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System Gospodarka Gruntami [BGG]
dedykowany jest Wydziałom
Geodezyjnym, Starostwom Powiatowym z przeznaczeniem do prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków z nimi związanymi. Program uzupełnia System
Opłat
[BSO]
o
stronę
geodezyjną
usprawniając
administrowanie,
gospodarowanie oraz zarządzanie gruntami i budynkami.
Ewidencja w systemie obejmuje informacje dotyczące działki:
• obręb geodezyjny, nr jednostki rejestracyjnej, nr akt, nr arkusza, nr działki,
adres, księga wieczysta, powierzchnia, udział, data i podstawa nabycia oraz
data i podstawa zbycia, ewentualnego zbycia gruntu
oraz nieruchomości z nią związanych - budynki, lokale, budowle:
•

identyfikator budynku, jego powierzchnię, udział, opis, podstawę i datę
nabycia (likwidacji, zbycia)

System umożliwia wydruk:
 ewidencji gruntów
 wykazu ostatniej ekspertyzy gruntów
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 historii podziałowej gruntu
 wszystkich operacji na gruntach wykonanych w zadanym okresie
 wydruki formularzowe: zestawienie użytkowników lokali, wypowiedzenie

Przykładowe widoki z systemu BGG:
1. BGG- Grunty

Zrzut przedstawia główne okno ewidencyjne programu, w górnej części znajdują
się grunty a poniżej na zakładkach informacje z nimi związane.
2. BGG- Historia Podziału
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Okno zawiera informacje o podziale działki, mamy tu informacje o gruncie,
z których działka powstała, a także dane działek na które wybrana działka została
podzielona.
3. BGG- Informacje Szczegółowe

Informacje szczegółowe to okno, na którym zebrane są wszystkie informacje
dodatkowe na temat gruntu. Takie okna dostępne są także dla pozycji
związanych z tym gruntem, czyli: budynków, lokali i budowli.
4. BGG- Informacje związane z BST
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Menu opcje: przestawia operacje dostępne podczas wymiany danych między
gospodarką gruntami a środkami trwałymi.

5. BGG- Podział Działki

Zrzut przedstawia okno wykorzystywane podczas podziału działki, mechanizmy
wspomagające rozlokowanie nieruchomości znajdujących się na dzielonej
działce.

6. BGG- Umowy

Zakładka z informacjami o sposobie zarządzania gruntem. Informacja powyższa
jest jednocześnie powiązana z częścią finansową systemu opłat.
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7. BGG- Współpraca z BST

Mamy możliwość zobaczyć podstawowe dane o gruncie (budynku, budowli)
z ewidencji środków transportowych, bez uruchamiania systemu BST.

8. BGG- Wydruk Historia Gruntu

Wydruk z historią podziałową gruntu, patrz BGG- Historia Podziału
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Główne korzyści:




integracja z wieloma innymi autorskimi systemami IT MIKROBIT
w celu usprawnienia wyszukiwania informacji program
posiada opcję „szybkiego wyszukiwania”
możliwość sortowania informacji po każdej pozycji lub według
własnego klucza

Współpraca z systemami MIKROBIT:
System

Opłat

[BSO]-

możliwość

określenia

sposobu

użytkowania

dla

poszczególnych gruntów, naliczanie opłaty za użytkowanie wieczyste itp.
Księgowość Budżetowa [BFK]- do systemu księgowego eksportowane są
zobowiązania za użytkowanie oraz ewidencjonowane wpłaty

Sprzedaż

[BSP]-

do

sprzedaży

trafiają

zafakturowane

zobowiązania

kontrahentów związane np. z użytkowaniem wieczystym gruntu

Środki Trwałe [BST]- współpraca z systemem środki trwałe rozpoczyna się od
możliwości

eksportu

ewidencjonowanych

gruntów,

poprzez

wysyłanie

dokumentów OT- nowo-nabytych pozycji, dokumentów LT- likwidowanych
gruntów, import umorzeń z kartoteki BST oraz test spójności danych między
systemami;
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