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Spisy ludności,  
statystyka 

Dostawcy 

Poczta 

Zarządzanie kryzysowe 

Nawigacja, 
aplikacje mobilne 

ZUS, CEIDG, 
rejestry ochrony zdrowia, 
edukacja 

Usługi komunalne 
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Ewidencja numeracji 
porządkowej nieruchomości 

Ewidencja miejscowości, ulic  
i adresów 

Dane dot. numerów 
porządkowych 

Dane dot. miejscowości, ulic i 
adresów (numery 
porządkowe)  

Dane opisowe Dane opisowe i przestrzenne 

Brak standardu dot. struktury 
danych i formatu wymiany 
danych 

Standard dot. struktury 
danych i formatu wymiany 
danych 

Brak standardu dot. sposobu 
prowadzenia ewidencji 

Ewidencja prowadzona przy 
pomocy systemu 
teleinformatycznego 

Numery porządkowe 
nieruchomości 

Numery porządkowe 
budynków 





Gromadzone dane dotyczące miejscowości: 

• urzędowe nazwy miejscowości i ich rodzaje (zgodnie 
PRNG), 

• identyfikatory TERYT miejscowości, 

• dane określające przebieg granic miejscowości, 

• współrzędne X, Y miejscowości, 

• nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa, w granicach 
których położona jest miejscowość oraz ich 
identyfikatory TERYT. 

 

 

ust. 1 §3 



Dane przestrzenne dotyczące miejscowości określa się 
na podstawie: 

• PRG i EGiB (X1,Y1, X2,Y2, X3,Y3,..) 

• innych źródeł (X1,Y1, X2,Y2, X3,Y3,..), tj.: 

 

• PRNG (X,Y) - w przypadku braku kompletu danych 

 

 

ust. 1 §3 



Gromadzone dane dotyczące ulic i placów: 

• nazwy ulic i placów, 

• identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, 

• dane określające przebieg osi ulic*, 

• dane określające przebieg zewnętrznych granic 
placów oraz ulic w kształcie ronda* 

ust. 1 §4 



 Nazwy ulic i placów przyjmuje się w brzmieniu 
zgodnym z uchwałami rady gminy w sprawie 
przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom. 

Uchwała rady 

 gminy  

Wprowadzenie 

 do EMUiA 

ust. 2 §4 



Na adres składają się informacje: 
a) nazwa województwa i jego identyfikator TERYT; 
b) nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT; 
c) nazwa gminy i jej identyfikator TERYT; 
d) rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej (sołectwo, 

dzielnica, osiedle i inne); 
e) nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej 

identyfikator TERYT; 
f) nazwa miejscowości stanowiącej część miasta lub 

wsi i jej identyfikator TERYT; 
 
 



g) nazwa ulicy lub placu i jej identyfikator TERYT; 
h) numer porządkowy budynku; 
i) kod pocztowy; 
j) identyfikator infrastruktury informacji 

przestrzennej (IIP). 
Do każdego numeru porządkowego 
przyporządkowuje się punkt adresowy, który opisany 
jest przez m.in. współrzędne X,Y, status budynku 
(istniejący, w trakcie budowy, prognozowany), 
usytuowanie budynku, informację dot. elementu 
budynku reprezentującego punkt adresowy. 
 
 



Numery porządkowe budynków ustala się 
wykorzystując: 

• ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości,  

• ewidencję gruntów i budynków, 

• BDOT500, 

• BDOT10k, 

• miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego,  

• ortofotomapę cyfrową. 

 

 

ust. 1 §5 



 Na adres budynku składa się m.in.: numer 
porządkowy, 

 Do każdego numeru porządkowego jest 
przyporządkowany punkt adresowy. 

 Punkt adresowy jest opisany m.in. przez parę 
współrzędnych X,Y 

 

ust. 1 - 3 §6 



Określanie lokalizacji przestrzennej dla obiektów 
istniejących i prognozowanych 

 
budynek wybudowany, 
w trakcie budowy budynek prognozowany 
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Numery porządkowe o strukturze nie spełniającej 
wymogów określonych w Rozporządzeniu MAiC 
mogą być ujawnione i nadal stosowane w 
ewidencji, jeżeli w takiej strukturze były przyjęte w 
ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, a 
jednocześnie zapewniają unikalność związanych z 
nimi adresów i ich czytelną identyfikację w terenie 
w powiązaniu z adresami sąsiednimi 

ust. 9 §5 



• System teleinformatyczny stosowany do 
prowadzenia ewidencji musi być wyposażony w 
mechanizmy umożliwiające tworzenie, zapisywanie 
i bezpieczne utrzymywanie jej zbiorów danych, 

 

• wydawanie zawiadomień o ustaleniach dotyczących 
numerów porządkowych budynków, 

• sporządzanie wykazów adresów budynków dla 
miejscowości lub gminy i mapy punktów 
adresowych, 

 

ust. 2 §8 



• prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych 
danych oraz odtwarzania historii każdego obiektu 
oraz stanu bazy na zadaną datę, 

• udostępnianie danych przy pomocy usług, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

 

 
Wyszukiwania Przeglądania Pobierania  przekształcania 

ust. 2 §8 
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GML 



 

 

Ewidencja 
miejscowości 
ulic i adresów 

Państwowy 
rejestr granic i 
powierzchni 

jednostek 
podziałów 

terytorialnych 
kraju 

GML 

Lokalna baza 

danych adresowych 

(gminy) 

Centralna baza 

danych adresowych 

(Główny Geodeta 

Kraju) 

adresy 

Gminy są zobowiązane do przekazywania na bieżąco do 

PRG nowych lub zmienionych danych ewidencji 

dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej, 

również z wykorzystaniem usług sieciowych. 



gminy - aplikacja GUGiK 
(ok. 1400 gmin) 

gminy – systemy 
zew. (ok. 1100 gmin) 

PRG 



• przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 
infrastrukturze informacji przestrzennej, 

• w postaci: 

– dokumentów elektronicznych w formacie GML,  

– zawiadomień, 

– wykazów adresów budynków, 

– mapy punktów adresowych, 

– zaświadczeń. 

 

ust. 1 §10 



 Wszystkim obiektom ujawnionym w bazie danych 
ewidencji obiektom przestrzennym, oznaczającym: 
miejscowości, osie ulic oraz punkty adresowe, 
nadawany jest przez system informatyczny 
identyfikator infrastruktury informacji 
przestrzennej.  

ust. 2 §7 















o Rozwój aplikacji do prowadzenia EMUiA; 

o Aktualizacja i weryfikacja bazy danych EMUiA dla 
zainteresowanych gmin; 

o Rozpoczęcie aktualizacji PRG danymi adresowymi; 

o Wdrożenie w PRG narzędzi: 
• szacujących i raportujących jakość danych 

adresowych; 
• umożliwiających obsługę zgłoszeń błędów  

w danych adresowych; 
o Zmiany prawne (planowana nowelizacja PGiK) – 

dodatkowo gromadzone dane adresowe dotyczące parkingów, garaży, 
wjazdów i wejść do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego 
wypoczynku lub działalności gospodarczej; 
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www.gugik.gov.pl  

 

e-mail: gugik@gugik.gov.pl 
 

@GUGiKgovpl 

gugik 
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