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GOSPODAROWANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Dlaczego Comarch ERGO? 

Comarch jest liderem rozwiązań informatycznych w sektorze administracji publicznej. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom swoich klientów firma stworzyła innowacyjne rozwiązanie wspierające proces gospodarowania 
zasobem nieruchomości, który ma wpływ na rozwój rynku lokalnego nieruchomości. 

Comarch ERGO pomaga jednostkom samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb publicznych oraz 
wpływa na zrównoważony rozwój rynku nieruchomości. Funkcjonalności systemu opracowano biorąc pod 
uwagę przepisy prawa jak i doświadczenia płynące z wielu jego wdrożeń. Comarch ERGO jest intuicyjnym 
narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy przez osoby odpowiedzialne za gospodarowanie zasobem 
nieruchomości. 

Comarch ERGO jest nowoczesną platformą do prowadzenia gospodarki przestrzennej 
zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

System jest stale rozwijany. Dzięki rozbudowanej parametryzacji zmiany są łatwe do 
wprowadzenia i zaimplementowania w systemie. 

Comarch ERGO zapewnia automatyczną prezentację ewidencjonowanych nieruchomości 
na mapach tematycznych oraz pozwala na bezpośredni wgląd w te dane z poziomu map.

Comarch ERGO podnosi jakość prowadzenia ewidencji, integrując dane pochodzące  
z różnych źródeł.

Wprowadzone do systemu dane są na bieżąco aktualizowane, przez co zmniejsza się ryzyko 
podjęcia błędnych decyzji.

Comarch ERGO pozwala lepiej gospodarować nieruchomościami wchodzącymi w skład 
zasobu nieruchomości oraz wspomaga ich regulację prawną.

Rozwiązanie daje możliwość efektywnego zarządzania wydatkami na utrzymanie zasobu 
nieruchomości.

System dostarcza wiarygodnej i uporządkowanej informacji o zasobie nieruchomości co 
przyczynia się do zwiększenia wpływów z opłat. 
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Kompleksowe rozwiązanie

 n Comarch ERGO zapewnia prowadzenie 
ewidencji zasobu nieruchomości oraz gruntów 
oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały 
zarząd zgodnie z katastrem nieruchomości. 
Nasze rozwiązanie pokazuje ewidencjonowane 
nieruchomości na mapach tematycznych. 
Z poziomu tych map użytkownicy systemu 
posiadają dostęp do szczegółowych informacji 
dotyczących nieruchomości.

 n Nasz system pozwala na ewidencjonowanie 
przeznaczenia nieruchomości w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.

Ścisła integracja z EGiB

 n Podstawą prowadzenia zasobu nieruchomości 
są dane ewidencji gruntów i budynków, które 
są aktualizowane na bieżąco przez powiat.

 n System zapewnia współpracę z EGiB w trybie 
on-line lub off-line, poprzez wykorzystanie 
formatu SWDE lub GML. 

Aktualizacja danych

 n Nasze rozwiązanie nadzoruje wprowadzanie 
zmian w zasobie nieruchomości zapewniając 
ich powiązanie ze zmianami w EGiB wraz  
z informacją o osobie, która ich dokonała 

 n System pozwala również na rejestrację praw 
do nieruchomości, które nie są ujawnionione  
w EGiB.

 n Dane aktualizowane są poprzez synchronizację 
danych zasobu nieruchomości z danymi 
zawartymi w EGiB.

 n Podczas procesu synchronizacji w czytelny 
sposób prezentowane są zmiany, które zostały 
wprowadzone w EGiB, a nie zostały ujawnione 
w zasobie nieruchomości, takie jak zmiana 
numeru księgi wieczystej, zmiana wielkości 
udziału.

 n Użytkownik systemu może dokonać akceptacji 
pojedynczej zmiany lub może zaakceptować je 
wszystkie.

 n Dla każdej wykrytej zmiany użytkownik posiada 
możliwość podglądu szczegółowych danych 
zawartych w ewidencji gruntów i budynków 
wraz z ich lokalizacją na mapie.

 n Proces synchronizacji gwarantuje niskie koszty 
utrzymania aktualnych danych oraz zapewnia 
wprowadzanie zmian w zasobie zgodnie ze 
stanem faktycznym ujawnionym w EGiB.

 n System zapewnia także wprowadzanie zmian  
w zasobie niezależnie od zmian w EGiB. 

Rejestr historii zmian

 n Comarch ERGO rejestruje historię zmian  
w prowadzonej ewidencji nieruchomości.

 n Dane historyczne prezentowane są w ujęciu 
jednostek rejestrowych gruntów. Użytkownik 
posiada również możliwość ich podglądu na 
mapie. 

EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI



Nasze rozwiązanie zapewnia prowadzenie 
wykazu ksiąg wieczystych zasobu nieruchomości 
oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd. W przypadku braku 
księgi wieczystej system umożliwia wskazanie 
lub dołączenie dokumentu potwierdzającego 
posiadane prawa do nieruchomości. 

System wykrywa niezgodności pomiędzy danymi 
wykazanymi w księgach wieczystych a danymi 
zasobu nieruchomości oraz nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczyste i na tej 
podstawie wskazuje nieruchomości wymagające 
regulacji stanu prawnego. 

Roszczenia do nieruchomości

Comarch ERGO zapewnia ewidencjonowanie 
informacji o zgłoszonych roszczeniach do 
nieruchomości i prowadzonych postępowaniach 
administracyjnych lub sądowych. Informacje 
te mogą być wykorzystywane do celów 
analitycznych i sprawozdawczych oraz mogą 
mieć znaczący wpływ na zmniejszenie ryzyka 
przy podejmowaniu decyzji związanych  
z gospodarowaniem majątkiem.

Wartość nieruchomości

Comarch ERGO rejestruje dla każdej działki 
zasobu nieruchomości jej wartość księgową, 
rynkową, całości lub udziału. Wartości rynkowe 
nieruchomości określane są na podstawie 
prowadzonego w systemie rejestru wycen 
nieruchomości. 

Planowanie wykorzystania 

zasobu nieruchomości

Nasze rozwiązanie ułatwia sporządzanie planu 
wykorzystania zasobu nieruchomości, który 
zawiera: zestawienie powierzchni zasobu 
nieruchomości i nieruchomości oddanych 
w użytkowanie wieczyste oraz prognozę 
wykorzystania, zestawienie wydatków i wpływów 
z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu 
trwałego oraz program zagospodarowania 
zasobu nieruchomości.

Oznaczanie nieruchomości 

według księgi wieczystej



Udostępnianie nieruchomości

 n Comarch ERGO ewidencjonuje informacje 
o udostępnianiu zasobu nieruchomości  
w przypadku: sprzedaży, zamiany, użyczenia, 
oddania w użytkowanie wieczyste, najmu, 
dzierżawy, trwałego zarządu, wniesienia jako 
wkłady niepieniężne do spółek, obciążenia 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, darowizny 
lub w innych formach przewidzianych prawem.

 n System ewidencjonuje formy prawne władania 
nieruchomością, które nie są ujawnione  
w ewidencji gruntów i budynków, takie jak: 
dzierżawa, służebność przesyłu, służebność 
gruntowa, administrowanie, użyczenie oraz 
bezumowne korzystanie. 

 n Nasze rozwiązanie rejestruje informacje  
o podmiotach, na rzecz których ustanowione 
są te prawa, rodzaj władania, powierzchnie 
władania, przychody oraz daty obowiązywania. 
Pozwala na określenie zasięgu przestrzennego 
udostępnienia działki.

Analizy i raporty

 n Comarch ERGO generuje raporty o stanie 
gruntów według stanu na wybrany dzień oraz 
obrocie nieruchomościami we wskazanym 
okresie.

 n Spośród danych zgromadzonych w systemie 
można wybrać te, które spełniają określone 
kryteria. 

 n Wybrane kryteria mogą dotyczyć np. danych 
przedmiotowych i podmiotowych, dat, zasięgu 
określonego na mapie i innych wybranych 
atrybutów.

 n Można skorzystać z gotowych zapytań lub 
zdefiniować własne. 

 n Gotowe zapytania mogą być dostosowane przez 
wybór jednostek, obrębów, arkuszy map, ich 
form własności, rodzajów użytków gruntowych 
oraz dat.

 n Dane zawarte w raporcie mogą być grupowane 
według wybranego atrybutu np. numeru księgi 
wieczystej, jednostki ewidencyjnej czy obrębu.

 n Wynik może być zaprezentowany w postaci 
raportu na ekranie lub zapisany do pliku  
w formacie PDF, XLS, HTML. 

 n W ten sposób można na przykład przygotować 
wykaz nieruchomości na potrzeby Krajowego 
Zasobu Nieruchomości.

Zarządzanie kosztami

 n Comarch ERGO umożliwia rejestrowanie 
kosztów gospodarowania nieruchomościami 
dotyczących administrowania, dozoru, podziału, 
zabezpieczenia nieruchomości oraz regulacji 
stanów prawnych i innych wybranych kategorii.

Wymiarowanie podatku

 n System nalicza podatek od nieruchomości oraz 
podatek leśny dotyczący zasobu nieruchomości. 

 n Na podstawie informacji o klasyfikacji gruntów 
oraz innych danych z zasobu nieruchomości 
system oblicza powierzchnie, które podlegają 
bądź niepodlegają opodatkowaniu oraz są 
zwolnione z podatku. Następnie naliczany jest 
podatek uwzględniający aktualne stawki.





O COMARCH
Comarch jest globalnym producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych. Firma została założona w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku 

jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych 

sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji 

publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy 

światowych marek w ponad 60 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone, 

T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des 

Alpes, BRE Bank, BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.

Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, 

EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2016 r. była to 

kwota 169 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5400 ekspertów w 90 biurach w 31 krajach na świecie.

Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.
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