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Reżim  prawny  
zarządzania pasem drogowym i drogą publiczną 

Zarządca drogi  ( zarząd  ) musi realizować obowiązki wynikające z: 

 

-  ustawy o drogach publicznych 

-  ustawy o gospodarce nieruchomościami 

-  ustawy o rachunkowości 

-  ustawy prawo budowlane 

-  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

-  ustawy prawo ochrony środowiska 

 

(…) 

I kilku innych ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wytycznych itp… 

 

 

 



Wsparcie  

w zarządzaniu pasem drogowym 

 w ujęciu  

gospodarki nieruchomościami 

dane dotyczące 
nieruchomości 

gruntowej 

dane dotyczące 
obiektów              

w pasie drogowym 

  

  Zarządzanie 
nieruchomością 

gruntową 

Zarządzanie 
infrastrukturą 

drogową 

Zarządzanie 
bazą danych 



SEG  

System Ewidencji Geodezyjnej 

 jest to baza danych z dedykowaną aplikacją wykonaną do obsługi 

spraw prowadzonych przez Referat Geodezji ZDW w Katowicach, 

 pozwala na zarządzanie oraz aktualizację danych dotyczących  

nieruchomości gruntowych tj. zasobu Województwa Śląskiego, 

zajętego pod drogi wojewódzkie, znajdujące się poza granicami 

miast na prawach powiatów, 

 umożliwia nadzór nad procesem  regulacji stanu prawnego  działek 

zajętych pasem  drogowym oraz procesu inwestycyjnego, 

 stanowi moduł zintegrowanego systemu informatycznego TEKA 

funkcjonującego w ZDW, oraz jest zintegrowany z platformą EBDP.  

 

 



System Ewidencji Geodezyjnej 

 - funkcje użytkowe 

 tworzenie i obsługa baz danych o działkach drogowych oraz bezpośrednio przylegających do 

działek zajętych pasem drogowym (dane o charakterze geodezyjnym i administracyjno-prawnym ): 

 - działki geodezyjne wraz z powierzchnią,  

 - oznaczenie numeru księgi wieczystej, 

 - powiaty, gminy, obręby wraz z oznaczeniem wg GUS, 

 - nr drogi, 

 - zadań inwestycyjnych, które był lub są obecnie realizowane na nieruchomościach, 

 

 w powiązaniu z rejestrem prowadzonych spraw ( wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ) 

kategoryzacja stanu zaawansowania procesów uwłaszczenia nieruchomości w pasie drogowym, 

począwszy od etapu wszczęcia postępowania administracyjnego, po ustanowienie trwałego 

zarządu : 

 
• baza danych geolokalizacyjnych 

• baza danych rejestr ksiąg wieczystych 

• baza danych typów dokumentów 

• baza kontrahentów 

• baza danych aktualnych i archiwalnych właścicieli nieruchomości 

 

 łączenie bazy tematycznej z obiektami na mapie wektorowej transfer danych do EBDP 



System Ewidencji Geodezyjnej 

 - funkcje użytkowe cd. 

 wyszukiwanie informacji w bazie danych wg wybranych kryteriów wyszukiwania: 

 - numeru drogi 

 - numeru KW 

 - powiatu, gminy, obrębu geodezyjnego 

 - inwestycji 

 - sposobu nabycia nieruchomości 

 - stopnia zaawansowania regulacji stanu prawnego na rzecz Województwa Śląskiego 

tj. etapu uwłaszczenia  

 - wydanego dokumentu w postępowaniu administracyjnym 

 

 eksport danych w wybranym formacie ( Word, Excel) 

 

 wydruki pozyskanych danych 



Strona główna -  panele zarządzania danymi 

 



Wyszukiwanie danych wg różnych kategorii wyszukiwania 

 



 

 


