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Obszary zastosowañ informacji przestrzennej
w samorz¹dach
Informacja przestrzenna jest bardzo istotnym elementem w zarz¹dzaniu jednostkami samorz¹du terytorialnego. Obecnie dziêki us³ugom sieciowym dostêpnoæ tej informacji znacznie
siê poprawi³a i dziêki temu mo¿na automatyzowaæ wiele dziedzin dzia³alnoci samorz¹dów
terytorialnych. Poni¿ej przedstawiono kilka przyk³adów zastosowañ w konkretnych dziedzinach zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym, prowadzeniem rejestru ewidencji miejscowoci, ulic i adresów oraz z zarz¹dzania mieniem komunalnym.

Wykorzystanie us³ug sieciowych do prowadzenia
ewidencji miejscowoci, ulic i adresów
Obowi¹zuj¹ce prawo obliguje miasta i gminy do prowadzenia ewidencji numeracji porz¹dkowej, której podlegaj¹ zarówno nieruchomoci zabudowane, jak i przeznaczone pod
zabudowê zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecne przepisy zamiast oznaczenia numerem porz¹dkowym nieruchomoci stosuj¹ oznaczenie nume-
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rem porz¹dkowym budynku: istniej¹cego lub prognozowanego. Obowi¹zek prowadzenia
przez urzêdy miast i gmin numeracji adresowej w znacz¹cej liczbie przypadków realizowany
jest metodami tradycyjnymi z wykorzystaniem papierowej mapy i rejestru, ewentualnie prostych plików MS Word lub MS Excel. Informatyzacja tych danych w rozwijaj¹cych siê
technologiach internetowych jest bardzo istotna ze wzglêdu na fakt, ¿e najczêciej lokalizujemy obiekty i zjawiska na podstawie adresu. Nie czekaj¹c na urzêdowy rejestr, wiele firm
(g³ównie zwi¹zanych z nawigacj¹ satelitarn¹) na bazie wizji terenowej, ale równie¿ z wykorzystaniem danych urzêdowych stworzy³o swoje zbiory ulic i numeracji adresowej. Nie maj¹
one znaczenia urzêdowego, a ich aktualizacja nie jest w ¿aden sposób zapewniona ani zautomatyzowana. Czy mo¿na co z tym zrobiæ? Czy wizja taka, aby z jednej strony zapewniæ
urzêdom mo¿liwoæ prowadzenia bazy numeracji adresowej w sposób godny XXI wieku i
jednoczenie zapewniæ dostêp do tych danych wszystkim potrzebuj¹cym w postaci sprawnie dzia³aj¹cej us³ugi sieciowej jest mo¿liwa do zrealizowania? Pomijaj¹c fakt, czy da siê to
ju¿ teraz zrealizowaæ, chyba nie ma w¹tpliwoci, ¿e dzia³ania takie powinny zostaæ podjête.
Pomocne zapewne bêd¹ tu zapisy dyrektywy INSPIRE, która w pierwszym aneksie wymienia adresy jako jeden z tematów przewidywanej infrastruktury informacji przestrzennej. Jednoczenie zgodnie z zapisami dyrektywy dostêp do tych danych w zakresie wyszukiwania i
prezentacji bêdzie bezp³atny. W kompleksowym rozwi¹zaniu problemu przeszkadza zró¿nicowane podejcie do adresów oraz zasad utrzymania ich w stanie aktualnoci. W ostatnim
czasie podjêta zosta³a przez GUGiK inicjatywa stworzenia oprogramowania do prowadzenia
bazy adresowej. Opracowana zosta³a specyfikacja istotnych warunków zamówienia i og³oszony przetarg na oprogramowanie. Przetarg zosta³ rozstrzygniêty, ale rywalizacja firm spowodowa³a wszczêcie postêpowania odwo³awczego. W rezultacie na stworzenie oprogramowania pozostanie maksymalnie 3 miesi¹ce. Powstanie takiego oprogramowania w tym czasie
jest niemo¿liwe; w zwi¹zku z tym nie ma co siê ³udziæ, ¿e gminy bêd¹ mia³y rozwi¹zany
problem numeracji porz¹dkowej. Tym bardziej, ¿e przewiduje siê wdro¿enie oprogramowania jedynie w 15 jednostkach.
Niezale¿nie od dzia³añ GUGiK, od wielu lat podejmowane s¹ dzia³ania firm komercyjnych
w tym firmy Geo-system Sp. z o.o., maj¹cej liczne wdro¿enia oprogramowania do prowadzenia numeracji adresowej w wielu miastach i gminach, w tym w m. st. Warszawie. W
roku 2009 firma rozpoczê³a tworzenie i wdra¿anie nowego systemu, który ³¹czy w sobie
dwie funkcje: u³atwia urzêdnikom prowadzenie rejestru, a jednoczenie automatycznie publikuje dane w internecie, tak aby wszyscy potencjalni u¿ytkownicy widzieli zmiany natychmiast po wprowadzeniu nowego punktu przez urzêdnika. Stworzono w tym celu serwis
internetowy iMPA bazuj¹cy na relacyjnej bazie danych punktów adresowych i osi uli oraz
dostêpnych serwisach WMS dotycz¹cych danych ewidencyjnych, ortofotomapy, map topograficznych i innych. Liczba wszystkich punktów adresowych przechowywanych w bazach tradycyjnych oraz internetowych zwi¹zanych z oprogramowaniem firmy Geo-system
wynosi ju¿ ok. 800 000. W najbli¿szym czasie oprogramowanie zostanie wdro¿one w kolejnych kilkunastu lokalizacjach.
Serwis iMPA zapewnia kompleksowe zarz¹dzanie baz¹ punktów adresowych oraz osi
ulic. U¿ytkownik otrzymuje mo¿liwoæ pracy w widoku tabelarycznym (rys. 1a) b¹d z
wizualizacj¹ punktów adresowych na tle aktualnego podk³adu mapy ewidencyjnej (rys. 1b)
lub innych treci udostêpnionych w postaci us³ugi WMS. Treæ referencyjna mo¿e byæ
dowolnie konfigurowana i wzbogacana wraz z pojawianiem siê nowych serwisów.
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Rys. 1. Interfejsy serwisu iMPA: a  widok tabelaryczny, b  punkty adresowe na tle mapy ewidencyjnej
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Oprogramowanie oprócz podstawowych funkcji zwi¹zanych z wprowadzaniem nowych
punktów pozwala na wykonywanie szeregu czynnoci administracyjnych m.in.: ujednolicanie nazw ulic, modyfikacjê s³owników, generowanie raportów, import i eksport danych,
zarz¹dzanie prawami u¿ytkowników. W bazie gromadzi siê wszystkie niezbêdne informacje
dotycz¹ce punktów adresowych i ulic. S¹ to m.in.: nazwa ulicy, numer punktu, numer obrêbu, nazwa dzielnicy, status punktu, dane o operatorach wprowadzaj¹cych zmiany. Poza
standardow¹ informacj¹ opisow¹ zwi¹zan¹ z numerem adresowym przechowywane s¹ równie¿ informacje o dokumentach oraz ca³a historia danego punktu adresowego.
Dodanie nowego punktu i zmiana po³o¿enia istniej¹cych punktów realizowana jest w
intuicyjny sposób przez wskazanie lokalizacji w powi¹zaniu z treci¹ mapy numerycznej i
bazy ewidencji gruntów (rys. 2b).
Po dodaniu punktu generowany jest automatycznie dokument  zawiadomienie o nadaniu
adresu (rys. 2a). Przy dodawaniu nowych punktów i zmianie statusu punktów zarezerwowanych i projektowanych istnieje mo¿liwoæ wykorzystania informacji z ewidencji gruntów,
co pozwala na automatyczne uzupe³nienie generowanego zawiadomienia danymi osobowymi. Aplikacja pozwala na monitorowanie zmian dla ka¿dego punktu adresowego. Wa¿n¹
funkcjonalnoci¹ serwisu jest udostêpnianie z zawartych w bazie punktów adresowych i ulic

Rys. 2a. Funkcje
edycyjne
w serwisie iMPA 
generowanie
dokumentu
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us³ugi WMS do wykorzystania w innych serwisach i aplikacjach. Wszystkie adresy dostêpnych serwisów WMS zawieraj¹cych dane z numeracj¹ adresow¹ dostêpne s¹ na stronie
www.punktyadresowe.pl.

Planowanie przestrzenne
Jednym z wa¿niejszych zadañ samorz¹du na szczeblu gminnym jest przygotowanie i
prowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienie jest regulowane ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kwestia wykorzystywanych map jest regulowana w art. 16. ust.1.:
Plan miejscowy sporz¹dza siê w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzêdowych kopii map
zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w pañstwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych,
które sporz¹dza siê wy³¹cznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia
zakazu zabudowy, dopuszcza siê stosowanie map w skali 1:5000.
Uchwalony plan jest prawem lokalnym i ma wi¹¿¹ce i nadrzêdne znaczenie dla gospodarki nieruchomociami w obszarze, który obejmuje. Podstawowym celem miejscowego planu
jest zagwarantowanie optymalnego ³adu przestrzennego. Pochodnymi, ale równie wa¿nymi,
s¹ przes³anki ekonomiczne i spo³eczne. Cele ekonomiczne wi¹¿¹ siê z racjonalnym gospodarowaniem, zmierzaj¹cym do efektywnego wykorzystania gruntów. Realizacj¹ celów spo³ecznych natomiast osi¹ga siê przez po³¹czenie wszystkich czynników maj¹cych wp³yw na
harmonijny rozwój gospodarczy.
Mapy tradycyjne lub cyfrowe s¹ podstaw¹ do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rys. 3), ale równie¿ odgrywaj¹ istotn¹ rolê w procesie prowadzenia planu (korzystania z planu). Na etapie tworzenia treæ map jest podstaw¹, na bazie
której dokonuje siê zlokalizowania przestrzennego istotnych elementów planu, takich jak:
strefy funkcjonalne, linie rozgraniczaj¹ce.
W efekcie korzystanie z map cyfrowych znacznie przyspiesza i u³atwia proces przygotowania planu zagospodarowania. Obecnie plany w wiêkszoci przypadków sporz¹dza siê z
wykorzystaniem techniki komputerowej. Nawet jeli materia³ bazowy otrzymany z orodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej czyli mapa zasadnicza lub ewidencyjna bêd¹ w
postaci tradycyjnej mo¿na j¹ zeskanowaæ i u¿ywaæ podk³adu rastrowego. W przypadku
istniej¹cych ju¿ danych cyfrowych etap skanowania jest niepotrzebny. W efekcie miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego jest na³o¿eniem treci przestrzennych regulowanych
planem na dane bazowe w postaci wektorowej lub rastrowej. Obiekty przestrzenne zlokalizowane geometrycznie maj¹ odniesienie do uchwa³y, w której szczegó³owo s¹ opisywane.
Od chwili kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staje siê prawem miejscowym rozpoczyna siê proces siêgania obywateli do tego prawa i pobierania z niego informacji. W pobieraniu informacji mo¿emy wyró¿niæ dwa aspekty: 1) informacyjny, 2) formalny (urzêdowy).
Z charakterem informacyjnym mamy do czynienia w chwili, kiedy samodzielnie dokonujemy interpretacji za³o¿eñ planu dla wybranego terenu. Aspekt urzêdowy pojawia siê w chwili, kiedy zwracamy siê do urzêdu prowadz¹cego plan o wypis i wyrys, które stanowi¹ podstaw¹ do rozpoczêcia dzia³añ zwi¹zanych z interesuj¹cym nas terenem (rys. 4).
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Wypis z wyrysem mo¿e otrzymaæ dowolna osoba interesuj¹ca siê danym terenem. Aby
jednak zmniejszyæ potencjalne grono zainteresowanych przychodz¹cych do urzêdu w sprawie planu, warto plan zagospodarowania publikowaæ w Internecie. Dotyczy to zarówno
danych geometrycznych jak i treci uchwa³y (rys. 5). Analiza wyników ankiety przeprowadzonej telefonicznie przez pracowników firmy Geo-System Sp. z o.o. na pocz¹tku 2011 r. w
wybranych gminach objêtych publikacj¹ planów miejscowych w Internecie (Halinów, Leszno, Marki, Wejherowo) wykaza³a, ¿e w odczuciu pracowników urzêdów liczba interesantów zmniejszy³a siê co najmniej kilkanacie procent.

Wykorzystanie us³ug sieciowych do prowadzenia
rejestru mienia komunalnego
Obowi¹zek zarz¹dzania mieniem komunalnym przez gminy realizowane jest w ró¿ny sposób: od tradycyjnych rejestrów papierowych, przez wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych, po specjalistyczne oprogramowanie. Przyk³adem takiego oprogramowania mo¿e byæ
zrealizowany w formie serwisu internetowego Rejestr Mienia Komunalnego (iRMK). Jest to
kolejny przyk³ad lokalnego serwisu internetowego wykorzystuj¹cego dane referencyjne w
postaci us³ug sieciowych.
Zakres informacji przechowywany w bazie serwisu pozwala efektywnie zarz¹dzaæ mieniem komunalnym i w ³atwy sposób wykonywaæ wszelkie zestawienia statystyczne. W
systemie przechowywane s¹ dane odnosz¹ce siê do dzia³ek i budynków bêd¹cych w zasobie
mienia komunalnego. Ka¿d¹ dzia³kê charakteryzuje wiele parametrów, takich jak: numer
ewidencyjny, pole ewidencyjne, numer KW, adres, podstawa wyceny, data wyceny, wartoæ, powierzchnia i inne.
Oparcie serwisu na us³ugach sieciowych umo¿liwia ró¿norodn¹ prezentacjê graficzn¹
zgromadzonych danych. Prezentacjê graficzn¹ mo¿na wykonywaæ wszêdzie tam, gdzie
wystêpuj¹ informacje o dzia³kach ewidencyjnych, a wiêc w stosunku do dzia³ek danego
podmiotu, obrêbów którymi jestemy zainteresowani czy sposobów wykorzystywania dzia³ek. Prezentacjê dzia³ek bêd¹cych w u¿ytkowaniu jednego z podmiotów przedstawiono: na
tle serwisu Google Maps (rys. 6a) oraz na tle danych ewidencyjnych z powiatowego serwisu
WMS (rys. 6b). Dzia³ki mo¿na równie¿ prezentowaæ na tle innych dostêpnych serwisów
WMS.
Kolejn¹ ciekaw¹ funkcjonalnoci¹ serwisu jest mo¿liwoæ automatycznej prezentacji dzia³ek, wystawianych do sprzeda¿y. Wystarczy zaznaczyæ tak¹ dzia³kê jako Ofertê inwestycyjn¹, aby znalaz³a siê w ogólnodostêpnej czêci serwisu nazywanej ofert¹ inwestycyjn¹.
Serwis iRMK generuje us³ugê WMS z dzia³kami stanowi¹cymi mienie komunalne oraz dzia³kami stanowi¹cymi ofertê inwestycyjn¹. Przyk³ad oferty inwestycyjnej z gminy Marki z
prze³omu kwietnia i maja 2010r. przedstawiono na rysunku 7.

Wnioski
Uchwalenie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej korzystnie wp³ywa na pojawianie siê wielu nowych us³ug sieciowych zwi¹zanych z informacj¹ przestrzenn¹. Dziêki
powszechnej dostêpnoci us³ug sieciowych, w wielu dziedzinach aktywnoci cz³owieka
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pojawi³y siê nowe mo¿liwoci ich informatyzacji. Administracja samorz¹dowa jest niew¹tpliwie jednym z wa¿niejszych beneficjentów takiej sytuacji, bo w szerokim zakresie mo¿e
wykorzystywaæ je do zarz¹dzania jednostk¹ jak równie¿ realizowaæ, z ich pomoc¹, na³o¿one
prawem obowi¹zki. Najistotniejsze przyk³ady wykorzystania us³ug sieciowych w organach
administracji samorz¹dowej przedstawiono w niniejszym artykule. Bardzo istotn¹ rolê w
ca³ej gamie us³ug sieciowych pe³ni¹ us³ugi oparte na bazie Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dostarczaj¹ce podstawowych danych referencyjnych, jakimi niew¹tpliwie s¹ dane ewidencji gruntów i budynków. Us³ugi te stanowi¹ doskona³y materia³
referencyjny dla ró¿nych serwisów bran¿owych. Warto zwróciæ uwagê równie¿ na piln¹
koniecznoæ zinformatyzowania numeracji adresowej, co korzystnie wp³ynie na funkcjonowanie wielu serwisów. Wprawdzie numeracja adresowa jest zadaniem gminy, ale jeli to
mo¿liwe nale¿y wspieraæ proces jej informatyzacji dlatego, ¿e s¹ to dane o charakterze podstawowym, bez których trudno wyobraziæ sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek serwisu
internetowego zwi¹zanego z informacj¹ przestrzenn¹. Wsparcie jest potrzebne, poniewa¿
wielokrotnie gminy nie s¹ w stanie samodzielnie uporaæ siê z tym problemem. Nale¿y te¿
pamiêtaæ, aby przy tworzeniu nowych serwisów zadbaæ o udostêpnianie us³ugi WMS ze
zgromadzonych w nich danych. Us³ugi takie stanowi¹ bowiem doskona³y i ³atwo dostêpny
podk³ad referencyjny dla innych serwisów. Dziêki wzajemnej wymianie us³ug sieciowych
przyczyniamy siê do szybszego rozwoju naszej infrastruktury informacji przestrzennej, która potrzebna jest ka¿demu nowoczesnemu spo³eczeñstwu.
Literatura
Izdebski W., 2008: WMS  us³uga z przysz³oci¹, Magazyn geoinformacyjny GEODETA 12/2008, 22-25.
Izdebski W., 2010: Analiza przydatnoci dostêpnych us³ug sieciowych w realizacji zadañ administracji
samorz¹dowej, XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji, Wroc³aw 23-25 padziernika 2010.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717
z pón. zm.

Abstract
Self-government responsibilities include keeping many records such as house numbering, zoning,
registry of municipal property, etc., which are based on spatial data. The Act on Spatial Information
Infrastructure has caused a significant increase in the number of network services. With web services,
in particular those provided by geoportal.gov.pl and district cadastral nodes, it is possible to automate
many of the records with a specialist software.
On the one hand, web services make the user dependent on the data provider, but at the same time they
provide current and valuable resources. This paper examines web services that can be used by selfgovernments and presents examples of record keeping automation. It also notes the fact that selfgovernments are both web service users and providers.
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Rys. 2b. Funkcje edycyjne w serwisie iMPA - dodanie nowego punktu

Rys. 3. Ilustracja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle danych ewidencyjnych

Rys. 4. Przyk³ad wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rys. 5. Przyk³ad publikacji miejscowego planu zagospodarowania w Internecie

Rys. 6. Prezentacja graficzna danych z rejestru mienia komunalnego: a - na tle serwisu Google Maps,
b - na tle danych ewidencyjnych z powiatowego serwisu WMS

Rys. 7. Prezentacja graficzna oferty inwestycyjnej dla gminy Marki

