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Ewidencja miejscowoœci, ulic i adresów
Przed ostatnimi zmianami przepisów, prowadzenie ewidencji numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci w gminach regulowa³o rozporz¹dzenie w sprawie numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci (NPN, 2004). Przepisy nie narzuca³y formy technicznej ewidencji, dlatego te¿ by³a
ona bardzo ró¿norodna. Wskutek wejœcia w ¿ycie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP, 2010) stare zasady zast¹piono nowym systemem ewidencjonowania. Od strony formalnej ewidencja jest ustanowiona w prawie geodezyjnym i kartograficznym (PGiK,
1989), a skonkretyzowana w rozporz¹dzeniu w sprawie ewidencji miejscowoœci, ulic i adresów (EMUiA, 2012), które wesz³o w ¿ycie 17 lutego 2012 roku i dawa³o 12 miesiêcy na
wdro¿enie nowych zasad (Pyka, 2014).
Ustawa PGiK definiuje zadania gminy w zakresie EMUiA (artyku³y 47a i 47b). Ponadto
zastrzega, ¿e EMUiA musi byæ prowadzona w systemie teleinformatycznym. Natomiast rozporz¹dzenie EMUiA (§ 8) szczegó³owo okreœla wymagania dla aplikacji wspomagaj¹cej prowadzenie tego rejestru (EMUiA, 2012):
1. Podstaw¹ systemu teleinformatycznego (...) jest baza danych, której logiczny model
jest zgodny ze specyfikacj¹ modelu pojêciowego danych ewidencji miejscowoœci, ulic i adresów zawart¹ w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia.
2. System teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ewidencji musi byæ wyposa¿ony
w mechanizmy umo¿liwiaj¹ce tworzenie, zapisywanie i bezpieczne utrzymywanie jej zbiorów
danych, a ponadto:
1) kontrolê dostêpu do danych i autoryzacjê u¿ytkowników systemu;
2) wydawanie zawiadomieñ o ustaleniach dotycz¹cych numerów porz¹dkowych budynków;
3) sporz¹dzanie wykazów adresów budynków dla miejscowoœci lub gminy;
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4) sporz¹dzanie mapy punktów adresowych, na któr¹ sk³adaj¹ siê:
a) nazwa miejscowoœci i jej identyfikator TERYT,
b) granice miejscowoœci,
c) punkty adresowe i ich numery porz¹dkowe,
d) osie ulic i granice zewnêtrzne placów oraz ich nazwy i identyfikatory TERYT,
e) kontury budynków istniej¹cych i w budowie – na podstawie danych ewidencji
gruntów i budynków, BDOT500 lub BDOT10k oraz mapy zasadniczej,
f) granice i numery dzia³ek ewidencyjnych – na podstawie danych ewidencji gruntów
i budynków;
5) prowadzenie pe³nej archiwizacji zmienianych danych oraz odtwarzania historii ka¿dego obiektu oraz stanu bazy na zadan¹ datê;
6) udostêpnianie danych za pomoc¹ us³ug, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
7) 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.
W zwi¹zku z powy¿szymi warunkami, aplikacja przeznaczona do prowadzenia EMUiA
powinna mieæ cechy systemu GIS, a w zasadzie aplikacji WebGIS, czyli œrodowiska GIS
dostêpnego z poziomu przegl¹darki internetowej. W odró¿nieniu od „zwyk³ych” programów
GIS, aplikacja do prowadzenia EMUiA nie mo¿e pozwalaæ na usuwanie zawartoœci bazy
danych, lecz musi zachowywaæ historiê wszystkich zmian i pozwalaæ na raportowanie stanu
bazy na okreœlony dzieñ (Pyka, 2014).

Przegl¹d aplikacji do prowadzenia EMUiA
Przepisy prawa narzucaj¹ obowi¹zek prowadzenia EMUiA w systemie teleinformatycznym, wymuszaj¹c tym samym na w³adzach gmin koniecznoœæ zinformatyzowania tego rejestru. W odpowiedzi na ten warunek, na polskim rynku pojawi³o siê wiele aplikacji komputerowych wspomagaj¹cych prowadzenie EMUiA.
Najczêœciej wykorzystywanym w Polsce oprogramowaniem do tego celu jest aplikacja
EMUiA wydana przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii (GUGiK). Obecnie dostêpna jest
druga wersja tego rozwi¹zania. W odpowiedzi na aplikacjê GUGiK firmy komercyjne zaproponowa³y alternatywne rozwi¹zania: GEMA (firma GISON), iMPA (firma GEO-SYSTEM),
Modu³ Ewidencja miejscowoœci, ulic i adresów (firma GEOBID), GI 6 i.Adres (firma
SYSTHERM INFO).
Poni¿ej dokonano krótkiej charakterystyki i przegl¹du najwa¿niejszych funkcji wy¿ej
wymienionych aplikacji.

EMUiA GUGiK
Aplikacja EMUiA udostêpniana przez GUGiK jest integraln¹ czêœci¹ teleinformatycznego
systemu pañstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek terytorialnych (PRG). Aplikacja ta jest wynikiem realizacji projektu TERYT2, który zak³ada³ budowê systemu teleinformatycznego oraz jednoczesne tworzenie bazy danych przestrzennych i opisowych o granicach jednostek trójstopniowego podzia³u kraju. Efekty realizacji projektu dostêpne s¹ poprzez Geoportal Krajowy oraz inne systemy administracji publicznej, w tym EMUiA
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(TERYT2, 2016). Realizacja projektu zakoñczy³a siê w 2012 roku i wówczas uruchomiono
pierwsz¹ wersjê aplikacji EMUiA. Jednoczeœnie w 2012 roku rozpoczêto prace nad projektem TERYT3, bêd¹cym rozszerzeniem TERYT2, którego celem by³a rozbudowa systemów
do prowadzenie rejestru adresów. Zadaniem projektu by³a aktualizacja, integracja oraz harmonizacja danych wytworzonych podczas realizacji projektu TERYT2, w tym integracja
EMUiA z innymi publicznymi rejestrami (TERYT3, 2016). Efektem koñcowym projektu
TERYT3 by³o upowszechnienie drugiej wersji aplikacji EMUiA, w której przede wszystkim
zmieniono graficzny interfejs u¿ytkownika. Teraz jest on znacznie bardziej intuicyjny i przejrzysty dla odbiorcy.
Na zlecenie GUGiK przeprowadzono szkolenia w zakresie obs³ugi aplikacji (Szkolenia,
2016). GUGiK na portalu dla u¿ytkowników aplikacji EMUiA udostêpnia równie¿ materia³y
szkoleniowe w postaci zeszytu æwiczeñ, podrêcznika u¿ytkownika oraz filmów instrukta¿owych (Aplikacja EMUiA, 2016).

GEMA GISON
GEMA, czyli Gminna Ewidencja Miejscowoœci i Adresów to aplikacja wydana przez krakowsk¹ firmê GISON. Jest to system geoinformatyczny umo¿liwiaj¹cy gminom prowadzenie rejestru miejscowoœci, ulic i adresów, zgodnie z rozporz¹dzeniem EMUiA. Oprogramowanie to sk³ada siê z serwera znajduj¹cego siê w gminie, który pozwala na po³¹czenie
z dowoln¹ liczb¹ stacji lokalnych oraz aplikacji desktopowych. System tworzy 5 podstawowych modu³ów realizuj¹cych odpowiednie zadania (GEMA, 2012): Miejscowoœci – prowadzenie rejestru miejscowoœci, Ulice – prowadzenie rejestru ulic, Adresy – prowadzenie rejestru punktów adresowych, Mapa – interaktywne narzêdzie do wizualizacji i edycji prowadzonych rejestrów, Dokumenty – przechowywanie, przegl¹danie i zarz¹dzanie dokumentacj¹ dotycz¹c¹ rejestrów oraz innych zasobów gminy.

iMPA GEO-SYSTEM
iMPA, czyli Internetowy Menad¿er Punktów Adresowych, to aplikacja opracowana przez
firmê GEO-SYSTEM. Zapewnia ona dostêp wielu u¿ytkownikom o zró¿nicowanych uprawnieniach, umo¿liwia generowanie niezbêdnych dokumentów potrzebnych do prowadzenia
EMUiA, a tak¿e pozwala na komunikacjê z innymi rejestrami publicznymi. Podstawowymi
danymi gromadzonymi w bazie danych s¹ aktualne i historyczne informacje dotycz¹ce miejscowoœci, ulic oraz punktów adresowych. Na oprogramowanie iMPA sk³ada siê zestaw
aplikacji dzia³aj¹cych w oknie przegl¹darki internetowej.
System iMPA sk³ada siê z 4 zasadniczych elementów: baza iMPA, gminny portal mapowy, aplikacja iMPA oraz us³ugi sieciowe (iMPA, 2014). Baza danych iMPA odpowiada za
prawid³owe dzia³anie pozosta³ych elementów systemu. Osoby odpowiedzialne w jednostkach administracji publicznej za prowadzenie EMUiA przechodz¹ 30-minutowe, interaktywne szkolenie obejmuj¹ce zasadnicze funkcje aplikacji.
Na podstawie danych adresowych zbieranych w bazie iMPA oraz innych zasobów mapowych, producent systemu oferuje udostêpnienie gminnego portalu mapowego. Portal ten
udostêpniany jest obywatelom, posiada uproszczony graficzny interfejs u¿ytkownika oraz
dostêp tylko do funkcji pozwalaj¹cych na prezentacjê oraz wyszukiwanie danych adresowych.
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Modu³ Ewidencja miejscowoœci, ulic i adresów GEOBID
Modu³ Ewidencja miejscowoœci, ulic i adresów to czêœæ aplikacji, któr¹ nale¿y pod³¹czyæ
do systemu EWMAPA – g³ównego produktu firmy GEOBID. Po konfiguracji modu³u
w aplikacji EWMAPA na przygotowane warstwy nale¿y wprowadzaæ dane o punktach adresowych, ulicach, obszarach placów oraz terenów osiedli. Dane zapisywane s¹ na odpowiednich warstwach (Modu³, 2016).
Obiekty w tym module maj¹ okreœlone kody. Dla obiektów charakteryzuj¹cych punkt
adresowy jest to PADR. UADR to kod odpowiadaj¹cy ulicom – obiekty zapisane pod tym
kodem musz¹ mieæ geometriê w postaci linii ³amanej ci¹g³ej, zaœ place okreœlone s¹ jako
obiekty powierzchniowe o kodzie OADR.

GI 6 i.Adres SYSTHERM INFO
Aplikacja GI 6 i.Adres jest systemem dzia³aj¹cym w oknie przegl¹darki internetowej. Jest
na bie¿¹co aktualizowana, aby by³a zgodna ze zmianami w rozporz¹dzeniu EMUiA. Dane
zbierane w aplikacji mog¹ byæ udostêpniane przez us³ugi sieciowe WMS/WFS. Dodatkow¹
mo¿liwoœci¹ jest przegl¹danie danych ewidencyjnych przez obywateli gminy. Podstawowym podk³adem mapowym jest ewidencja gruntów i budynków udostêpniana przez Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ortofotomapa z publicznego Geoportalu Krajowego. Mo¿liwe jest tak¿e wczytanie innych podk³adów przez us³ugi WMS. Przyk³adowe zrzuty ekranowe œrodowiska aplikacji dostêpne s¹ na stronie producenta (GI 6 i.Adres,
2016).

Analiza funkcjonalnoœci wybranych aplikacji
Badanie funkcjonalnoœci aplikacji przeznaczonych do prowadzenia EMUiA przeprowadzono na 3 wybranych rozwi¹zaniach: EMUiA GUGiK, GEMA firmy GISON oraz iMPA
firmy GEO-SYSTEM, w 2 zakresach wynikaj¹cych z treœci rozporz¹dzenia EMUiA: 1) zgodnoœæ logicznego modelu bazy danych ze schematem aplikacyjnym EMUiA oraz 2) posiadanie
przez aplikacjê mechanizmów okreœlonych w treœci rozporz¹dzenia.

Zgodnoœæ ze schematem aplikacyjnym EMUiA
Zgodnoœæ modeli baz danych analizowanych aplikacji ze schematem aplikacyjnym EMUiA
zbadano na podstawie atrybutów charakteryzuj¹cych poszczególne obiekty, dla których
wartoœci nale¿y podaæ przy dodawaniu tych obiektów do rejestru.
Dla obiektu miejscowoœæ przeanalizowano wystêpowanie atrybutów okreœlaj¹cych: identyfikator IIP, czas trwania obiektu, nazwê, powierzchniê, pozycjê (wspó³rzêdne x, y), rodzaj
miejscowoœci, Ÿród³o uzyskania informacji, geometriê obiektu, numer TERYT. Administrator
systemu iMPA oraz GEMA nie ma uprawnieñ pozwalaj¹cych na wprowadzanie obiektów
miejscowoœæ. W aplikacji iMPA w bazie danych przechowywane s¹ wszystkie atrybuty
zgodne ze schematem aplikacyjnym EMUiA, lecz administrator systemu ma dostêp tylko do
atrybutów maj¹cych zastosowanie praktyczne. Z perspektywy administratora systemu
w pe³ni zgodna ze schematem aplikacyjnym jest aplikacja EMUiA (aplikacje komercyjne wymagaj¹ tylko danych uznanych przez ich producentów za u¿yteczne).
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Dla obiektu miejscowoœæ w bazie danych zapisywane s¹ równie¿ dodatkowe atrybuty
nieokreœlone w schemacie aplikacyjnym. We wszystkich 3 aplikacjach jest to w³aœciwoœæ
okreœlaj¹ca liczbê punktów adresowych. W systemie iMPA oraz w aplikacji EMUiA s¹ to:
nazwa miejscowoœci pobierana z rejestru G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS), liczba
punktów istniej¹cych i planowanych oraz liczba ulic.
Dla obiektu ulica zbadano wystêpowanie takich atrybutów jak: identyfikator IIP, czas
trwania obiektu, geometria obiektu, nazwa obiektu, Ÿród³o informacji o obiekcie, typ obiektu.
Dodatkowo w tym obiekcie przeanalizowano wystêpowanie atrybutów opisuj¹cych nazwê
ulicy. W przypadku obiektu ulica nie wystêpuj¹ ju¿ du¿e rozbie¿noœci pomiêdzy aplikacj¹
EMUiA a systemem iMPA. Oprogramowanie GEMA nie przedstawia wszystkich wymaganych atrybutów, tylko te, które producent uzna³ za praktyczne (geometria, nazwa i typ obiektu).
Dla cech opisuj¹cych nazwê ulicy wszystkie analizowane systemy zawieraj¹ w³aœciwoœci
obowi¹zkowe, a aplikacja EMUiA i iMPA dodatkowo atrybut oznaczony w schemacie aplikacyjnym stereotypem «voidable». Podobnie jak w przypadku obiektu miejscowoœæ, dla obiektu ulica system iMPA zawiera dodatkowe atrybuty pozwalaj¹ce na dok³adny opis danego
obiektu, miêdzy innymi szerokoœæ, kategoriê oraz stan drogi.
Obiekt punkt adresowy jest elementem podstawowym w EMUiA i bardzo istotne jest jego
dok³adne okreœlenie. W zwi¹zku z tym zbadano wystêpowanie nastêpuj¹cych jego atrybutów: status punktu, wspó³rzêdne punktu, element punktu charakteryzuj¹cy punkt adresowy,
usytuowanie budynku, identyfikator IIP, jednostka administracyjna, numer budynku, nazwa
jednostki pomocniczej, kod pocztowy, czas trwania obiektu. Dla tego obiektu producenci
systemów zaimplementowali wiêkszoœæ wymaganych cech. W systemach EMUiA oraz iMPA
wykorzystano wszystkie atrybuty obowi¹zkowe, zaœ w GEMA pominiêto w³aœciwoœci charakteryzuj¹ce ogólne po³o¿enie punktu adresowego w trójstopniowym podziale terytorialnym.

Wyposa¿enie aplikacji w odpowiednie mechanizmy
Analizê wystêpowania i funkcjonalnoœci mechanizmów, jakie powinna posiadaæ aplikacja
wspomagaj¹ca prowadzenie EMUiA, zgodnie z rozporz¹dzeniem, przeprowadzono w nastêpuj¹cych kategoriach: obs³uga dodawania i edycji obiektów, interfejs u¿ytkownika oraz sporz¹dzanie mapy punktów adresowych, obs³uga mechanizmu tworzenia i edycji dokumentów
oraz archiwizacja i udostêpnianie bazy danych.
Obs³uga dodawania i edycji obiektów
Najwa¿niejszym sk³adnikiem systemu s³u¿¹cego do prowadzenie EMUiA s¹ dane, dlatego
istotny jest sposób dodawania nowych obiektów do bazy danych. U¿ytkownik powinien
otrzymaæ od producenta aplikacji przyjazny i czytelny interfejs graficzny umo¿liwiaj¹cy
wykonanie takiej czynnoœci. Wstawianie obiektów objêtych EMUiA jest g³ówn¹ funkcj¹ systemów informatycznych odpowiedzialnych za prowadzenie tego rejestru. Funkcja ta powinna w jak najmniejszej liczbie kroków pozwoliæ na dodanie obiektu o pe³nych parametrach.
W celu przeprowadzenia tej czêœci analizy, zaproponowano ogólny schemat procesu dodawania punktu adresowego w aplikacji wspomagaj¹cej prowadzenie EMUiA, na który sk³ada siê 5 nastêpuj¹cych kroków (czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ): logowanie do aplikacji,
wybór narzêdzia dodawania punktu, wskazanie po³o¿enia punktu na mapie, wprowadzenie
wartoœci dla atrybutów obowi¹zkowych oraz zapisanie punktu w bazie danych. Podczas
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badania ocenie poddano nastêpuj¹ce elementy tego procesu: liczba kroków, intuicyjnoœæ
narzêdzia oraz interfejs graficzny.
Aplikacja EMUiA procedurê dodawania punktu adresowego realizuje w 6 krokach. Dodatkowym krokiem jest przejœcie z okna rejestru (od razu po zalogowaniu do aplikacji) do
okna mapy, w którym znajduje siê narzêdzie wstawiania obiektów. Interfejs graficzny aplikacji pozwala na intuicyjn¹ obs³ugê tej funkcji. Przycisk dodawania punktu znajduje siê
w górnej czêœci okna aplikacji i oznaczony jest ikon¹ w kszta³cie zielonego znaku plus.
Informacje charakteryzuj¹ce lokalizacjê punktu adresowego (miejscowoœæ, ulica) mo¿na
pobraæ z bazy danych PRNG b¹dŸ podaæ samodzielnie.
System GEMA procedurê dodawania punktu realizuje w 5 krokach, czyli zgodnie z zaproponowanym schematem. Po zalogowaniu do systemu dostêpne s¹ 3 ikony umo¿liwiaj¹ce
dodanie poszczególnych obiektów (ulica, plac i punkt adresowy) do bazy danych. Grafika
zastosowana do przedstawienia dodawanych obiektów jest przejrzysta (np. aby dodaæ ulicê
nale¿y wybraæ ikonê z lini¹ prost¹), jednak¿e brak jest podpisów przy ikonach wskazuj¹cych
ich dzia³anie. Informacje charakteryzuj¹ce obiekt mo¿na wybraæ z list rozwijalnych, przechowuj¹cych opisy poszczególnych atrybutów.
Aplikacja iMPA tak¿e obs³uguje procedurê dodawania punktu adresowego zgodnie z zaproponowanym schematem, mimo i¿ liczba kroków potrzebna do utworzenie punktu adresowego wynosi 4. Wynika to z mo¿liwoœci ³atwego wybrania przycisku dodawania obiektu,
który jest jasno opisany i znajduje siê w dolnym pasku narzêdziowym aplikacji. Dodatkowym
atutem tej aplikacji jest mo¿liwoœæ wpisania w pierwszej kolejnoœci danych charakteryzuj¹cych punkt, a potem zlokalizowania go na mapie. Wyszukiwanie punktu na mapie z podk³adem utworzonym z mapy topograficznej znacznie u³atwia wybór odpowiedniego usytuowania punktu adresowego na budynku.
W badanych aplikacjach zauwa¿ono nieznaczne ró¿nice miêdzy procedurami dodawania
punktu adresowego, które wynikaj¹ z odmiennych interfejsów graficznych tych systemów
oraz innej kolejnoœci wystêpowania poszczególnych okien.
Interfejs u¿ytkownika oraz sporz¹dzanie mapy punktów adresowych
W tej czêœci analizy zbadano wystêpowanie w aplikacjach paneli z wyodrêbnionymi zak³adkami umo¿liwiaj¹cymi przechodzenie pomiêdzy widokiem mapy, rejestrów i dokumentów. Przetestowano równie¿ narzêdzia zwi¹zane z przesuwaniem, centrowaniem, powiêkszaniem i pomniejszaniem widoku mapy oraz narzêdzia wyszukiwania danych. Sprawdzono
tak¿e typy podk³adów mapowych, zastosowane uk³ady wspó³rzêdnych, jak równie¿ mo¿liwoœæ wydruku mapy. Dodatkowo zweryfikowano czy treœæ mapy punktów adresowych
jest zgodna z wymogami rozporz¹dzenia. Ponadto oceniono graficzny interfejs u¿ytkownika
tych aplikacji pod k¹tem estetyki wykonania oraz prostoty u¿ytkowania.
We wszystkich analizowanych aplikacjach wyodrêbniono analogiczne modu³y: mapa, rejestr, dokumenty, administrator oraz pomoc. W aplikacji EMUiA oraz iMPA przedstawiono je
za pomoc¹ zak³adek znajduj¹cych siê w górnej czêœci okna aplikacji, zaœ w GEMA zaproponowano rozwi¹zanie w postaci panelu bocznego po lewej stronie okna.
Wszystkie systemy pozwalaj¹ na swobodne operacje na mapie, a poszczególne narzêdzia
s¹ oznaczone w sposób jednoznaczny. W rozwi¹zaniach EMUiA i iMPA obiekty wyszukiwane s¹ wed³ug 3 kategorii: miejscowoœæ, ulica oraz numer punktu adresowego. W aplikacji
EMUiA s³owa kluczowe u¿ytkownik uzupe³nia samodzielnie, zaœ w iMPA wybiera z listy
rozwijalnej. Narzêdzie wyszukiwania danych w systemie GEMA korzysta z bazy danych
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serwera OpenStreetMap i umo¿liwia znalezienie punktu adresowanego, dodanego wczeœniej
do bazy danych systemu, po jego numerze porz¹dkowym. Obs³uga i lokalizacja funkcji wyszukiwania we wszystkich badanych aplikacjach jest intuicyjna. W przypadku aplikacji EMUiA
oraz iMPA znajduje siê w górnej czêœci okna mapy, zaœ w GEMA po lewej stronie, w postaci
pionowej kolumny.
Podk³ady mapowe w analizowanych aplikacjach pochodz¹ z ró¿nych Ÿróde³, lecz wszystkie
3 rozwi¹zania korzystaj¹ z us³ug WMS udostêpnionych przez GUGiK (np. ortofotomapa lub
dzia³ki ewidencyjne). Systemy iMPA oraz GEMA daj¹ mo¿liwoœæ wyboru dodatkowych podk³adów pochodz¹cych z darmowych portali mapowych, jak na przyk³ad OpenStreetMap, jak
równie¿ ze Ÿróde³ komercyjnych.
Zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia EMUiA dane adresowe powinny byæ udostêpnione
w uk³adzie PUWG 1992, b¹dŸ PUWG 2000. W aplikacjach EMUiA oraz iMPA z dostêpnych
uk³adów mo¿na wybraæ jeden z powy¿szych. Dodatkowymi uk³adami stosowanymi w analizowanych systemach s¹ uk³ady GRS80 oraz WGS84. Aplikacja GEMA stosuje tylko uk³ad
WGS84. Wydruk mapy mo¿liwy jest w 2 aplikacjach: EMUiA oraz iMPA. Obraz pobierany
jest w formacie PDF. Mapy punktów adresowych generowane przez analizowane aplikacje
spe³niaj¹ warunki okreœlone w treœci rozporz¹dzenia.
Graficzne interfejsy u¿ytkownika badanych systemów s¹ skrajnie ró¿ne od siebie. Najbardziej intuicyjny, przyjazny i ³atwy w obs³udze interfejs ma aplikacja EMUiA. Zwi¹zane jest
to z zastosowaniem jasnej kolorystyki oraz odpowiednim usytuowaniem paneli narzêdziowych. Drugim w kolejnoœci jest interfejs aplikacji GEMA, gdzie zastosowano kolorystykê
w odcieniach szaroœci oraz jednoznaczn¹ reprezentacjê ikon narzêdziowych. Najni¿ej oceniono interfejs aplikacji iMPA, na co wp³yw mia³o wykorzystanie kontrastowej kolorystyki
oraz umiejscowienie w dolnej czêœci okna narzêdzi dodawania obiektów. Podczas badañ
zauwa¿ono znaczne podobieñstwo w zakresie treœci oraz uk³adu niektórych okien miêdzy
aplikacjami EMUiA oraz iMPA.
Obs³uga mechanizmu tworzenia i edycji dokumentów
Zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia aplikacje do prowadzenie EMUiA powinny mieæ wbudowane mechanizmy pozwalaj¹ce na tworzenie zawiadomieñ dotycz¹cych nadania lub zmiany
numeracji porz¹dkowej, jak równie¿ narzêdzia s³u¿¹ce do tworzenia wykazów charakteryzuj¹cych poszczególne obiekty bazy danych. W celu analizy tej grupy funkcjonalnoœci aplikacji
zbadano, czy pozwalaj¹ one na tworzenie dokumentów i ich zapis w ró¿nych formatach oraz
wczytywanie gotowych szablonów dokumentów. Oceniono tak¿e ³atwoœæ obs³ugi tych narzêdzi. Analizê przeprowadzono osobno dla narzêdzi obs³uguj¹cych zawiadomienia oraz dla
panelu dotycz¹cego tworzenia wykazów.
Badane aplikacje maj¹ modu³ pozwalaj¹cy na generowanie zawiadomieñ o nadaniu lub
zmianie numeracji punktu adresowego. Zawiadomienia te wydawane s¹ na podstawie numeru porz¹dkowego punktu w aplikacjach iMPA i GEMA, a w aplikacji EMUiA wed³ug identyfikatora IIP. Utworzone dokumenty mo¿na zapisywaæ w ogólnodostêpnych formatach plików. Oprogramowanie EMUiA stosuje formaty PDF i RTF, GEMA standard HTML, zaœ
iMPA format RTF. Treœæ zawiadomieñ we wszystkich systemach mo¿na wczytaæ z szablonu. Dodatkowo w ka¿dej aplikacji istnieje mo¿liwoœæ edycji powsta³ych zawiadomieñ. Ponadto w systemie iMPA dostêpne jest narzêdzie pozwalaj¹ce na przes³anie zawiadomienia do
GUS oraz do wskazanego starostwa powiatowego.
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We wszystkich badanych aplikacjach obs³uga powy¿szych narzêdzi jest intuicyjna.
W systemach EMUiA i GEMA odpowiednie zak³adki znajduj¹ siê w wydzielonych modu³ach,
zaœ w iMPA taka mo¿liwoœæ istnieje tylko przy dodawaniu lub edycji punktu adresowego.
W aplikacjach EMUiA i GEMA w ka¿dym momencie mo¿na przejœæ do zak³adki i utworzyæ
zawiadomienie.
Dokumentem wymaganym przez rozporz¹dzenie EMUiA jest tak¿e wykaz adresów budynków dla miejscowoœci lub gminy. Ocenê tego narzêdzia przeprowadzono analogicznie jak
w przypadku obs³ugi zawiadomieñ. Wszystkie analizowane aplikacje maj¹ wyodrêbnione
zak³adki s³u¿¹ce do tworzenia wykazów. Aplikacja EMUiA dostarcza narzêdzia (dostêpne
w górnej zak³adce okna systemu) pozwalaj¹ce na wydanie wielu wykazów i raportów, miedzy innymi: wykaz miejscowoœci w gminie, wykaz ulic w gminie, wykaz punktów adresowych w gminie, wykaz ulic w miejscowoœci, wykaz punktów adresowych na ulicy. Dokumenty te mo¿na pobraæ w postaci plików w formacie PDF, RTF oraz CSV. Obszar danych
objêtych wykazem mo¿na wybraæ z listy rozwijalnej po nazwach obiektów, b¹dŸ w oknie
mapy zaznaczyæ po¿¹dany obszar narzêdziem prostok¹ta. System GEMA daje mo¿liwoœæ
wygenerowania 2 raportów (funkcja dostêpna w g³ównym panelu aplikacji, po lewej stronie): zestawienie liczby punktów adresowych oraz raport do GUS. Pierwszy z dokumentów
jest zawê¿ony do obszaru gminy i nie ma mo¿liwoœci eksportu danych do pliku. Mo¿na
jedynie podejrzeæ dane w oknie aplikacji. Obs³uga narzêdzia w systemie GEMA jest doœæ
³atwa. Aplikacja iMPA pozwala na utworzenie wykazu ulic oraz punktów adresowych
w gminie. Narzêdzia te s¹ dostêpne po przejœciu na odpowiedni¹ zak³adkê, przedstawiaj¹c¹
rejestr ulic b¹dŸ punktów adresowych (w oknie rejestru, w dolnym pasku znajduje siê przycisk odpowiadaj¹cy za generowanie raportów). Wykazy mo¿na pobraæ w formatach PDF
oraz RTF. Nie ma zaœ mo¿liwoœci zaznaczenia obszaru, dla którego zostanie wygenerowany
raport.
W omawianych 3 aplikacjach interfejs funkcji generuj¹cych odpowiednie dokumenty jest
prosty w obs³udze oraz przyjazny dla u¿ytkownika. W panelach z zak³adkami wyodrêbniono
stosowne modu³y pozwalaj¹ce na wydawanie zawiadomieñ oraz sporz¹dzanie wykazów.
Równie¿ w przypadku badania tej grupy funkcjonalnoœci aplikacji zauwa¿ono du¿e podobieñstwo miêdzy systemami EMUiA oraz iMPA.
Archiwizacja i udostêpnianie bazy danych
Bezpieczna archiwizacja i udostêpnianie danych to jedno z podstawowych funkcjonalnoœci wspó³czesnych systemów informatycznych. Rozporz¹dzenie EMUiA nak³ada na twórców aplikacji obowi¹zek zastosowania rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych odczyt obiektów z bazy
danych na zadany dzieñ.
Wszystkie analizowane systemy maj¹ taki mechanizm. Aplikacja EMUiA udostêpnia dane
w postaci plików XML. System ten pozwala u¿ytkownikowi na wybranie zakresu danych,
które zostan¹ upowszechnione. Mo¿na wyeksportowaæ dane dla obszaru ca³ej gminy, dla
obszaru wskazanego prostok¹tem w oknie mapy lub wyniki bie¿¹cych wyszukiwañ. Dane
mo¿na wyeksportowaæ na dowolnie zdefiniowany czas. Badana wersja oprogramowania
GEMA nie pozwoli³a okreœliæ, w jaki sposób dane EMUiA udostêpniane s¹ innym rejestrom
publicznym oraz czy metoda ta jest zgodna z wymogami rozporz¹dzenia EMUiA. Aplikacja
iMPA ma narzêdzie do eksportu danych, ale jest ono dostêpne tylko dla uprawnionych u¿ytkowników (badana wersja oprogramowania nie zawiera³a takiej opcji). Dane eksportowane
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s¹ w formacie GML, zgodnie z wytycznymi z za³¹cznika nr 3 rozporz¹dzenia EMUiA. Plik
GML zostanie wyeksportowany tylko w przypadku, gdy w bazie danych nie ma ¿adnych
b³êdów. Dodatkowo w systemie istnieje mo¿liwoœæ wygenerowania pliku w formacie CSV
zawieraj¹cego punkty adresowe. Dane o punktach adresowych przedstawione s¹ w postaci
tabeli sk³adaj¹cej siê z nastêpuj¹cych kolumn: cecha, nazwa ulicy, numer porz¹dkowy, miejscowoœæ oraz wspó³rzêdne x, y w uk³adzie PUWG 1992.

Podsumowanie i wnioski
Ogólnie, funkcjonalnoœæ wybranych aplikacji wspomagaj¹cych prowadzenie EMUiA zosta³a oceniona pod wzglêdem ich zgodnoœci z rozporz¹dzeniem EMUiA, a tak¿e w zakresie
estetyki wykonania graficznego interfejsu u¿ytkownika oraz intuicyjnoœci obs³ugi narzêdzi
dodawania obiektów do bazy danych systemu. Aplikacjom przyznawano punkty w trzystopniowej skali, wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
m zgodnoœæ z rozporz¹dzeniem: 2 – zgodny z rozporz¹dzeniem, 1 – czêœciowo zgodny,
0 – niezgodny,
m interfejs graficzny i obs³uga narzêdzi: 2 – ocena wysoka, 1 – przeciêtna, 0 – niska.
Analiza zgodnoœci z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu zosta³a przeprowadzona w 5 kategoriach: zgodnoœæ logicznego modelu bazy danych ze schematem aplikacyjnym
EMUiA oraz posiadanie przez aplikacjê mechanizmów okreœlonych w treœci rozporz¹dzenia:
obs³uga dodawania i edycji obiektów, interfejs u¿ytkownika oraz sporz¹dzanie mapy punktów adresowych, obs³uga mechanizmu tworzenia i edycji dokumentów oraz archiwizacja
i udostêpnianie bazy danych.
Zgodnoœæ ze schematem aplikacyjnym zbadano w 3 podgrupach, dla ka¿dego z obiektów
wystêpuj¹cych w bazie danych EMUiA (tab. 1).
Tabela 1. Ocena zgodnoœci ze schematem aplikacyjnym EMUiA
(Ÿród³o: Chojnacka, 2016)

Kryterium oceny

EMUiA

GEMA

iMPA

Atrybuty obiektu miejscowość

2

1

1

Atrybuty obiektu ulica

2

1

2

Atrybuty obiektu punkt adresowy

2

2

2

Razem

6

4

5

Atrybuty obiektów w bazie danych aplikacji EMUiA s¹ w pe³ni zgodne ze schematem
aplikacyjnym, pozosta³e systemy nieznacznie odbiegaj¹ od wzorca. Odmiennoœæ aplikacji
GEMA oraz iMPA wystêpuje w obiektach miejscowoœæ oraz ulica. Podczas konsultacji
z producentami tych systemów ustalono, ¿e ró¿nice te zwi¹zane s¹ z uzyskan¹ do badañ
wersj¹ oprogramowania, a nie z brakiem tych w³aœciwoœci w produkcyjnych bazach danych.
Narzêdzia dodawania punktów adresowych zosta³y zbadane pod k¹tem sposobu ich dzia³ania oraz intuicyjnoœci obs³ugi. Badania przeprowadzono wed³ug 4 kryteriów oceny (tab. 2):
liczba kroków, umiejscowienie narzêdzia, ikona przedstawiaj¹ca narzêdzie oraz jego obs³uga.
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W przypadku aplikacji EMUiA wp³yw na ocenê koñcow¹ mia³ uk³ad ekranów w systemie
podczas realizacji procedury dodawania punktu adresowego. Odpowiednie funkcje w systemach GEMA oraz iMPA dostêpne s¹ od razu po zalogowaniu siê do aplikacji.
Tabela 2. Ocena narzêdzia dodawanie punktu adresowego
(Ÿród³o: Chojnacka, 2016)

Kryterium oceny

EMUiA

GEMA

iMPA

Zastosowana liczba kroków

1

2

2

Lokalizacja narzędzia

2

1

2

Ikona narzędzia

2

2

2

Obsługa narzędzia

1

2

2

Razem

6

7

8

Nastêpn¹ analizowan¹ kategori¹ by³ graficzny interfejs u¿ytkownika oraz narzêdzia sporz¹dzania mapy punktów adresowych. W tej czêœci przeanalizowano najwiêcej cech (tab. 3).
Zbadano zgodnoœæ z rozporz¹dzeniem (zastosowany uk³ad wspó³rzêdnych, narzêdzie wyszukiwania, podk³ady mapowe), jak równie¿ intuicyjnoœæ obs³ugi oraz estetykê wykonania
interfejsu graficznego aplikacji.
Tabela 3. Ocena graficznego interfejsu u¿ytkownika oraz narzêdzia sporz¹dzania mapy
(Ÿród³o: Chojnacka, 2016)
Kryterium oceny

EMUiA

GEMA

iMPA

Wyodrębnienie modułów

2

2

2

Prezentacja modułów

2

1

2

Poruszanie się w oknie mapy (prezentacja
narzędzi)

2

2

2

Poruszanie się w oknie mapy (działanie narzędzi)

2

2

2

Układ współrzędnych

2

0

2

Wyszukiwanie (działanie narzędzia)

2

1

2

Wyszukiwanie (prezentacja wyników)

2

2

2

Podkłady mapowe

1

2

1

Wydruk mapy

2

0

2

Interfejs (rozmieszczenie narzędzi)

2

1

0

Interfejs (kolorystyka)

2

1

1

Razem

21

14

18

W tej kategorii zauwa¿ono znaczn¹ ró¿nicê miêdzy aplikacjami EMUiA oraz iMPA,
a systemem GEMA. Niska ocena oprogramowania firmy GISON by³a podyktowana brakiem
mo¿liwoœci wydruku mapy oraz zastosowaniem uk³adu wspó³rzêdnych niezgodnego z treœci¹ rozporz¹dzenia EMUiA. Ró¿nica w ocenie miêdzy aplikacj¹ EMUiA a iMPA spowodowana by³a s³ab¹ intuicyjnoœci¹ obs³ugi interfejsu systemu iMPA. Zastosowanie jasnej kolorystyki grafiki da³o aplikacji EMUiA maksymaln¹ liczbê punktów w tej kategorii badañ. Oprogra-
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mowaniu GEMA przyznano najwiêksz¹ liczbê punktów w kategorii podk³adów mapowych,
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyboru ró¿nych podk³adów, w zale¿noœci od preferencji u¿ytkownika.
Obs³uga wydawania dokumentów obejmuje dwa rodzaje pism: zawiadomienie o nadaniu
lub zmianie numeru punktu adresowego oraz wykazy miejscowoœci, ulic i punktów adresowych. W tej kategorii oddzielnie wykonano analizê tych dwóch dokumentów, zbadano istnienie mo¿liwoœci sporz¹dzenia dokumentu, sposób wykorzystania tej funkcji oraz format
pliku generowanego pisma (tab. 4).
Tabela 4. Ocena narzêdzia wydawania zawiadomieñ
(Ÿród³o: Chojnacka, 2016)

Kryterium oceny

EMUiA

GEMA

iMPA

Funkcja wydawania zawiadomień

2

2

2

Obsługa narzędzia

2

2

1

Wczytanie szablonu

2

1

2

Formaty zawiadomień

0

1

2

Razem

6

6

7

Narzêdzie s³u¿¹ce do wydawania zawiadomieñ we wszystkich analizowanych aplikacjach oceniono podobnie. Ró¿nica polega jedynie na zastosowaniu przez producentów aplikacji ró¿nych formatów plików wynikowych. Aplikacji EMUiA w tej kategorii przyznano
0 punktów, poniewa¿ nie uzyskano informacji na temat tej funkcjonalnoœci.
W przypadku obs³ugi funkcji odpowiedzialnej za sporz¹dzanie wykazów najmniejsz¹ liczbê punktów przyznano aplikacji GEMA ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci zapisu takiego wykazu (tab. 5). Wykaz punktów adresowych wyœwietlany jest tylko w oknie aplikacji.
Tabela 5. Ocena narzêdzia sporz¹dzania wykazów
(Ÿród³o: Chojnacka, 2016)

Kryterium oceny

EMUiA

GEMA

iMPA

Funkcja wydawania zawiadomień

2

1

1

Obsługa narzędzia

2

0

2

Formaty zawiadomień

2

0

2

Razem

6

1

5

Ostatnia analizowana kategoria dotyczy³a archiwizacji i udostêpniania danych (tab. 6).
W tej czêœci zbadano istnienie mo¿liwoœci odczytywania bazy danych na wybrany dzieñ oraz
rodzaje formatów plików, w jakich mo¿na udostêpniaæ dane. Wszystkie badane systemy
maj¹ funkcjê archiwizacji danych. Nie uzyskano jedynie informacji dotycz¹cych sposobu
udostêpniania danych adresowych w aplikacji GEMA.
Wersje badanych aplikacji, pozyskane na potrzeby przeprowadzenia analizy ich funkcjonalnoœci, nie mia³y mo¿liwoœci zapisu danych w formacie GML. W zwi¹zku z tym nie prze-
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Tabela 6. Ocena archiwizacji i udostêpniania danych
(Ÿród³o: Chojnacka, 2016)

Kryterium oceny

EMUiA

GEMA

iMPA

Obsługa bazy danych na wybrany dzień

2

2

2

Udostępnianie danych

2

0

2

Formaty udostępnianych danych

2

0

2

Razem

6

2

6

prowadzono badania zgodnoœci i poprawnoœci plików GML z danymi wydawanymi z bazy
danych ze schematem aplikacyjnym GML, stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia EMUiA.
Reasumuj¹c, przeprowadzon¹ i opisan¹ powy¿ej, analizê funkcjonalnoœci aplikacji przeznaczonych do prowadzenia EMUiA, maksymalnie aplikacje mog³y zdobyæ 56 punktów.
Aplikacja EMUiA oraz iMPA uzyska³y zbli¿one do siebie wyniki, zaœ ocena koñcowa systemu
GEMA znacznie odbiega od konkurentów (tab. 7).
Tabela 7. Ogólna ocena aplikacji do prowadzenie EMUiA
(Ÿród³o: Chojnacka, 2016)

Kryterium oceny
Zgodność ze schematem aplikacyjnym

EMUiA

GEMA

iMPA

6

4

5

Obsługa narzędzia dodawanie punktu

6

7

8

Interfejs i mapa punktów

21

14

18

Obsługa narzędzi zawiadomień i wykazów

12

7

12

Archiwizacja i udostępnianie danych

6

2

6

Razem

51

34

49

Ogólnie zgodnoœæ analizowanych aplikacji z rozporz¹dzeniem EMUiA mo¿na oceniæ jako
zgodne. Obs³uga graficznych interfejsów u¿ytkownika badanych aplikacji jest raczej ³atwa
i intuicyjna. Istotne ró¿nice pomiêdzy aplikacjami EMUiA, iMPA a GEMA wynikaj¹ z braku
niektórych opcji, na przyk³ad brak informacji o udostêpnianiu danych b¹dŸ brak mo¿liwoœci
pobrania wykazu punktów adresowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ, i¿ funkcjonalnoœæ dostêpnych
na polskim rynku aplikacji do prowadzenie EMUiA jest w zasadzie zbli¿ona do siebie i zadowalaj¹ca. Systemy te s¹ wci¹¿ rozwijane, udoskonalane i aktualizowane, wiêc wraz z rozwojem technologii informatycznych ich funkcjonalnoœæ z pewnoœci¹ wzroœnie.
Wybór aplikacji wspomagaj¹cej prowadzenie EMUiA na obszarze danej gminy powinien
byæ podyktowany raczej potrzebami i mo¿liwoœciami finansowymi tej jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz preferencjami osoby obs³uguj¹cej taki system na co dzieñ, ni¿ wynikami
przeprowadzonej i opisanej w niniejszym artykule analizy. Mimo i¿ do³o¿ono wszelkich starañ, aby analiza funkcjonalnoœci aplikacji przeznaczonych do prowadzenia EMUiA by³a jak
najbardziej obiektywna, to jednak zawsze bêdzie to subiektywny punkt widzenia autorów
tego opracowania.
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Streszczenie
Wejœcie w ¿ycie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej spowodowa³o zmianê zasad prowadzenia ewidencji numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci w gminach. Od strony formalnej ewidencja
jest ustanowiona w prawie geodezyjnym i kartograficznym (PGiK) a uszczegó³owiona w rozporz¹dzeniu w sprawie ewidencji miejscowoœci, ulic i adresów (EMUiA). Ustawa PGiK nie tylko definiuje
zadania gminy w zakresie EMUiA, ale tak¿e zastrzega, ¿e rejestr ten musi byæ prowadzony w systemie
teleinformatycznym. Natomiast rozporz¹dzenie EMUiA szczegó³owo okreœla wymagania dla aplikacji wspomagaj¹cej prowadzenie tej ewidencji. W odpowiedzi na powy¿szy warunek, na polskim rynku
pojawi³o siê wiele aplikacji komputerowych wspomagaj¹cych prowadzenie EMUiA.
W artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonalnoœci 3 wybranych aplikacji przeznaczonych do
prowadzenia EMUiA w Polsce.

Abstract
The entry into force of the act on the spatial information infrastructure resulted in changes of rules of
keeping records of ordinal numbers of real properties in municipalities. Formally they are recorded
according to the law of geodesy and cartography (PGiK); the detailed regulations are specified in the
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ordinance concerning records of localities, streets and addresses (EMUiA). The PGiK law defines the
commune’s tasks related to the EMUiA; however it also requires that those records are to be maintained using ICT technology. The EMUiA ordinance specifies in details the requirements for an application which supports the development of discussed records. In response many software applications
supporting the EMUiA have appeared on the Polish market.
This paper presents results of the functionality analysis of 3 selected applications to be used to support
the EMUiA in Poland.
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