji obiektów poprzedzone s¹ liter¹ „D”, nato-
miast wi¹zania – literami „WG”.

4. Prace doœwiadczalne

4.1. Eksport do formatu SWDE z systemu Ewid 2000

Realizowane zadanie przeprowadzono, korzystaj¹c z systemu Ewid 2000. Jest to sys-
tem informatyczny zapewniaj¹cy zintegrowan¹ ewidencjê i obs³ugê zasobu geodezyjnego
w urzêdach administracji publicznej oraz technologiê wymiany danych pomiêdzy urzêdami
a firmami geodezyjnymi i instytucjami wspó³pracuj¹cymi. Program Ewid 2000 jest systemem
modularnym – sk³ada siê z bibliotek dynamicznych DLL, czyli modu³ów, które s¹ wywo-
³ywane w zale¿noœci od potrzeby. Ewid 2000, jako interfejs graficzny, wykorzystuje pro-
gram Microstation, natomiast dane zarówno graficzne, jak i opisowe przechowywane s¹ w re-
lacyjnej bazie danych ORACLE. System Ewid 2000 zapewnia miêdzy innymi spójnoœæ da-
nych graficznych i opisowych i ich obiektowoœæ, pe³n¹ zgodnoœæ z Instrukcj¹ K-1 oraz pro-
wadzenie zintegrowanej ewidencji gruntów, budynków i lokali, eksport i import danych
graficznych i opisowych w formacie SWDE.
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Ewid 2000 umo¿liwia eksport danych w formacie SWDE w jednym z nastêpuj¹cych
trybów eksportu:

— inicjalizacja – ARiMR,
— inicjalizacja – normalni odbiorcy,
— aktualizacja – ARiMR,
— aktualizacja – normalni odbiorcy,
— w³asny u¿ytkownika.

Tryb „inicjalizacja” przeznaczony jest do wydawania danych SWDE, w taki sposób, ¿e
wydawana jest ka¿da jednostka ewidencyjna osobno. W przypadku gdy wydawane s¹ dane
graficzne, program wydaje wszystkie dane, z wyj¹tkiem tabel zawieraj¹cych takie obiekty,
jak „Budynek” (G5BUD) oraz „Lokal samodzielny” (G5LKL). Natomiast gdy nie s¹ wydawa-
ne dane graficzne, system nie wydaje ponadto takich danych, jak „Kontur klasyfikacyjny”
(G5KKL), „Punkt za³amania granicy” (G5PZG) oraz „U¿ytek gruntowy” (G5UZG).

Tryb „aktualizacja” jest przeznaczony do wydawania danych w postaci gminnych plików
przyrostowych, co oznacza, ¿e musi byæ podana data, od której wydaje siê dane.

Tryb w³asny u¿ytkownika pozwala u¿ytkownikowi na wydawanie danych w dowolnej
konfiguracji.

Okreœlenie odbiorcy jako „ARiMR” czy te¿ „normalni odbiorcy” powoduje tylko do-
pisanie odbiorcy w odpowiednim miejscu pliku, nie wp³ywa natomiast na zawartoœæ wy-
dawanych danych w formacie SWDE.

Program Ewid 2000 umo¿liwia równie¿ kontrolê wydawanych danych. W trakcie kon-
troli mo¿na wykrywaæ ró¿ne rodzaje b³êdów wystêpuj¹cych w danych, na przyk³ad powta-
rzaj¹ce siê oznaczenia, brak przypisanych jednostek rejestrowych, nieprawid³owe udzia³y
czy te¿ klasy lub u¿ytki spoza wartoœci dopuszczalnych.

4.2. Dane ewidencyjne w formacie SWDE

Jako przyk³ad dla eksportu danych w formacie SWDE wykorzystano tutaj dane ze sta-
rostwa powiatowego w Gliwicach. Jest to obszar dawnego katastru pruskiego. Do celów
doœwiadczalnych pozyskano w formacie SWDE dane powiatu gliwickiego dla jednostki
ewidencyjnej Toszek. Plik z danymi jednostki ewidencyjnej Toszek ma oznaczenie
240507_5.swd (ostatnia cyfra oznacza zgodnie z [3] typ gminy, gdzie 5 to obszar wiejski
w gminie miejsko-wiejskiej). Jednostka ewidencyjna Toszek (oznaczenie 240507_5) ma po-
wierzchniê 9055,9715 ha i sk³ada siê z czternastu obrêbów: Boguszyce, Ciochowice, Kotliszo-
wice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Paw³owice, Pisarzowice, P³u¿niczka,
Pniów, Proboszczowice, Sarniów, Wilkowiczki. W jednostce ewidencyjnej Toszek istnieje
w zasadzie tylko czêœæ opisowa ewidencji gruntów i budynków. W danych ewidencyjnych
(stan na dzieñ 08.12.2005 r.) znajduje siê 10276 dzia³ek oraz 46 budynków. Dane te obejmuj¹
2461 jednostek rejestrowych gruntów oraz 246 jednostek rejestrowych lokali. Jednostek re-
jestrowych budynków brak. Otrzymany dla gminy Toszek plik w formacie SWDE (z usuniê-
tymi danymi osobowymi) ma rozmiar 10 579 042 bajtów. Statystyka pliku pokazuje ¿e plik
ten zawiera 527 231 wierszy, 9 524 754 znaki, 527 145 akapitów, 550 189 wyrazów. W pliku
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tym znajduj¹ siê wszystkie sekcje wystêpuj¹ce w standardzie SWDE. Krótki opis poszcze-
gólnych sekcji wraz z przyk³adami przedstawiono poni¿ej.

Kontekst danych

Zawartoœæ sekcji „Kontekst danych” analizowanego pliku jest nastêpuj¹ca:

SWDE.w.2.00.(C) GUGiK 2000;

SN;

C; Przedzia³ czasowy: Wszystkie dane;

C; Wersja danych: Aktualna;

C; Kontekst danych – dane organizacyjne;

NS,DN,2005-12-08;

NS,TR,IPE-ZK/2405;

NS,TN,Starostwo Powiatowe w Gliwicach;

NS,OP,do celów naukowych;

NS,ZN,Ewid 2000;

NS,ZR,6.10;

NS,UX,2000;

NS,OS,6;

NS,NX,N;

NS,NY,E;

SXC,2667121279;

W komentarzach zawarto informacje, ¿e s¹ to wszystkie dane, a ich wersja jest aktualna.
G³ówna czêœæ sekcji zawiera zarówno administracyjne, jak i geodezyjne informacje rekordu
nag³ówkowego systemu. Dane administracyjne to data utworzenia pliku, numer identyfi-
kacyjny jednostki tworz¹cej plik, nazwa jednostki tworz¹cej plik, przeznaczenie danych,
nazwa systemu – Ÿród³a danych, numer identyfikacyjny systemu – Ÿród³a danych. Dane
geodezyjne to takie dane, jak nazwa uk³adu wspó³rzêdnych, numer strefy odwzorowania,
nazwy pierwszej i drugiej wspó³rzêdnej. Ostatnia linia jest lini¹ koñca sekcji wraz z sum¹
kontroln¹.

Sekcja deklaracji atrybutów i wi¹zañ

Sekcja deklaracji atrybutów i wi¹zañ otrzymanego pliku zawiera 96 deklaracji atrybu-
tów oraz 23 typy relacji wystêpuj¹ce w ramach ewidencji. Rozporz¹dzenie [3] zawiera na-
tomiast odpowiednio 83 definicje atrybutów oraz 22 definicje wi¹zañ (relacji).

W otrzymanym pliku jest 15 definicji atrybutów, które nie s¹ zdefiniowane w roz-
porz¹dzeniu [3]. S¹ to:

— G5DZP: Dok³adnoœæ zapisu powierzchni ewidencyjnej;
— G5GSP: Wyró¿nienie jednostek gospodarstw rolnych nale¿¹cych do gospodarstw

rolnych i leœnych;
— G5IDM: Oznaczenie dokumentu;
— G5IPZN: Identyfikator ewidencyjny punktu;
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— G5LKP: Liczba kondygnacji podziemnych;
— G5LKN: Liczba kondygnacji nadziemnych;
— G5LPIS: Oznaczenie gospodarstwa rolnego w LPIS;
— G5LPRG: Numer linii granicznej w PRG;
— G5NPRG: Numer punktu granicy podzia³u administracyjnego w PRG;
— G5LPP: Liczba pomieszczeñ przynale¿nych;
— G5OPR: Opis prawa;
— G5RPP: Rodzaj pomieszczeñ przynale¿nych;
— G5RWZ: Rodzaj zmiany;
— G5TYPO: Rodzaj punktu, z którym zwi¹zana jest nazwa lub oznaczenie;
— G5TPZ: Typ wnioskuj¹cego o zmianê.

W analizowanym pliku nie ma natomiast deklaracji atrybutów G5RBM (rok zakoñcze-
nia ostatniej modernizacji) oraz G5OBP (rodzi obowi¹zek podatkowy), które znajduj¹ siê
w rozporz¹dzeniu [3]. Ponadto w analizowanym pliku dodano definicjê wi¹zania G5RSZD
(sk³ad zarz¹du wspólnoty gruntowej), której brak w rozporz¹dzeniu [3]. Wymienione po-
wy¿ej atrybuty oraz relacja G5RSZD, których brak w rozporz¹dzeniu [3], s¹ okreœlone w de-
finicjach obiektów ewidencyjnych opisanych w za³¹czniku nr 2 do Instrukcji technicznej G-5,
natomiast brak tam atrybutów G5RBM oraz G5OBP. St¹d wniosek, ¿e przy tworzeniu sekcji
atrybutów i wi¹zañ pliku SWDE starostwo (lub dostawca oprogramowania) opar³o siê nie
na rozporz¹dzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku,
lecz na Instrukcji technicznej G-5.

Sekcja deklaracji typów aplikacyjnych

W sekcji deklaracji typów aplikacyjnych znajduje siê 29 deklaracji typów. S¹ to 22 defini-
cje okreœlone w rozporz¹dzeniu [3] oraz 7 deklaracji okreœlonych w Instrukcji technicznej G-5.

S¹ to (przekazywanie danych ewidencyjnych w okresie przejœciowym – za³¹cznik nr 2a):

— G5G_BUD: Budynek – tylko czêœæ geometryczna;
— G5O_BUD: Budynek – tylko czêœæ opisowa;
— G5G_DZE: Dzia³ka ewidencyjna – tylko czêœæ geometryczna;
— G5O_DZE: Dzia³ka ewidencyjna – tylko czêœæ opisowa;
— G5O_OBR: Obrêb – tylko czêœæ opisowa;
— G5O_JEW: Jednostka ewidencyjna – tylko czêœæ opisowa;

oraz G5PZN: Punkt, z którym zwi¹zana jest nazwa lub oznaczenie (katalog obiektów bazy
danych ewidencyjnych – za³¹cznik nr 2).

W analizowanym pliku brak jest trzech typów aplikacyjnych wystêpuj¹cych w roz-
porz¹dzeniu [3] . S¹ to:

— G5OSF: Osoba fizyczna,
— G5MLZ: Ma³¿eñstwo,
— G5OSZ: Podmiot grupowy.

Typy te nie zosta³y najprawdopodobniej wygenerowane z programu Ewid 2000, ponie-
wa¿ plik danych SWDE pozyskany ze starostwa Gliwice dla celów badawczych pozbawio-
ny jest danych osobowych, ze wzglêdu na ochronê informacji niejawnych.
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Sekcja obiektów

Jest to g³ówna sekcja analizowanego pliku. Zawiera ona obiekty zdefiniowane w sekcji
definicji typów aplikacyjnych.

Poni¿ej wymieniono obiekty obejmuj¹ce poszczególne typy bazowe:

— dla typu opisowego (RD) – zmiana,
— dla typu obszarowego (RO) – dzia³ka ewidencyjna – tylko czêœæ opisowa,
— dla typu z³o¿onego (RC) – jednostka rejestrowa.

Przyk³adem obiektu opisowego jest zmiana. Wybrany obiekt „zmiana” dotycz¹cy
zmiany w³aœciciela w jednostce rejestrowej nr 5 ma postaæ:

RD,G5ZMN,19147,19147ZMN,11;

D,G5NRZ,D,240507_5.0001.1997.2;

D,G5STZ,D, Zmiana w³aœciciela w j.r.5;

D,G5TPZ,D,1;

D,G5RWZ,D,112;

D,G5DTA,D;

D,G5DZZ,D,1997.03.11;

D,G5DTZ,D;

D,G5NAZ,D,BURMISTRZ MIASTA I GMINY SO|NICOWICE;

D,G5DTW,D,1997.03.06-11:35:10;

D,G5DTU,D,1997.03.06-11:35:10;

WG,G5RDOK,G5DOK,7797;

WG,G5ROBJ,G5UDZ,3357g;

X;
gdzie:

— w pierwszej linii:
• RD – rekord opisowy,
• G5ZMN – nazwa typu aplikacyjnego rekordu dla obiektu „zmiana”,
• 19147 – identyfikator obiektu,
• 19147ZMN – identyfikator rekordu,
• 11 – dwie cyfry oznaczaj¹ce status rekordu „pierwsze 1” – znaczy, ¿e jest to

obiekt bazy danych, „drugie 1” znaczy, ¿e jest to obiekt aktualny;

— w nastêpnych dziesiêciu liniach kolejne atrybuty obiektu oznaczaj¹: numer zmiany
wed³ug dziennika, opis zmiany, typ wnioskuj¹cego o zmianê, rodzaj zmiany, daty
akceptacji oraz zg³oszenia zmiany, datê druku zawiadomienia o zmianie, jednostkê
prowadz¹c¹, datê weryfikacji danych oraz datê i czas utworzenia obiektu;

— kolejne dwie linie oznaczaj¹ wi¹zania, przyk³adowo dla pierwszej linii:
• WG – wi¹zanie (relacja),
• G5RDOK – wskazanie na dokument okreœlaj¹cy podstawê prawn¹,
• G5DOK – wskazany obiekt „dokument”,
• 7797 – identyfikator wskazanego obiektu;
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a dla drugiej linii:
• G5ROBJ – wskazanie na rekordy obiektów, których dotyczy,
• G5UDZ – wskazany obiekt „udzia³ w³asnoœci lub w³adania”,
• 3357g – identyfikator wskazanego obiektu.

W jednostce ewidencyjnej Toszek istnieje w zasadzie tylko czêœæ opisowa ewidencji
gruntów i budynków. St¹d te¿ ani typy punktowe, ani typy obszarowe obiektów nie wy-
stêpuj¹ w analizowanym pliku, a w danych ewidencyjnych brak takich obiektów, jak punkt
za³amania granicy czy dzia³ka ewidencyjna, wystêpuj¹ natomiast obiekty „dzia³ka ewiden-
cyjna – tylko czêœæ opisowa”.

Przyk³adowy taki obiekt przedstawiono poni¿ej.

RD,G5O_DZE,97181,97181_d,11;

D,G5IDD,D,240507_5.0001.AR_2.197/28;

C;arkusz,2;

D,G5IDR,D;

D,G5NOS,D;

D,G5WRT,D;

D,G5DWR,D;

D,G5PEW,D,460;

D,G5DZP,D,1;

D,G5RZN,D;

D,G5DTW,D,2004.09.09-12:38:29;

D,G5DTU,D,1992.11.20-00:00:00;

WG,G5RADR,G5ADR,11679;

WG,G5RPW£,G5DOK,35134kw;

WG,G5RPW£,G5DOK,32312;

WG,G5RKRG,G5DOK,00;

WG,G5RJDR,G5JDR,20716jrg;

X;

Zawartoœæ pierwszej linii jest okreœlona analogicznie jak w wypadku obiektu „zmiana”.
Nastêpnie nastêpuj¹ definicje atrybutów, spoœród których warto zwróciæ uwagê na G5IDD
(identyfikator dzia³ki ewidencyjnej), którego wartoœæ wynosi 240507_5.0001.AR_2.197/28.
Analizowane dane pochodz¹ z obszaru katastru pruskiego, numeracja prowadzona jest tu-
taj w arkuszach, st¹d w wartoœci identyfikatora dzia³ki wystêpuje „AR_2”.

W analizowanym obiekcie wystêpuj¹ równie¿ relacje G5RADR (posiada adres),
G5RPW£ (wskazanie na dokument okreœlaj¹cy podstawê prawn¹ w³asnoœci), G5RKRG
(wskazanie na operat geodezyjny) oraz G5RJDR (wskazanie na jednostkê rejestrow¹, do któ-
rej nale¿y). Pierwsza z tych relacji wskazuje na atrybut „adres”, nastêpne trzy – atrybut „do-
kument”, a ostatnia – atrybut „jednostka rejestrowa”.

Z kolei przyk³adem obiektu o typie z³o¿onym jest jednostka rejestrowa.
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Przyk³adow¹ jednostkê rejestrow¹ analizowanego pliku przedstawiono poni¿ej.

RC,,G5JDR,28709jrg,28709_jrg,11;

D,G5TJR,D,1;

D,G5IJR,D,240507_5.0013.G126;

D,G5RW£,D,1;

D,G5GSP,D,0;

D,G5DTW,D,2005.10.14-12:36:52;

D,G5DTU,D,2005.02.04-13:50:12;

WG,G5ROBR,G5O_OBR,202;

X;
gdzie:

— w pierwszej linii:
• RC – rekord z³o¿ony,
• G5JDR – nazwa typu aplikacyjnego rekordu dla obiektu „jednostka rejestrowa”,
• 28709jrg – identyfikator obiektu,
• 28709_jrg – identyfikator rekordu.

— w nastêpnych szeœciu liniach kolejne atrybuty oznaczaj¹:
• G5TJR – typ jednostki rejestrowej, wartoœæ 1 oznacza jednostkê gruntow¹,
• G5IJR – identyfikator jednostki rejestrowej,
• G5RW£ – rodzaj w³asnoœci, wartoœæ 1 oznacza w³asnoœæ,
• G5GSP – wyró¿nienie jednostek gospodarstw rolnych nale¿¹cych do gospodarstw

rolnych i leœnych, wartoœæ 0 oznacza, ¿e nie jest to gospodarstwo rolne ani leœne,
• G5DTW – data weryfikacji obiektu,
• G5DTU – data utworzenia obiektu;

— kolejna linia oznacza wi¹zania:
• WG – relacja,
• G5ROBR – wi¹zanie „jest po³o¿ony w obrêbie”; relacja ta wskazuje na atrybut

„obrêb – czêœæ opisowa”, gdzie 202 jest jego identyfikatorem w bazie.

5. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ, w oparciu o cz¹stkow¹ analizê pliku
transferu danych przy zastosowaniu SWDE mo¿na wyraziæ opiniê, ¿e standard ten spe³nia
oczekiwania u¿ytkowników danych ewidencji gruntów i budynków.

Ostateczne potwierdzenie pe³nej przydatnoœci standardu mo¿e byæ dokonane po kom-
pleksowych badaniach przep³ywu informacji ewidencyjnych z zastosowaniem SWDE.
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