Dostosowanie zbiorów danych EGiB
do wymagań specyfikacji INSPIRE
dla tematu Działki katastralne
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geometry: GM_MultiSurface
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Umożliwia wdrożenie funkcjonalności mających na celu m
m.in.:
in :
• udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych danych EGiB,
• monitorowanie jakości danych EGiB, przeprowadzanie analiz przestrzennych,
• docelowe tworzenie zbiorów danych INSPIRE dla tematów działki katastralne i
budynki oraz ich udostępnianie za pośrednictwem Geoportal.

Model jakości
danych EGiB
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danych EGiB

Centralne
Repozytorium
(nowa jakość)

Podsumowanie

Struktura bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest znacznie bardziej
rozbudowana niż model INSPIRE dla tematu Działki katastralne.
Zbiory danych EGiB po ich dostosowaniu do zgodności z modelem
pojęciowym będą stanowić odpowiednie źródło do utworzenia zbiorów
y INSPIRE dla tematu Działki katastralne.
danych
Konieczne jest podjęcie działań modernizacyjnychh w stosunku do danych
ewidencyjnych
ewidencyjnych.
Jedną z możliwości jest przygotowanie zbiorów danych INSPIRE dla tematu
Działki katastralne
katastralne, a także usług sieciowych związanych z tymi zbiorami,
zbiorami w
oparciu o zbiory centralnego repozytorium kopii zbiorów EGiB.
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