MIEJSCOWOCI,
ULIC I ADRESÓW
POLSKIE EWIDENCJA
TOWARZYSTWO
INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ

57

ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 6(56)

EWIDENCJA MIEJSCOWOCI, ULIC I ADRESÓW
REGISTER OF TOWNS, STREETS AND ADDRESSES
Marcin Leoñczyk
G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii

S³owa kluczowe: ewidencja miejscowoci ulic i adresów, punkt adresowy
Keywords: register of towns, streets and addresses, address point

Wprowadzenie
Ewidencja miejscowoci, ulic i adresów, nazywana dalej EMUiA, jest rejestrem publicznym prowadzonym przez gminy, który pe³ni kluczow¹ rolê w funkcjonowaniu pañstwa i w
¿yciu jego obywateli. W rejestrze tym gromadzone s¹ w szczególnoci dane adresowe, rozumiane jako informacje o lokalizacji budynków, na które sk³adaj¹ siê: nazwa województwa,
powiatu i gminy, miejscowoci, ulicy, numer budynku i kod pocztowy. Dane ewidencyjne,
ze wzglêdu na swoj¹ referencyjnoæ, coraz czêciej s¹ u¿ywane na szerok¹ skalê i stanowi¹
integraln¹ czêæ wielu rejestrów publicznych i systemów informacyjnych, zarówno sektora
publicznego, jak i prywatnego.
Ewidencja wraz ze zbiorem tabliczek z numerami porz¹dkowymi budynków oraz zbiorem tabliczek z nazwami ulic i miejscowoci stanowi element systemu adresowego.
Adresy wzbogacone o lokalizacjê przestrzenn¹ (tzw. punkty adresowe) maj¹ szczególne
zastosowanie w okrelaniu, przy u¿yciu odbiorników GNSS, optymalnej trasy dojazdu do
wyznaczonego miejsca. Dane te, s¹ u¿ywane przez ró¿nego rodzaju s³u¿by uczestnicz¹ce w
akcjach ratowniczych, co w znaczny sposób wp³ywa na podniesienie ich efektywnoci.
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Ustawa, 2010), wprowadzi³a
zmiany w funkcjonowaniu rejestru adresowego, z których do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ obowi¹zek prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym. Wymóg ten skutkuje zast¹pieniem dotychczasowej dokumentacji papierowej danymi cyfrowym przechowywanymi i przetwarzanymi za porednictwem rozwi¹zañ informatycznych, co prze³o¿y siê na
podniesienie jakoci zgromadzonych danych oraz efektywnoci ich wykorzystania przez
inne rejestry, systemy i podmioty.
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Podstawy prawne
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa, 2010). wprowadzi³a szereg
istotnych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowelizacja ta spowodowa³a m.in.:
1) zaprzestanie prowadzenia przez gminy ewidencji numeracji porz¹dkowej nieruchomoci
oraz ustalania numerów porz¹dkowych nieruchomoci zabudowanych, jak równie¿ nieruchomoci przeznaczonych pod zabudowê zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
2) rozpoczêcie prowadzenia przez gminy w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowoci, ulic i adresów oraz ustalania numerów porz¹dkowych budynków mieszkalnych i innych budynków przeznaczonych do sta³ego lub czasowego przebywania ludzi,
w tym w szczególnoci budynków: biurowych, ogólnodostêpnych wykorzystywanych
na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej
oraz przeznaczonych do dzia³alnoci gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i
prognozowanych do wybudowania.
Na podstawie znowelizowanego Prawa geodezyjnego i kartograficznego minister w³aciwy do spraw administracji publicznej wyda³ dokument (Rozporz¹dzenie, 2012b) ucilaj¹cy zasady zak³adania i prowadzenia EMUiA, który okrela m.in.:
1) szczegó³owy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji,
2) organizacjê i tryb ustalania danych ewidencji, w tym: miejscowoci, ulicy, numeru porz¹dkowego,
3) organizacjê i tryb tworzenia bazy danych tej ewidencji w tym: specyfikacjê modelu pojêciowego danych ewidencji ulic i adresów oraz schemat GML wymiany danych ewidencji,
4) organizacjê i tryb aktualizacji i udostêpniania ewidencji,
5) podstawowe wymagania funkcjonalne systemu teleinformatycznego stosowanego do
prowadzenia ewidencji miejscowoci, ulic i adresów.
Uregulowania zawarte w ww. rozporz¹dzeniu maj¹ na celu zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych adresowych, dla zminimalizowania kosztów zmian
nak³adanych na obywateli przy utrzymaniu harmonizacji zbiorów danych tej ewidencji ze
zbiorami innych adresów publicznych.

Zakres informacji gromadzonych w ewidencji
i sposoby ich udostêpniania
W ewidencji miejscowoci, ulic i adresów gromadzi siê dane przestrzenne i opisowe
w szczególnoci dotycz¹ce:
1) miejscowoci, w tym:
a) urzêdowe nazwy miejscowoci i ich rodzaje (zgodne z danymi okrelonymi w pañstwowym rejestrze nazw geograficznych),
b) identyfikatory miejscowoci okrelone w krajowym rejestrze urzêdowym podzia³u
terytorialnego kraju (TERYT),
c) dane okrelaj¹ce przebieg granic miejscowoci (z wykorzystaniem danych pañstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podzia³ów terytorialnych kraju oraz
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ewidencji gruntów i budynków) i/lub pozycjê punktu reprezentuj¹cego w sposób przybli¿ony po³o¿enie miejscowoci,
d) nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa,
w których granicach jest po³o¿ona miejscowoæ oraz ich identyfikatory TERYT,
2) ulic, obejmuj¹ce:
a) nazwy ulic i placów (zgodne z uchwa³ami rady gminy),
b) identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
c) dane okrelaj¹ce przebieg osi ulic oraz zewnêtrznych granic placów i ulic w kszta³cie
ronda (z wykorzystaniem informacji zawartych w uchwa³ach rady gminy, danych
ewidencji gruntów i budynków oraz BDOT500),
3) adresów, na które sk³adaj¹ siê informacje obejmuj¹ce:
a) nazwê województwa, powiatu i gminy oraz ich identyfikatory TERYT,
b) rodzaj i nazwê jednostki pomocniczej (so³ectwo, dzielnica, osiedle i inne),
c) nazwê miejscowoci o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT,
d) nazwê miejscowoci stanowi¹cej czêæ miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT,
e) nazwê ulicy lub placu i jej identyfikator TERYT,
f) numer porz¹dkowy budynku1, do którego przyporz¹dkowuje siê punkt adresowy (okrelany z wykorzystaniem ewidencji gruntów i budynków, BDOT500, BDOT10k, ortofotomapy cyfrowej, dokumentów planistycznych2), na który sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
informacje:
 para wspó³rzêdnych X, Y okrelaj¹ca po³o¿enie punktu adresowego w przestrzeni,
 status budynku, z którym jest zwi¹zany punkt adresowy, wyra¿ony za pomoc¹
atrybutów: budynek istniej¹cy, budynek w trakcie budowy, budynek prognozowany,
 usytuowanie budynku, z którym jest zwi¹zany punkt adresowy, wyra¿one za pomoc¹ atrybutów: budynek naziemny, budynek podziemny,
 identyfikator dzia³ki ewidencyjnej, na której jest usytuowany punkt adresowy,
 informacja jaki element budynku reprezentuje punkt adresowy: przybli¿ony rodek ciany budynku zwróconej do ulicy lub placu, przybli¿ony rodek wejcia do
budynku, przybli¿ony rodek ciê¿koci budynku,
g) kod pocztowy.
Dane przestrzenne w ewidencji wykazuje siê w pañstwowym uk³adzie wspó³rzêdnych
geodezyjnych 1992 lub 2000.
Informacje zawarte w ewidencji udostêpnia siê:
a) za pomoc¹ us³ug sieciowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa, 2010),
b) w postaci:
 dokumentów elektronicznych w formacie GML, zgodnie ze schematem GML okrelonym w rozporz¹dzeniu,
 zawiadomieñ,
 wykazów adresów budynków,
 mapy punktów adresowych (rysunek),
 zawiadczeñ.
1 Obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
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Rys. Mapa punktów adresowych

EWIDENCJA MIEJSCOWOCI, ULIC I ADRESÓW

61

Udostêpnianiu podlegaj¹ zarówno dane obrazuj¹ce aktualny stan ewidencji, jak i dane
obrazuj¹ce stan ewidencji na dowolny dzieñ po dniu jej za³o¿enia.

Interoperacyjnoæ z innym rejestrami
i systemami dziedzinowymi
W celu zapewnienia efektywnej wymiany danych pomiêdzy ewidencj¹ a innymi rejestrami i systemami dziedzinowymi zosta³a okrelona specyfikacja modelu pojêciowego danych
ewidencyjnych (Rozporz¹dzenie, 2012b). Na treæ specyfikacji sk³adaj¹ siê:
1) schemat aplikacyjny ewidencji,
2) katalog obiektów ewidencji,
3) schemat aplikacyjny modelu podstawowego,
4) katalog obiektów modelu podstawowego.
Na opis ka¿dego typu obiektu przedstawionego w schemacie aplikacyjnym sk³adaj¹ siê:
1) nazwa typu obiektu,
2) atrybuty obiektu,
3) role w powi¹zaniach miêdzy obiektami,
4) powi¹zania pomiêdzy obiektami tego samego lub ró¿nych typów, w tym:
a) relacje atrybutowe,
b) relacje przestrzenne i topologiczne,
c) relacje czasowe,
5) zwi¹zki typu generalizacja  specjalizacja wzglêdem obiektów innych typów,
6) ograniczenia, w tym licznoæ elementów.
Katalog obiektów zawiera definicje i opisy typów obiektów przedstawionych w schemacie aplikacyjnym, ich atrybutów oraz powi¹zañ pomiêdzy typami obiektów, wystêpuj¹cych
w jednym lub wiêcej modelach danych przestrzennych (schematach aplikacyjnych).
Wszystkie typy, atrybuty, powi¹zania, role powi¹zaniowe i operacje uwzglêdnione w katalogu obiektów s¹ identyfikowane przez nazwê, unikaln¹ w obrêbie tego katalogu.
Model podstawowy przedstawia na najwy¿szym poziomie abstrakcji wspólne w³aciwoci elementów wiata rzeczywistego, objêtych zbiorami danych, o których mowa w art. 4
ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnoci, minimalnych wymagañ dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagañ dla systemów teleinformatycznych (Rozporz¹dzenie, 2012a) w rejestrach publicznych wyró¿nia siê trzy typy obiektów, w tym obiekt
przestrzenny, który jest reprezentowany m.in. przez punkt adresowy pochodz¹cy z ewidencji miejscowoci, ulic i adresów.
Ujawnionym w bazie danych ewidencji obiektom przestrzennym, oznaczaj¹cym: miejscowoci, osie ulic oraz punkty adresowe, jest nadawany przez system teleinformatyczny,
zarz¹dzaj¹cy t¹ baz¹ danych, identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej.
Systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji musz¹ byæ wyposa¿one w mechanizmy umo¿liwiaj¹ce przekazywanie do pañstwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podzia³ów terytorialnych kraju nowych lub zmienionych danych ewidencji dotycz¹cych adresów i ich lokalizacji przestrzennej, równie¿ z wykorzystaniem us³ug sieciowych.
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Abstract
The amendment of March 2010 to the Geodetic and Cartographic Law, in place of the current register
of the real estate serial numbers introduced a new register  a state register of towns, streets and
addresses, extending the range of previously collected data to spatial and descriptive data pertaining
to towns and streets and addresses.
The Register of Towns, Streets and Addresses is a public register, which plays a major role in
functioning of the State. This register together with a set of plates with serial numbers of buildings and
a set of plates with the names of streets and addresses is a part of the national address system. Address
data are increasingly used and they are an integral part of many public records and information
systems, both public and private.
The information contained in the above mentioned register is available by network services in form of:
electronic documents in GML format, notifications, lists of building addresses, address points maps,
and certificates. The process of adaptation by municipalities of existing technical solutions and existing
data to the requirements set out by the legislation in 2010-2012 is still in place.
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