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Wstêp
W³aciwe zarz¹dzanie i planowanie w gminie wymaga korzystania ze zbiorów danych
opisuj¹cych wszystkie aspekty ¿ycia miejskiego. Ildefons Cerda  jeden z twórców podwalin wspó³czesnej urbanistyki  opracowuj¹c w latach 18471857 plan rozbudowy Barcelony,
zgromadzi³ dane opisuj¹ce m.in. d³ugoci ¿ycia ludnoci, wskaniki umieralnoci i urodzeñ,
wykszta³cenia, rodzaju pracy, stanu dochodów osobistych, wyposa¿enia mieszkañ, ich powierzchni, kubatury, liczby pomieszczeñ, orientacji w stosunku do stron wiata, stopnia i
intensywnoci zabudowy itp., itd., wszystko  po kolei  w odniesieniu do poszczególnych
dzia³ek, pierzei kwarta³ów, ca³ych kwarta³ów, dzielnic, dystryktów, starego miasta, dzielnicy
portowej i przedmieæ, a nastêpnie - m.in.: powierzchni chodników i jezdni, terenów zieleni,
ogrodów etc., równie¿ w przeliczeniu na mieszkañców i na pojazdy (konne) (Winiewski,
2002, s. 9). Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e pomimo dysponowania
wspó³czesn¹ technologi¹, polskim miastom wci¹¿ daleko do poziomu wiedzy, który uda³o
mu siê wtedy osi¹gn¹æ.
Urzêdy miast i gmin, wydaj¹c decyzje administracyjne oraz rozpatruj¹c wnioski ludnoci dotycz¹ce ró¿nych spraw, generuj¹ dokumentacjê, która stanowi bogaty zbiór danych
przydatny dla w³aciwego zarz¹dzania i planowania. Systemy informacji przestrzennej s¹
niezast¹pionym narzêdziem dla sprawnego i pe³nego wykorzystania danych gromadzonych w przewidzianych prawem rejestrach oraz przetwarzania ich do postaci informacji
u¿ytecznej przy podejmowaniu decyzji. W niniejszym artykule wykorzystano wnioski z
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opracowania e-£ód: System Obs³ugi Architektonicznej i Urbanistycznej (2006), zawieraj¹cego propozycje funkcjonowania systemu informatycznego dla obs³ugi Pracowni Urbanistycznej Wydzia³u Architektury i Urbanistyki Urzêdu Miasta £odzi  obecnie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  oraz wiedzê i dowiadczenie autorki jako projektanta opracowañ
planistycznych.

Rodzaje danych
Podstawow¹ bazê danych przestrzennych stanowi prowadzony w ka¿dej gminie system
informacji o terenie (SIT). Wed³ug definicja SIT za Miêdzynarodow¹ Federacj¹ Geodetów:
system informacji o terenie jest rodkiem do podejmowania decyzji o charakterze prawnym,
administracyjnym i gospodarczym oraz pomoc¹ w planowaniu i rozwoju; sk³ada siê on z bazy
danych o terenie utworzonej dla okrelonego obszaru oraz metod i technik systematycznego
pozyskiwania, aktualizowania i udostêpniania danych, a jego podstaw¹ jest jednolity sposób
identyfikacji przestrzennej, s³u¿¹cy równie¿ do ³¹czenia danych systemu z danymi innych
systemów. (Gadzicki, 2001, s. 55).
Podstawowy zakres danych gromadzonych na poszczególnych poziomach administracji
pañstwowej okrela Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
12 lipca 2001 roku w sprawie szczegó³owych zasad i trybu za³o¿enia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Rozporz¹dzenie, 2001). Sposoby gromadzenia, standardy i
zakres danych dla wszystkich krajów UE s¹ przedmiotem dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa,
2007).
Gromadzeniem danych na poziomie gminy zajmuj¹ siê powiatowe lub miejskie orodki
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Obowi¹zkowy zakres systemu na szczeblu gminy ustalony Rozporz¹dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Rozporz¹dzenie, 2001) zawiera: dane ewidencyjne dotycz¹ce gruntów, budynków i lokali oraz metadane, czyli dane o sposobie i miejscu przechowywania baz danych o terenie. Oprócz danych
ewidencyjnych podstawowy zakres systemu informacji o terenie zawiera (lub zawieraæ powinien) nastêpuj¹ce warstwy tematyczne (Rohde, 1999): uzbrojenie  uk³ad sieci i urz¹dzeñ,
dane dotycz¹ce odbiorców mediów; elementy wyposa¿enia (rodzaje nawierzchni, elementy
ma³ej architektury); sieæ dróg wraz z opisem nawierzchni i klasyfikacj¹ dróg; dane wysokociowe; obowi¹zuj¹ce ustalenia planu lub planów miejscowych; kataster zieleni i mapy ekologiczne; dane statystyczne; obszary lokalizacji inwestycji; dane realizacyjne  wg informacji
ZUDP; dane dotycz¹ce lokalizacji w³asnoci komunalnej; dane dotycz¹ce op³at i podatków
od nieruchomoci.
Dodatkowo, oprócz obowi¹zkowego zakresu systemu informacji o terenie, w zale¿noci
od zak³adanego sposobu wykorzystania gromadzonych danych, powinny one byæ uzupe³niane o dalsze warstwy. Przyk³adowo, projekt Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta
Poznania uwzglêdnia³ nastêpuj¹ce warstwy: uk³ad sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia, dane dotycz¹ce odbiorców mediów; elementy wyposa¿enia terenu (rodzaje nawierzchni, elementy ma³ej
architektury, etc.); sieæ dróg; dane wysokociowe; obowi¹zuj¹ce ustalenia planu lub planów
miejscowych; kataster zieleni i mapy ekologiczne; dane statystyczne; obszary lokalizacji inwestycji (decyzje lokalizacyjne)  wg informacji WAiBUM; dane realizacyjne  wg informacji
ZUDP; dane dotycz¹ce lokalizacji w³asnoci komunalnej; dane dotycz¹ce op³at i podatków
od nieruchomoci, wg (Rohde, 1999), (Hanzl, 2002).
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Dla opracowywania planów miejscowych wymagane s¹: dane z rejestru gruntów; rejestr
i ewidencja zabytków; dane o elementach rodowiska naturalnego chronionych lub wymagaj¹cych ochrony; informacje dotycz¹ce stanu atmosfery, klimatu akustycznego; warstwy
opisuj¹ce wody podziemne, gleby, wiat rolinny i drzewostan, wiat zwierzêcy, potencjalne
ród³a ska¿eñ; infrastruktura techniczna, w tym  uk³ad komunikacji drogowej, uzbrojenie
terenu, usuwanie odpadów (Ustawa, 2003; Rozporz¹dzenie, 2003). Dla studiów uwarunkowañ niezbêdna jest pe³na informacja o miecie, zawieraj¹ca dane socjologiczne, ekonomiczne, przyrodnicze, historyczne, w tym dotycz¹ce historii planowania i aktualnych procesów
planistycznych, warstwy opisuj¹ce infrastrukturê oraz inne w zale¿noci od skali opracowania i uwarunkowañ lokalnych.
Dyrektywa INSPIRE okrela wymagane obszary tematyczne gromadzonych danych w
sposób nastêpuj¹cy:
I: systemy odniesienia za pomoc¹ wspó³rzêdnych, systemy siatek geograficznych, nazwy geograficzne, jednostki administracyjne, adresy, dzia³ki ewidencyjne, sieæ uliczna, hydrografia, obszary chronione;
II: ukszta³towanie terenu, u¿ytkowanie terenu, ortofotomapa, geologia;
III: jednostki statystyczne, budynki, gleba, zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi, us³ugi u¿ytecznoci publicznej i s³u¿by pañstwowe, urz¹dzenia do monitorowania rodowiska, obiekty
produkcyjne i przemys³owe, obiekty rolnicze i akwakultury, demografia  rozmieszczenie
ludnoci, gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne i jednostki sprawozdawcze, strefy zagro¿enia naturalnego, warunki atmosferyczne, warunki meteorologiczno-geograficzne, warunki oceanograficzno-geograficzne, regiony morskie, regiony biogeograficzne, siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne, rozmieszczenie gatunków, zasoby energetyczne, ród³a surowców mineralnych.

Dane gromadzone w organach samorz¹du gminnego
Organy administracji gminnej podczas realizacji codziennych obowi¹zków generuj¹ olbrzymie iloci danych z ró¿nych dziedzin. Wiêkszoæ tych danych mo¿e byæ zaliczona do
danych przestrzennych, przez co rozumiemy wszelkie dane odnosz¹ce siê bezporednio lub
porednio do okrelonego po³o¿enia lub obszaru geograficznego (Dyrektywa, 2007; Gadzicki, 2007).
Jednym z podstawowych zadañ oprogramowania wykorzystywanego do wspomagania
pracy urzêdu jest realizacji funkcji kancelaryjnych, czyli rejestracja i przetwarzanie nap³ywaj¹cych i tworzonych dokumentów. Zasady i tryb wykonywania czynnoci kancelaryjnych w
urzêdach gmin i zwi¹zków miêdzygminnych okrela art. 1 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej dla
organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych przyjêtej Rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych, zm. 10 marca 2003 i 11 lipca 2006 (Rozporz¹dzenie, 1999). W za³¹czniku nr 4 niniejszej instrukcji zamieszczono wykaz dziedzin dzia³ania samorz¹du gminnego. Wiêkszoæ wymienionych obszarów zainteresowania w³adz samorz¹dowych pos³uguje
siê informacj¹ odnosz¹c¹ siê do przestrzeni, która posiada lub mo¿e posiadaæ atrybuty lokalizacyjne (za³¹cznik).
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Najczêciej stosowan¹ form¹ zapisu atrybutu lokalizacji jest adres w postaci nazwy ulicy
i numeru policyjnego. Systemy informacji przestrzennej umo¿liwiaj¹ ³atwe tworzenie map
tematycznych z wykorzystaniem danych georeferencyjnych w postaci punktów adresowych. Wynikowy model przestrzenny, w zale¿noci od doboru parametrów wejciowych,
mo¿e ilustrowaæ: natê¿enie zjawisk i ich klasyfikacjê z podzia³em na ró¿ne cechy, a tak¿e
wzajemne relacje miêdzy obiektami  np. rejony obs³ugiwane przez poszczególne szko³y.
Baza punktów adresowych wymaga okresowej aktualizacji. Dla wykorzystania adresu jako
atrybutu lokalizacji niezbêdne jest jego w³aciwe zapisanie w momencie wprowadzania do
systemu. W tym celu wymagane jest udostêpnienie w systemie obs³uguj¹cym kancelariê
aktualnej bazy danych adresów z³o¿onej ze s³ownika ulic i odpowiadaj¹cych im numerów.
Niew³aciwe zapisanie tego atrybutu uniemo¿liwia w³aciwe korzystanie z danych narzucaj¹c koniecznoæ ich przetworzenia, zwi¹zanego ze znacznymi kosztami i nak³adem czasu
(Hanzl, 2007).
Prezentacja niektórych zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem atrybutu adresu mo¿e
byæ obarczona b³êdem. Wród niedostatków tego rodzaju prezentacji z jakimi autorka mia³a
okazjê siê spotkaæ s¹:
m przypisanie zjawiska do du¿ego terenu o wspólnym adresie w miejscu lokalizacji punktu
adresowego podczas gdy w rzeczywistoci opisywany obiekt znajduje siê od niego z
znacznej odleg³oci, np. decyzja lokalizacyjna dla nowego obiektu budowlanego w
g³êbi posesji  punkt który j¹ pokazuje znajduje siê przy ulicy,
m trudnoæ lokalizacji obiektów o znacznych gabarytach, np. inwestycji liniowych (drogi, infrastruktura komunalna) lub powierzchniowych (lasy, obiekty o znacznych gabarytach),
m przypisanie zjawiska do adresu zameldowania u¿ytkownika podczas gdy w rzeczywistoci obiekt zlokalizowany jest gdzie indziej  tego rodzaju problemy czêsto wystêpuj¹ podczas tworzenia map u¿ytkowania np. sieci infrastruktury miejskich: gazu, co,
itd.,
m zmiany zachodz¹ce w bazie danych adresów.
Oprócz zapisu lokalizacji w postaci adresu dostêpne s¹ równie¿ inne mo¿liwoci, bazuj¹ce na wykorzystaniu danych georeferencyjnych. Czêsto wykorzystywan¹ metod¹ jest przypisanie lokalizacji do dzia³ek ewidencyjnych. Metoda ta bywa trudna do dalszego przetwarzania ze wzglêdu na zmiany ewidencji i zwi¹zan¹ z tym koniecznoæ jej ci¹g³ej aktualizacji.
Zapis zbioru wskazañ w postaci numerów dzia³ek, których one dotycz¹ na ogó³ jest trudny
do odtworzenia w póniejszym okresie gdy ewidencja ulega zmianom. Dla uzyskania niezbêdnej precyzji tej formy zapisu konieczne by³oby przetworzenie zbioru wskazañ do formy
graficznej w momencie wprowadzania dokumentu do systemu i przechowywanie rekordów
w postaci obiektów graficznych. Takie przetworzenie mo¿e byæ realizowane przez u¿ytkownika, automatycznie przez system lub przez system z dodatkow¹ kontrol¹ u¿ytkownika.
Dla niektórych typów danych  przyk³adowo dotycz¹cych nieruchomoci, zabytków,
lokali komunalnych, itd.  optymalne jest powi¹zanie ich z baz¹ danych budynków. W tym i
w innych przypadkach wykorzystywania danych referencyjnych przechowywanych w miejskich i gminnych SIT optymalne dla zdefiniowania zbioru obiektów opisywanych dan¹ cech¹
jest wskazanie ich na mapie i nastêpnie agregacja zbioru wskazañ do nowej warstwy tematycznej. W przypadku niektórych spraw  przyk³adowo wydawania decyzji lokalizacyjnych 
obiekty geometryczne nie s¹ jeszcze ostatecznie zdefiniowane  zachodzi wtedy potrzeba zapisu wskazañ w sposób przybli¿ony. Zadanie to mo¿e byæ zrealizowane poprzez naniesienie
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obiektu o gabarytach i kszta³cie zbli¿onym do docelowego jednak pozbawionego w³aciwego
naniesieniom ZUDP stopnia szczegó³owoci. Okrelenie obecnego zagospodarowania terenu
wymaga wyodrêbnienia na rysunku najmniejszych jednostek morfologicznych o jednorodnej
strukturze przestrzennej. Baz¹ dla takiego podzia³u jest rysunek dzia³ek ewidencyjnych.
Dla generowania map tematycznych wykorzystywane jest ponadto tworzenie modeli przestrzennych na podstawie podstawowych jednostek podzia³u miasta. Do tych jednostek zaliczamy: pomocnicze jednostki samorz¹dowe, okrêgi wyborcze, rejony i obwody spisowe,
parafie, kwarta³y, obwody rolnicze, jednostki urbanistyczne, obrêby geodezyjne. Ten sposób
prezentacji wykorzystywany jest przede wszystkim dla danych o charakterze statystycznym. Dobór agregacji uzale¿niony jest od charakterystyki danych oraz od ¿¹danego celu
tworzenia modelu. Dane statystyczne s¹ agregowane dla ró¿nych jednostek podzia³u miasta.
Sposób prezentacji uzale¿niony jest od przyjêtego podzia³u oraz metody klasyfikacji.
W wykazie rzeczowym za³¹czonym do Instrukcji kancelaryjnej mo¿na wyodrêbniæ kilka
grup zagadnieñ szczegó³owych. Stosuj¹c podejcie heurystyczne mo¿emy przyj¹æ jako kryterium klasyfikacji mo¿liwoæ geoodniesienia danych oraz ich przydatnoæ dla analiz przestrzennych. Przy takim za³o¿eniu grupy zagadnieñ opisuj¹cych funkcjonowanie samego urzêdu mo¿emy pomin¹æ lub potraktowaæ jako uzupe³niaj¹ce. Do tej grupy zaliczaæ siê bêd¹ sprawy
kadrowe, organizacyjne, pracownicze oraz finansowe  nie zwi¹zane z miastem. Wród pozosta³ych danych najwa¿niejsz¹ grupê stanowi¹ te zwi¹zane z zarz¹dzaniem i planowaniem na
poziomie gminnym. Stanowi¹ one przedmiot dzia³ania Wydzia³ów: Urbanistyki i Architektury,
Inwestycji, Budynków i Lokali, Ochrony rodowiska, Geodezji. Szczegó³owe nazewnictwo
ulega zmianom w zale¿noci od urzêdu. W wykazie rzeczowym (za³¹cznik) s¹ to zagadnienia
opatrzone numerami g³ównymi: 5 drogownictwo, 6 rolnictwo, lenictwo, gospodarka wodna,
przemys³, us³ugi, handel oraz 7 gospodarka komunalna, mieszkaniowa, lokalowa, przestrzenna, budownictwo, urbanistyka, architektura, geologia, ochrona rodowiska.
Potrzeba zapisu danych przestrzennych generowanych przez powy¿sze jednostki organizacyjne wydaje siê byæ oczywista i nie wymaga dodatkowego uzasadnienia. Na ogó³ jest
realizowana przez Wydzia³y lub zainteresowane osoby w formie dokumentacji projektowej,
w tym równie¿ z wykorzystaniem oprogramowania GIS i CAD, co pozwala na wymianê
danych i ich dalsze wykorzystanie. Stosowane procedury powinny precyzowaæ mo¿liwoæ
wymiany danych w formie elektronicznej. Obecnie wprowadzanie obiektu budowlanego do
SIT realizowane jest w ramach procedury pozwolenia na budowê (ZUDP). Wydzia³ Urbanistyki i Architektury wydaje ponadto szereg grup decyzji odnotowywanych zgodnie z wymogami ustawowymi w obowi¹zkowych rejestrach. S¹ to:
m Rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
m Rejestr decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
m Rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowê,
m Rejestr decyzji pozwolenia na budowê i rozbiórkê,
m Rejestr wniosków osób prywatnych o wprowadzenie zmian w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sk³adane poza procedur¹
sporz¹dzania lub zmian studium,
m Rejestr wniosków osób prywatnych do projektu studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy sk³adanych w ramach procedury,
m Rejestr wniosków instytucji o wprowadzenie zmian w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sk³adane poza procedur¹ sporz¹dzania lub zmian studium,
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Rejestr wniosków instytucji do projektu studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sk³adane w ramach procedury,
m Rejestr uzgodnieñ i opinii instytucji opiniuj¹cych i uzgadniaj¹cych,
m Rejestr uwag do projektu studium,
m Rejestr wniosków osób prywatnych o wprowadzenie zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sk³adanych poza procedur¹ sporz¹dzania lub zmian
planu,
m Rejestr wniosków osób prywatnych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sk³adanych w ramach procedury,
m Rejestr wniosków instytucji o wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sk³adanych poza procedur¹ sporz¹dzania lub zmian planu,
m Rejestr wniosków instytucji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sk³adanych w ramach procedury,
m Rejestr uzgodnieñ i opinii instytucji opiniuj¹cych i uzgadniaj¹cych,
m Rejestr uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie te dane zaliczaj¹ siê do danych przestrzennych. Doprowadzenie ich do postaci
danych przestrzennych w momencie odnotowywania decyzji w systemie kancelaryjnym
usprawni³oby dalsze ich opracowywanie.
Wa¿n¹ grupê zagadnieñ stanowi¹ ponadto sprawy, które mo¿na ogólnie okreliæ jako
spo³eczne: ochrona zdrowia, owiata i wychowanie, pomoc spo³eczna, bezpieczeñstwo  w
wykazie rzeczowym (za³¹cznik) dziedziny o numerach g³ównych 4 kultura, sport, turystyka,
owiata, 5 sprawy obywatelskie, urzêdy stanu cywilnego, sprawy wojskowe, obrona cywilna,
stra¿ po¿arna, komunikacja, ³¹cznoæ  z wy³¹czeniem drogownictwa, 8 zdrowie, pomoc
spo³eczna, osoby niepe³nosprawne 9 zatrudnienie i sprawy socjalne. Wykorzystanie tych
danych równolegle z danymi ewidencji ludnoci stwarza mo¿liwoæ uzyskania pe³nego obrazu spo³ecznoci lokalnej, np. mapy szkó³ wraz z rejonem obs³ugiwanym, mapy rejonów
zamieszkiwanych przez osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej, itd. Znajomoæ tego rodzaju zjawisk jest szczególnie wa¿na dla opracowañ o charakterze programowym, maj¹cych
za zadanie wyznaczenie kierunków rozwoju przy za³o¿eniu odleg³ego horyzontu czasowego.
Do tej grupy opracowañ nale¿¹ studia uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Dla lokalizacji wymienionych powy¿ej zagadnieñ w wiêkszoci przypadków wystarczy wprowadzenie atrybutu adresu. Jest to uzasadnione równie¿ wzglêdami
praktycznymi  ten sposób wprowadzania danych jest stosunkowo ³atwy do wdro¿enia w
oprogramowaniu obs³uguj¹cym kancelariê.
m

Mo¿liwoci wprowadzania danych
przez u¿ytkownika/petenta
W przypadku wdra¿ania w jednostce organizacyjnej samorz¹du gminy systemu obs³ugi
internetowej interesantów  tzw. e-urzêdu mo¿liwe staje siê inicjowanie sprawy przez u¿ytkownika koñcowego. W takim przypadku po stronie osoby zainteresowanej znajdzie siê
wymóg wprowadzenia danych lokalizacyjnych sprawy. Takie rozwi¹zanie mog³oby przyczyniæ siê do wyeliminowania ewentualnych pomy³ek, ze wzglêdu na zaanga¿owanie interesanta w rozwi¹zanie sprawy.
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Podczas realizacji opracowania e-£ód: System Obs³ugi Architektonicznej i Urbanistycznej (2006) ustalono, ¿e s¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci realizacji takiej funkcjonalnoci oprogramowania e-urzêdu:
m podanie adresu posesji,
m wskazanie dzia³ki ewidencyjnej (zapis obiektu geometrycznego),
m wskazanie punktu (zapis wspó³rzêdnych).
Rysunek przedstawia propozycjê formularza wprowadzania sprawy do systemu e-£ód.
Dodatkowo przydatne jest uzupe³nienie wskazania lokalizacji za pomoc¹ skanu mapy zasadniczej/ewidencyjnej z naniesion¹ lokalizacj¹ obiektu.
Osoba sk³adaj¹ca wniosek (dane osobowe, adres)
Okrelenie terenu, którego dotyczy wniosek
w sposób umo¿liwiaj¹cy jego jednoznaczn¹
identyfikacjê:
1) adres
2) nr ewidencji posesji
3) za³¹cznik graficzny (zeskanowana mapka)

Plik za³¹cznika

4) wskazanie na mapie poprzez umieszczenie
znacznika w obrêbie wybranej posesji, wybranych
posesji
Treæ wniosku:

Podpis

Rysunek. Formularz wprowadzania sprawy do systemu e-£ód  propozycja

Wnioski i uwagi koñcowe
Postuluje siê uzupe³nienie przepisów reguluj¹cych pracê administracji lokalnej (Ustawa o
samorz¹dzie gminnym, Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych) o wymóg wprowadzania do systemu kancelaryjnego atrybutów umo¿liwiaj¹cych geolokalizacjê danych przestrzennych. Mo¿liwoæ wgl¹du do rejestrów decyzji w formie danych przestrzennych, ich katalogowanie oraz bie¿¹ca obróbka usprawni³oby w znacznym
stopniu zarz¹dzanie w gminie oraz u³atwi³oby dzia³ania jednostki zajmuj¹cej siê planowaniem
przestrzennym.
Równie istotne dla realizacji powy¿szych postulatów jest zapewnienie wymiany danych
pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi urzêdu, w tym równie¿ zewnêtrznymi jednostkami
bud¿etowymi samorz¹du oraz innymi podmiotami realizuj¹cymi zadania publiczne. Niniejsze
postulaty s¹ zbie¿ne z wymogami dyrektywy INSPIRE.
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Za³¹cznik

Wykaz obszarów samorz¹du gminnego, w ramach których wytwarzane s¹
dane mog¹ce posiadaæ odniesienie przestrzenne, które mog¹ byæ
gromadzone w gminnym systemie informacji przestrzennej
Wykorzystano Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych wg Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów
gmin i zwi¹zków miêdzygminnych, zm. 10 marca 2003 r. i 11 lipca 2006 r.; za³. 4.
Zastosowano oznaczenia:
INSPIRE  dziedziny dla których wymóg informacji przestrzennej zapisany jest w dyrektywie INSPIRE,
3D  dziedziny które mog¹ posiadaæ odniesienie przestrzenne.
Poni¿sza klasyfikacja jest propozycj¹ autorsk¹ i powinna byæ przedmiotem dalszych analiz i dyskusji
0 ZARZ¥DZANIE
00 Organy jednoosobowe i kolegialne
000 Przepisy prawne dotycz¹ce organów jednoosobowych i kolegialnych
001 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  wybory Prezydenta RP
002 Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej
003 Referenda
004 Organy samorz¹du terytorialnego
005 Dzia³alnoæ organów gminy
006 Komisje i zespo³y organów gminy
007 Zjazdy, narady, konferencje

3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

01 Organizacja
010 Przepisy prawne dotycz¹ce organizacji i zarz¹dzania
011 Organizacja urzêdu gminy
012 Organizacja jednostek pomocniczych i podleg³ych
013 Organizacja innych jednostek organizacyjnych
014 Akty normatywne
015 Akty normatywne organów gminy oraz realizacja uchwa³ i zarz¹dzeñ
016 Akty normatywne innych, gminnych jednostek organizacyjnych
017 Prace naukowo-badawcze
018 Metody pracy
02 Prognozowanie, planowanie, sprawozdawczoæ i statystyka
020 Metodyka i organizacja prognozowania, planowania i sprawozdawczoci
statystycznej
021 Planowanie i sprawozdawczoæ
022 Statystyka i analizy
023 Meldunki i raporty sytuacyjne
03 Informatyka
030 Projektowanie i koordynowanie systemów i programów
031 Tworzenie i eksploatacja baz danych
032 Elektroniczne archiwizowanie danych na nonikach informatycznych
04 Podzia³ terytorialny
040 Ustalanie nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych
041 Podzia³ terytorialny, zmiany granic administracyjnych

3D
3D

3D
INSPIRE 3D
3D
3D
3D
INSPIRE 3D

INSPIRE
INSPIRE

3D
3D
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05 Obs³uga prawna, skargi i wnioski
050 Przepisy prawne dotycz¹ce obs³ugi prawnej oraz skarg i wniosków
051 Prowadzenie spraw cywilnych
052 Prowadzenie spraw karnych
053 Opiniowanie projektów aktów prawnych
054 Opinie prawne
055 Interpretacje prawne i spory kompetencyjne
056 Skargi i wnioski

3D

06 Wydawnictwa i publikacje, popularyzacja
060 Przepisy prawne dotycz¹ce wydawnictw i publikacji
061 Wydawnictwa
062 Dzienniki, czasopisma, og³oszenia, wywiady
063 Kroniki i monografie
064 Wystawy, pokazy, imprezy

3D

07 Wspó³dzia³anie, kontakty
070 Wspó³dzia³anie z organami w³adzy pañstwowej
071 Wspó³dzia³anie z jednostkami samorz¹du terytorialnego i innymi instytucjami
072 Kontakty zagraniczne

3D
3D
3D

08 Biurowoæ, archiwum, biblioteka
080 Przepisy prawne dotycz¹ce biurowoci, archiwów zak³adowych, bibliotek
081 Instrukcje, rejestry, regulaminy
082 Archiwum zak³adowe
083 Biblioteka urzêdowa
084 Organizacja i stosowanie nowoczesnej techniki pracy biurowej
085 Formularze i druki
086 God³a i herby, pieczêcie, tablice urzêdowe
087 Op³aty pocztowe, telefoniczne
09 Nadzór, kontrole, badania
090 Zasady i tryb postêpowania w sprawach nadzoru, kontroli i badañ
091 Kontrole, inspekcje, lustracje
092 Badania
093 Uczestnictwo w obcych kontrolach i badaniach
1

3D
3D
3D

KADRY
10 Ogólne zasady pracy i p³ac, ewidencja osobowa
100 Zbiór przepisów prawnych dotycz¹cych pracy i p³ac oraz spraw osobowych
101 Ogólne zasady pracy i p³acy
102 Ewidencja osobowa, legitymacje, zawiadczenia
103 Sprawy pracownicze
11 Zatrudnienie i wynagradzanie
110 Przepisy prawne dotycz¹ce zatrudniania i wynagradzania
111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w³asnego urzêdu
112 Nagradzanie i awansowanie pracowników w³asnego urzêdu
113 Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych
114 Opiniowanie pracowników
115 Odznaczenia pañstwowe i resortowe
116 Prace dodatkowe pracowników

3D
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12 Szkolenie pracowników
120 Przepisy prawne dotycz¹ce szkolenia pracowników
121 Orodki doskonalenia kadr pracowniczych
122 Formy i metody szkolenia
123 Uczestnicy szkolenia
13 Dyscyplina pracy, urlopy, kary
130 Przepisy prawne dotycz¹ce dyscypliny pracy, urlopów, karania
pracowników
131 Dyscyplina pracy
132 Urlopy pracownicze
133 Kary porz¹dkowe i dyscyplinarne
134 Postêpowanie dyscyplinarne

2

14 Sprawy socjalno-bytowe
140 Przepisy prawne dotycz¹ce spraw socjalno-bytowych pracowników
141 Mieszkania, dzia³ki, dojazdy
142 Opieka zdrowotna
143 Wypoczynek pracowników i ich rodzin
144 Sport, owiata, kultura

3D
3D
3D
3D

15 Emerytury, renty, ubezpieczenia
150 Przepisy prawne emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowe
151 Emerytury i renty
152 Ubezpieczenia spo³eczne

3D
3D
3D

16 Bezpieczeñstwo i higiena pracy
160 Przepisy prawne dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy
161 Stan bezpieczeñstwa i higieny pracy
162 rodki ochronne
163 Wypadki przy pracy, choroby zawodowe

3D

RODKI RZECZOWE
20 Administracja nieruchomociami
200 Podstawowe zasady gospodarowania nieruchomociami
201 Administrowanie nieruchomociami
202 Ochrona obiektów i mienia

3D
3D
3D

21 Gospodarka rodkami ruchomymi
210 Zaopatrzenie w materia³y i pomoce biurowe
211 Meble i sprzêt biurowy
212 Maszyny i urz¹dzenia
213 Gospodarka materia³owa i narzêdziowa; ;
214 Inwentaryzacja

3D

22 Inwestycje i remonty budowlane
220 Przepisy prawne dotycz¹ce inwestycji i remontów
221 Przygotowanie inwestycji i remontów
222 Inwestycje budowlane
223 Remonty

3D
3D
3D

23 Transport w³asny
230 Przepisy prawne dotycz¹ce transportu w³asnego
231 Zakupy i ewidencja rodków transportu

3D
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232 Eksploatacja rodków transportu
233 Warsztaty, gara¿e, myjnie
234 Ubezpieczenia samochodu
3

3D
3D

BUD¯ET, PODATKI, RACHUNKOWOÆ
30 Planowanie i wykonanie bud¿etu
300 Przepisy prawne dotycz¹ce planowania bud¿etowego
301 Bud¿et gminy
302 Realizacja bud¿etu gminy
303 Gospodarka pozabud¿etowa
304 Finansowanie inwestycji i remontów
305 Fundusze specjalne i celowe, rodki specjalne, po¿yczki

3D
3D

31 Podatki i op³aty
310 Zobowi¹zania podatkowe
311 Akta podatkowo-wymiarowe
312 Op³aty
313 Egzekucja nale¿noci pieniê¿nych z tytu³u podatków i op³at

3D
3D
3D
3D

32 Dochody inne
320 Dochody z maj¹tku gminy
321 Odsetki

3D

33 Rachunkowoæ, ksiêgowoæ, obs³uga kasowa
330 Przepisy prawne dotycz¹ce rachunkowoci, ksiêgowoci i obs³ugi kasowej
331 Plan kont
332 Ksiêgowoæ
333 P³ace
334 Rozliczenia, diety, ubezpieczenia
335 Obs³uga kasowa
336 Nadzór g³ównego ksiêgowego
34 Zamówienia publiczne
340 Rejestr zamówieñ publicznych
341 Dokumentacja zamówieñ publicznych
342 Umowy zawarte w wyniku postêpowania w trybie zamówieñ publicznych
4

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA
40 Upowszechnianie kultury
400 Przepisy prawne dotycz¹ce upowszechniania kultury
401 Organizacja i programy upowszechniania kultury
402 Stowarzyszenia kulturalne, twórcy
403 Organizacja imprez kulturalnych
404 Ochrona dóbr kultury, zabytki nieruchome
405 Zabytki archeologiczne
406 Zabytki ruchome

3D
3D
3D
3D
3D
3D

41 Sport, kultura fizyczna
410 Przepisy prawne dotycz¹ce sportu i kultury fizycznej
411 Kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz sprawozdania
z ich realizacji
412 Wychowanie fizyczne i sport masowy
413 Obiekty sportowe i rekreacyjne

3D
3D
3D
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42 Turystyka i wypoczynek
420 Przepisy prawne dotycz¹ce turystyki i wypoczynku
421 Kierunki i programy rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie gminy
422 Zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe

3D
INSPIRE 3D

43 Owiata
430 Przepisy prawne dotycz¹ce owiaty
431 System owiaty publicznej
432 Niepubliczne szko³y i placówki owiatowe
433 Baza lokalowa, sprzêt
5

65

3D
3D
3D

SPRAWY OBYWATELSKIE, URZÊDY STANU CYWILNEGO, SPRAWY WOJSKOWE,
OBRONA CYWILNA, STRA¯ PO¯ARNA, KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO,
£¥CZNOÆ
50 Sprawy obywatelskie i spo³eczne
500 Przepisy prawne dotycz¹ce spraw obywatelskich i spo³ecznych
501 Stowarzyszenia
502 Sprawy spo³eczne
503 Obywatelstwo
51 Ewidencja ludnoci, dowody osobiste, urzêdy stanu cywilnego
510 Przepisy prawne dotycz¹ce ewidencji ludnoci, dowodów osobistych
i urzêdów stanu cywilnego
511 Ewidencja ludnoci
512 Dowody osobiste
513 Urzêdy stanu cywilnego
514 Wydawanie odpisów i zawiadczeñ z ksi¹g s.c.
515 Wpisywanie zagranicznych aktów s.c., odtwarzanie treci aktów s.c.,
statystyka

3D
3D
3D

INSPIRE 3D
3D
3D
3D

52 Sprawy wojskowe, bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, ochrona informacji
niejawnych
520 Przepisy prawne dotycz¹ce spraw wojskowych, bezpieczeñstwa i porz¹dku
521 Sprawy wojskowe
522 Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, ochrona informacji niejawnych
523 Stra¿ gminna (miejska)
524 Ochrona danych osobowych
53 Sprawy obrony, obrona cywilna
530 Przepisy prawne dotycz¹ce spraw obronnych i obrony cywilnej
531 Terenowe komitety obrony
532 Obrona cywilna
533 Szkolenie obronne i æwiczenia
534 Ochrona zak³adów pracy i obiektów u¿ytecznoci publicznej
535 wiadczenia na rzecz obronnoci
54 Ochrona przeciwpo¿arowa, stra¿e po¿arne i inne jednostki ochrony przeciwpo¿arowej oraz podmioty ratownicze
540 Przepisy prawne dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej, jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej oraz systemu ratowniczo-ganiczego
541 Sieæ stra¿y po¿arnych, innych jednostek ochrony przeciwpo¿arowej
i podmiotów ratowniczych oraz ich organizacja
542 Dzia³alnoæ jednostek ochrony przeciwpo¿arowej i innych podmiotów
ratowniczych

3D

3D
3D
3D

3D
3D
3D
3D
3D

3D
3D
3D
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543 Wyposa¿enie stra¿y po¿arnych
544 Profilaktyka przeciwpo¿arowa
55 Komunikacja, drogownictwo, transport
550 Przepisy prawne dotycz¹ce komunikacji, drogownictwa, transportu
551 Bezpieczeñstwo ruchu drogowego
552 Ewidencja i rejestracja pojazdów
553 Uprawnienia do kierowania pojazdami
554 Gospodarka i zarz¹dzanie drogami
555 System komunikacyjny

3D
3D
3D
3D
3D
3D
INSPIRE 3D
INSPIRE 3D

56 £¹cznoæ
560 Przepisy prawne dotycz¹ce ³¹cznoci
561 Zaopatrzenie w sprzêt do ³¹cznoci
562 Organizacja ³¹cznoci alarmowej
6

3D
3D
3D

ROLNICTWO, LENICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYS£, US£UGI, HANDEL
60 Gospodarka rolna, weterynaria
600 Przepisy prawne dotycz¹ce rolnictwa i weterynarii
601 Obrót nieruchomociami rolnymi
602 Ochrona gruntów rolnych
603 Produkcja rolinna
604 Ochrona rolin
605 Produkcja zwierzêca, rybactwo
606 Sprawy ogólne rolnictwa
607 Nadzór weterynaryjny

INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE

3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

61 Lenictwo, ³owiectwo, ochrona przyrody
610 Przepisy prawne dotycz¹ce gospodarki lenej, ³owieckiej, ochrony
przyrody
611 Gospodarka lena i ochrona lasów
612 £owiectwo
613 Ochrona przyrody

3D
INSPIRE 3D
3D
INSPIRE 3D

62 Gospodarka wodna
620 Przepisy prawne dotycz¹ce gospodarki wodnej
621 Sprawy techniczne
622 Ochrona wód
623 Ochrona przeciwpowodziowa

3D
3D
INSPIRE 3D
INSPIRE 3D

63 Geodezja rolna
630 Przepisy prawne dotycz¹ce geodezji rolnej
631 S³u¿ba geodezji rolnej
632 Wykonawstwo geodezyjne rolne

3D
3D
INSPIRE 3D

64 Przemys³, us³ugi, handel
640 Przepisy prawne dotycz¹ce przemys³u, us³ug i handlu
641 Sieæ zak³adów przemys³owych i us³ugowych
642 Polityka gospodarcza
643 Zezwolenia, decyzje, zg³oszenia
644 Dzia³alnoæ handlowa
645 Prywatyzacja przedsiêbiorstw komunalnych
646 Ochrona konsumenta

3D
INSPIRE 3D
INSPIRE 3D
3D
3D
3D
3D
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GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA,
BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA,
OCHRONA RODOWISKA

70 Gospodarka komunalna
700 Przepisy prawne dotycz¹ce gospodarki komunalnej
701 Urz¹dzenia komunalne, nadzór
702 Inwestycje komunalne
703 Zaopatrzenie ludnoci w wodê i kanalizacjê
704 Drogi, ulice, mosty
705 Us³ugi komunalne
706 Utrzymanie czystoci
707 Tereny zielone, sportowe
708 Inne us³ugi komunalne
709 Cmentarze i grobownictwo

3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
INSPIRE 3D
INSPIRE 3D
INSPIRE 3D

INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE

71 Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa
710 Budownictwo mieszkaniowe
711 Gospodarowanie budynkami, nadzór
712 Indywidualne budownictwo mieszkaniowe
713 Fundusz mieszkaniowy
714 Gospodarka lokalami

INSPIRE 3D
3D
INSPIRE 3D
3D
3D

72 Gospodarka nieruchomociami
720 Przepisy prawne dotycz¹ce gospodarki nieruchomociami
721 Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomoci
722 Gospodarka gruntami
723 Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
724 Nadzór nad zarz¹dzaniem gruntami
725 Ogródki dzia³kowe

3D
INSPIRE 3D
INSPIRE 3D
INSPIRE 3D
3D
INSPIRE 3D

73 Budownictwo, urbanistyka, architektura
730 Przepisy prawne dotycz¹ce budownictwa, urbanistyki, architektury
731 Programy prac urbanistycznych i ich realizacja
732 Planowanie przestrzenne
733 Lokalizacja inwestycji
734 Organizacja s³u¿b projektowania i budownictwa
735 Nadzór urbanistyczno-budowlany
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74 Geodezja i kartografia
740 Przepisy prawne dotycz¹ce geodezji i kartografii
741 Ewidencja gruntów i budynków
742 Osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza, mapy topograficzne
743 Prace ró¿ne (geodezyjne)
744 Prace geodezyjne i kartograficzne
745 Nadzór, ewidencja, udostêpnianie zasobu
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75 Geologia
750 Przepisy prawne dotycz¹ce geologii
751 Geologia surowcowa
752 Nadzór nad robotami geologicznymi
753 Hydrogeologia
754 Geologia in¿ynierska
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Ma³gorzata Hanzl
76 Ochrona rodowiska
760 Przepisy prawne dotycz¹ce ochrony rodowiska
761 Plany i programy dotycz¹ce ochrony rodowiska
762 Nadzór, koordynacja i kontrola ochrony rodowiska
763 Ochrona gleby, zieleni, obiektów i urz¹dzeñ wodnych
764 Ochrona powietrza atmosferycznego
765 Szkody górnicze
766 Gospodarka odpadami
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ZDROWIE, POMOC SPO£ECZNA, OSOBY NIEPE£NOSPRAWNE
80 Ochrona zdrowia ludnoci
800 Przepisy prawne dotycz¹ce ochrony zdrowia ludnoci
801 Plany i programy ochrony zdrowia ludnoci
802 Organizacja opieki zdrowotnej
803 Profilaktyka i owiata zdrowotna
804 Lecznictwo
805 Sprawy sanitarne i przeciwepidemiologiczne
806 rodki lecznicze i sanitarne
81 Pomoc spo³eczna, sprawy osób niepe³nosprawnych, opieka nad dzieæmi
810 Przepisy prawne dotycz¹ce pomocy spo³ecznej i rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych
811 Jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej
812 wiadczenia pomocy
813 Dzia³alnoæ opiekuñcza i us³ugi opiekuñcze
814 Sprawy osób niepe³nosprawnych
815 Zatrudnianie i opieka nad osobami niepe³nosprawnymi
816 Opieka nad dzieæmi
817 Zapobieganie patologiom spo³ecznym
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ZATRUDNIENIE I SPRAWY SOCJALNE
90 Zatrudnienie
900 Przepisy prawne dotycz¹ce zatrudnienia
901 Plany i programy zatrudnienia
902 Porednictwo pracy
903 Sprawy bezrobotnych
904 Zatrudnianie m³odocianych i absolwentów szkó³
905 Zatrudnianie za granic¹ i zatrudnianie cudzoziemców
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91 Sprawy socjalne
910 Przepisy prawne dotycz¹ce spraw socjalnych
911 Fundusz Pracy
912 Ró¿ne akcje socjalne
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