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Informacje o projekcie
• Cel projektu: udostępnienie on-line paostwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju oraz realizacja i wdrożenie rozwiązao
związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych;
• Projekt realizowany ze środków EFRR w ramach 7 osi
POIG lata 2007-2013;
• Projekt ujęty w Planie Informatyzacji Paostwa 2007-2010;
• Termin realizacji projektu: 2009 – 2011;
• Budżet projektu: 45 mln PLN;
• Jednostka realizującą jest Główny Urząd Geodezji
i Kartografii;
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Podstawy prawne (1)
• Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi bazy
danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące
ewidencji miejscowości, ulic i adresów – art. 4 ust. 1a pkt
6 ustawy Pgik;
• Do zadao gminy należy ustalanie numerów
porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów – art. 47a ust. 1 pkt 1
ustawy Pgik;
• Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w
systemie teleinformatycznym – art. 47a ust. 1 pkt 2
ustawy Pgik;
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Podstawy prawne (2)
• Minister właściwy do spraw administracji publicznej
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji
miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia,
aktualizacji i udostępniania tych baz – art. 19 ust. 1a
ustawy Pgik;
• Główny Geodeta Kraju zakłada i prowadzi, we współpracy
z właściwymi organami administracji publicznej prowadzi
paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją
gruntów budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i
adresów – art. 7a pkt 6 ustawy Pgik;
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Opis aplikacji
•
•
•
•

Dedykowana gminom prowadzących EMUiA
Umożliwia w sposób kompleksowy prowadzenie EMUiA;
Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej;
Użytkowanie nie wymaga
ponoszenia dodatkowych
nakładów;
• Współpraca i wykorzystanie
EMUiA przez pl.ID i e-PUAP oraz
integracja z innymi systemami
administracji;

Funkcjonalności aplikacji (1)
Wybrane funkcjonalności aplikacji:
• dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obiektów
ujawnionych w bazie danych,
• generowanie określonych prawem raportów i zestawieo,
np. adresów, zawiadomieo o nadaniu numeracji
porządkowej budynku (przekazywanego w sposób
automatyczny do urzędu statystycznego), zestawienia
adresów,
• wydawanie zawiadomieo o ustaleniach dotyczących
numerów porządkowych budynków,
• eksportowanie danych w formacie GML,

Funkcjonalności aplikacji (2)
Wybrane funkcjonalności aplikacji (c.d.):
• udostępnianie zbioru przy pomocy usług danych
przestrzennych, o których mowa w ustawie IIP;
• przekazywanie danych do paostwowego rejestru granic;
• dodawanie zewnętrznych źródeł danych zgodnych ze
specyfikacją WFS i WMS;
• tworzenie repliki bazy danych (m.in. na potrzeby innych
systemów prowadzonych przez gminy);
• prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych
oraz odtwarzania historii każdego obiektu oraz stanu
bazy na zadaną datę;

Wdrożenie aplikacji (1)
Zasady i tryb udostępnienia aplikacji:
• Planowany termin opracowania aplikacji: do kooca
grudnia 2011 r.;
• Pilotażowe wdrożenie aplikacji w wybranych gminach –
planowane w IV kwartale 2011 r.;
• Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne;
• Warunkiem użytkowania aplikacji będzie posiadanie
przez gminę stacji roboczych z dostępem do Internetu;
• Planowane jest uruchomienie cyklu seminariów i spotkao
informacyjnych;

Wdrożenie aplikacji (2)
Podstawy prawne użytkowania aplikacji:
• Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy IIP organy administracji mogą,
w drodze porozumienia, tworzyd i utrzymywad wspólne
elementy infrastruktury informacji przestrzennej, mając na
względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej
infrastruktury, optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług
danych przestrzennych, a także harmonizację,
bezpieczeostwo i jakośd tych zbiorów i usług;
• Porozumienie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a
wójtem/burmistrzem/prezydentem regulujące zasady
użytkowania aplikacji i obowiązki stron;

Korzyści
Główne korzyści z użytkowania aplikacji:
• Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w
sposób kompleksowy;
• Brak dodatkowych kosztów po stronie gminy związanych
z rozwojem istniejącej infrastruktury technicznej;
• Bezpieczeostwo zgromadzonych danych;
• Zapewniona pomoc techniczna oraz rozwój aplikacji;
• Zapewniona inicjalna postad bazy danych zawierająca
dane w zakresie ulic i adresów wraz z ich lokalizacją
przestrzenną;
• Możliwośd integracji z innymi systemami dziedzinowymi;
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