




Zastosowanie 
danych adresowych 



Dane adresowe 

Dane osobowe – chronione ustawą o ochronie danych osobowych 





Dane 
przestrzenne 

Narzędzia  
GIS 

INFORMACJA 

Analizy przestrzenne 



Wyszukiwanie danych – wyszukaj wskazany adres 



Analiza przestrzenna – wyznaczenie punktów adresowych znajdujących się w zadanej 
odległości od wskazanego obiektu 



Wynik analizy – reprezentacja w tabeli rekordów 



Wynik analizy – reprezentacja w oknie mapy 



Analiza – wyznaczenie trasy dojazdu pomiędzy dwoma punktami adresowymi 



Kartogram - Kwota dofinansowania ze środków UE przypadająca na osobę w województwie 
 



Kartogram - Kwota dofinansowania ze środków UE przypadająca na osobę w województwie 
Kartodiagram – Liczba bezrobotnych w województwie 
 



Kartogram – Ilość ludności 
Kartodiagram – Ilość dostępnych miejsc w przedszkolach 



Odbiorcy i 
użytkownicy 

Jednostki 
administracji 
publicznej 

Przedsiębiorcy 

Obywatele 



Służby 
administracji 
publicznej 

 

Jednostki administracji publicznej, które będą konsumentami 
danych z rejestrów adresowych to : 
• policja; 
• straż pożarna; 
• pogotowie; 
• straż miejska; 
• instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe; 
• oraz służby działające na określonych obszarach typu 

nadleśnictwa, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe itp. 
 
Zastosowania danych przestrzennych i narzędzi GIS w administracji 
publicznej: 
• bieżące analizy, mapy, raporty i zestawienia  
• udzielanie informacji  
• zarządzanie danymi o zasobach miasta  
• zarządzanie danymi o ludności  
• wspomaganie procesów planowania  
• wspomaganie procesów projektowania  
• planowanie i zarządzanie zasobami reagowania kryzysowego  
• rozwój gospodarczy i zatrudnienie  
• zarządzanie nieruchomościami i uzbrojeniem terenu  
• optymalizacja transportu i logistyka  
• zarządzanie zabytkami  
• wspomaganie procesów podejmowania decyzji  
• analizy wpływu hałasu (mapa akustyczna)   



Służby 
administracji 
publicznej 

 

Gospodarka przestrzenna – ustalanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

Gospodarka nieruchomościami – naliczanie podatków  za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu gminy 

Gospodarka odpadami – weryfikacja umów na wywóz 
śmieci 

Ochrona zdrowia, służby ratunkowe i porządkowe – 
weryfikacja adresu w trakcie akcji ratunkowej, 

obsługi zgłoszeń 

Pomoc społeczna – analiza zapotrzebowania na 
świadczenia pomocy społecznej, rejestr przyznawanych 

 i wypłacanych świadczeń 

Ewidencja ludności – tworzenie rejestru, weryfikacja 
poprawności adresu 



Komenda Główna Policji – system UMM 
 



Aplikacja użytkownika UMM – weryfikacja adresu 



Podstawowe zastosowanie: 
• wyświetlanie kompozycji mapowych; 
• wyświetlanie danych służb 

udostępnionych w postaci usług SDI; 
• wyszukiwanie lokalizacji 

(adres/współrzędne); 
• wyszukiwanie tras/obszarów, 

nawigowanie;  
• wyszukiwanie obszarów 

dyspozycyjnych i POI. 



Zarządzanie kryzysowe: 
 
- Analizy wyznaczenia 
budynków mieszkalnych 
objętych zagrożeniem 
powodziowym I i II stopnia 



Zarządzanie kryzysowe: 
 
- Analizy wyznaczenia 
budynków mieszkalnych 
objętych zagrożeniem 
powodziowym I i II stopnia 



Zarządzanie kryzysowe: 
 
- Raport – lista lokali objętych 

zagrożeniem powodziowym 
- Liczba osób w obszarze 

zagrożonym 



Zarządzanie kryzysowe: 
 
- Wyznaczenie obszaru 

objętego ewakuacją – 
obszar zagrożony z 300 m 
buforem 



Zarządzanie kryzysowe: 
 
- Wyznaczenie obszaru 

objętego ewakuacją – 
obszar zagrożony z 300 m 
buforem 



Wydział oświaty: 
 
- Analizy rozmieszczenia dzieci 

w wieku szkolnym przy 
wyznaczaniu obwodów 
działania szkół podstawowych 
i gimnazjalnych 



Wydział komunikacji: 
 
- Ewidencja zgłoszeń usterek w 

nawierzchni drogi, 
- Wyznaczanie tras objazdu na 

okres naprawy drogi, 
- Oznaczanie zgłoszeń awarii 

sygnalizacji świetlnej. 



Analiza – punkty adresowe znajdujące się na wskazanej dzielnicy, dla których brak 
umowy na wywóz śmieci 

Gospodarka odpadami: 
 
- Weryfikacja umów na wywóz 

śmieci; 
- Ewidencja obszarów objętych 

umową na odbiór śmieci 



Analiza – punkty adresowe dla budynków mieszkalnych, na terenach zieleni publicznej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Gospodarka przestrzenna: 
 
- Ustalanie i weryfikacja 

miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 



Promocja regionu: 
 
- Publikacja informacji o 
zabytkach architektury, 
upamiętnionych miejscach 
historycznych, atrakcjach 
turystycznych, obiektach obsługi 
ruchu turystycznego 



Dane adresowe w Systemie Zarządzania Państwowym Rejestrem Granic 
 i Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 



Przedsiębiorcy 
  

 
 

Konsumentami danych wśród przedsiębiorców będą przedstawiciele 
różnych grup branżowych, m.in.: 
• dostawcy mediów (sieci energetyczne, wodociągi, gazociągi, 

telekomunikacja); 
• firmy budowlane (infrastruktura drogowa); 
• firmy gastronomiczne; 
• firmy geodezyjno-kartograficzne; 
• firmy geomarketingowe; 
• firmy ochroniarskie; 
• firmy prowadzące badania statystyczne; 
• firmy prowadzące prywatny SIP (np. banki, firmy 

ubezpieczeniowe itp.); 
• firmy przewozowe, kurierskie i poczty (państwowa i prywatna); 
• firmy świadczące usługi projektowe (doradztwo techniczne, 

zarządzanie projektami); 
• firmy świadczące usługi wywozu śmieci; 
• firmy transportowe i logistyczne; 
• firmy zajmujące się nawigacją samochodową; 
• pośrednicy w obrocie nieruchomościami; 
• serwisy internetowe mapowe, m.in. Google, Zumi, Targeo, 

serwisy turystyczne; 
• wydawnictwa kartograficzne. 



Przedsiębiorcy 
  

 
 

  

W systemach obsługi klientów – identyfikacja klienta 

W systemach nawigacyjnych i lokalizacyjnych – 
referencyjna baza adresowa 

Przeglądanie danych adresowych – wyszukiwanie adresu 

W systemach rozliczeniowych – adresowanie faktur 

W systemach klasy GIS do zarządzania sieciami 
dystrybucyjnymi – lokalizacja punktów poboru medium 

W systemach służących do analiz rynkowych - planowanie 
inwestycji 

Obywatele 



Nawigacja samochodowa 

Podstawowe zastosowanie: 
• baza adresowa wraz z bazą 

ulic są podstawą do 
przeprowadzenia analizy 
wyznaczenia trasy dojazdu z 
punktu A do punktu B 



Systemy CRM (ang. Customer Relationship Managment) 

Podstawowe zastosowanie: 
• zarządzanie bazą klientów; 
• wystawianie faktur; 
• kontrola wpływów, wysyłanie 

ponagleń; 
• przechowywanie informacji o 

kontaktach z klientami, 
indywidualnymi ofertami, 
proponowanymi promocjami 
 



Systemy zarządzania sieciami dystrybucyjnymi 

Podstawowe zastosowanie: 
• identyfikacja punktów poboru medium 
• zarządzanie bazą danych klientów,  
wystawianie faktur 
• analizy przestrzenne rozpływu sieci  
na podstawie adresu zgłoszenia awarii 
sieci wspomagają proces obsługi awarii 

 



System Geoportal 

EMUiA 

SZPRG 



System Geoportal 

Centrum Analiz 
Przestrzennych 
Administracji 

Publicznej 

EMUiA 

SZPRG 

Wspólne dla administracji publicznej 
środowisko kompetencyjno-
analityczne umożliwiające 
udostępnienie zaawansowanych 
usług związanych z informacją 
przestrzenną 

Centrum Analiz Przestrzennych 
Administracji Publicznej 

Stan zaawansowania prac: 
Trwają prace nad opracowaniem 
ekspertyzy i analizy dla budowy CAPAP 



Słowniki danych 
adresowych 



Nazwa ulicy Numer 
adresowy 

Kod pocztowy Nazwa miejscowości 

Jana Pawła II 100A 44-330 Kędzierzyn – Koźle 

J. Pawła II 100 A 44-330 Kędzierzyn Koźle 

J Pawla II 100a 44-330 Kedzierzyn- Kozle 

Jana Pawła 100 Kędzierzyn –Koźle 

Jana Pawal 1000 44-330 Kędzierzyn – Koźle 

 Użycie wielkich i małych 
liter 

 Nadmiarowe spacje 
 Stosowanie różnego rodzaju 

skrótów w nazwach 
 Wielowariantowość zapisu 

nazwy wynikająca ze 
stosowania w nazwach 
znaków interpunkcyjnych 

 Błędy operatora 
 Import danych z innych baz 



Atrybut Wartość 

Adres Ul. Lubelska 75 

Miejscowość 26-603 Radom 

Atrybut Wartość 

Numer adresowy 75 

Rodzaj ulicy Ul. 

Nazwa ulicy Lubelska 

Kod pocztowy 26-603 

Nazwa 
miejscowości 

Radom 

Standaryzacja 



Wykorzystanie słowników danych adresowych w systemie zarządzania „Ośrodek” 
 – moduł zarządzania bazą klientów 



Wykorzystanie słowników danych adresowych w systemie zarządzania „Ośrodek” 
 – wyszukiwanie danych (filtrowanie klientów) 



Wykorzystanie słowników danych adresowych w systemie zarządzania „Ośrodek” 
 – edycja danych klienta 



Udostępnianie 
danych adresowych 



Aplikacja EMUiA 

SZPRG 

System GEoportal 

Geoportal 

Uniwersalny 
Moduł 

Mapowy 
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Proces wewnętrzny GUGIK 
(migracja danych) 

Proces wykorzystania danych 

Moduł SDI Centralny Moduł SDI 

Proces tworzenia danych 

BDOT 
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Geoportal.gov.pl 

Usługi danych przestrzennych WMS, WFS 

Usługa referencyjnych słowników adresowych 





http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGAD_WMS/MapServer/WMSServer
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGAD_WMS/MapServer/WMSServer


http://mapy.geoportal.gov.pl/openLSgp/


Lista udostępnianych przez geoportal API, wraz z opisem oraz możliwością 
przetestowania 





54 

www.gugik.gov.pl  
 
e-mail: gugik@gugik.gov.pl 
 

@GUGiKgovpl 

gugik 

http://www.gugik.gov.pl/
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