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Kiedy zaczynamy interesować się systemem adresowym?

- miasta  ... tutaj sytuacja wygląda lepiej

- miejscowości i wsie
 

- numeracja ciągła nie wystarcza
- konieczna jest dobra znajomość okolicy
- gdy do odszukania właściciela należy znać:

- miejscowe przysiółki, nazwy potoczne,
- przezwiska i rodzinne koneksje

Zagrożenia....

- brak szybkiej i jednoznacznej interwencji służb:
medycznych, ogniowych, porządkowych,

- nieczytelny system numeracji budynków, 
czasami zupełnie niespójny,

- większa możliwość występowania nadużyć 
ze strony mieszkańców

- model adresowy nieprzystający do ustaleń 
prawa miejscowego [wg. Rozp. z 2004 r.]



  

Rozpiętość czasowa wprowadzenia nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej

Urząd Gminy 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Małopolskiego

Wykonawca

1 miesiąc

ETAP 1 ETAP 1 
Przygotowanie Przygotowanie 

zadaniazadania

2 tygodnie

ETAP 2 ETAP 2 
Prace Prace 

projektoweprojektowe

2 miesiące

ETAP 3 ETAP 3 
Formalizowanie Formalizowanie 

ustaleń społecznychustaleń społecznych

Konsultacje społeczne 
dot. wyboru nazw ulic i 

placów

Podjęcie Uchwały w 
sprawie nazewnictwa

Opracowanie 
mapy ogólnej ulic 
i przygotowanie 

uchwały

Ogłoszenie Uchwały w  
Urzędowym Dzienniku 

Województwa  
Małopolskiego

2 tygodnie

ETAP 4 ETAP 4 
Realizacja zadaniaRealizacja zadania

Przygotowanie 
zawiadomień dla 

mieszkańców i stosownych 
zestawień dla Urzędów

Uprawomocnienie się 
Uchwały Rady Gminy w 

UDWM

Prace terenowe – ustalenie 
starego i nowego adresu dla 

każdego budynku 
mieszkalnego

Doręczenie 
zawiadomień dla 

właścicieli 
nieruchomości, 

na których jest odebrany 
budynek mieszkalny

2 tygodnie  - 
nieprzekraczalnie

ETAP 5ETAP 5
Realizacja zadaniaRealizacja zadania

Wymiana dowodów osobistych

Zawiadomienie stos. Urzędów:
• starostwa powiatowego,
•Ewidencji ludności
•Policji, Pogotowia Ratunkowego
•Poczty
•Urzędu geodezji
•Energetyki, Gazowni, 
Telekomunikacji

Uzgadnianie ew. 
szczególnych życzeń 

mieszkańców po 
konsultacjach z ref. 

Geodezji 



  

1. projekt rozmieszczenia
ulic – format mapy SVG



  

UCHWAŁA   Nr ………..
Rady  Gminy   PRZYKŁADOWA GMINA   PRZYKŁADOWA GMINA   z  dnia ………………..

w sprawie : nadania nazw ulic w miejscowości PRZYKŁADOWA MIEJSCOWOŚĆPRZYKŁADOWA MIEJSCOWOŚĆ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 

r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy PRZYKŁADOWEJ uchwala, co następuje: r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy PRZYKŁADOWEJ uchwala, co następuje: .

§ 1
1. W miejscowości PRZYKŁADOWEJPRZYKŁADOWEJ nadaje się następujące nazwy dla placu i ulic dotąd 

bezimiennym: 

Rynek
(wg PESEL Rynek)

położony w centrum miejscowości, obejmujące działki ewidencyjne oznaczone w operacie 
ewidencji gruntów jako dz. nr 816 na odcinku 65 metrów na wschód od skrzyżowania z ulicą 
Piękną i Wiosenną oraz działki nr 705, 706 i 707, Jak również działkę nr 789/1 na odcinku 45 

metrów od skrzyżowania z ulicą Piękną
Piękna

(wg PESEL Browar)
obejmująca część działki nr 789/1 biegnąca w kierunku północnym na odcinku 810 metrów od 

Rynku do ul. Kawiory
Kawiory 

(wg PESEL Kawiory)
obejmująca dalszą część działki nr 789/1 biegnąca w kierunku północnym na odcinku 1830 metrów 

stanowiąca kontynuację ulicy Browar, od skrzyżowania z ulicą Pod Sokolicą do granicy 
miejscowości Będkowice, gdzie na końcowym odcinku 240 metrów obejmuje również w połowie 

swojej szerokości działkę nr 110 położoną w obrębie PRZYKŁADOWYM.



  

Interoperacyjność bazy adresowej z EGiB

Plik źródłowy
w SWDE

Wirtualizacja 
bazy w JAVA

Utworzenie
bazy w
MYSQL

Załadowanie danych
do bazy

Plik przyrostowy
w SWDE



  

Interfejs : xhtml + java + php



  

Prace terenowe

+



  



  

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie
Projekt dotyczy przede wszystkim działania organów administracji samorządowej – gmin.

2. Konsultacje społeczne
Projekt zostanie umieszczony w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii. Ponadto projekt zostanie skonsultowany z:
1) Unią Metropolii Polskich;
2) Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP;
3) Unią Miasteczek Polskich;
4) Związkiem Miast Polskich.

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy
Regulacje zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Regulacje zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i
funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny
Regulacje zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.



  



  

opracowanie prac studialnych 
z zakresów 
- rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, 
- krajobrazu kulturowego,
-hydromechanika gruntów, erozja 
gleb, warunki wodne 

Rozpiętość czasowa współpracy

wiosna
2011

2012 2013 2014 2014

ustalenie formalnych ram współpracy
Gminy Tomice i Uniwersytetu Rolniczego 

wdrożenie podstawowych elementów 

uruchomienie systemu

szkolenia z obsługi 
systemu

zbieranie danych

opracowanie prac studialnych z zakresów 
- planowania przestrzennego, 
- ochrony środowiska, 
- warunków glebowych, 

zbieranie 
danych

zakończenie 
prac nad 
systemem 
adresowym

wprowadzenie adresów do 
systemu

Wolontariat GIS



Mapy Ewidencji Gruntów



Klasyfikacja gruntów wg  EGiB



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego



Procent wykorzystania terenów budowlanych



Weryfikacja ustaleń planu miejscowego



Dziękuję za uwagę

dr inż. Tomasz Salata

Katedra Planowania Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

----------------------------------------------
tomasz.salata@ur.krakow.pl

tel  12 662-41-55, 12 662-40-17

mailto:tomasz.salata@ur.krakow.pl
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