
Od kilku miesięcy pracownicy urzędów gmin mogą korzy-
stać z nowej wersji aplikacji do prowadzenia ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów – opracowanej przez Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) i przeznaczonej dla 
samorządów gminnych do budowania i prowadzenia baz da-
nych adresowych. Aplikacja została udostępniona bezpłatnie 
ponad 1,3 tys. jednostkom gminnym i zbiera pochlebne opinie 
użytkowników. Pierwsza wersja aplikacji EMUiA została 
wprowadzona pod koniec 2012 r. Od tego czasu GUGiK na 
bieżąco monitorował działanie systemu i analizował potrzeby 
jego użytkowników – w efekcie doprowadziło to do powstania 
nowej, zmodyfikowanej, jeszcze lepiej niż pierwsza wersja 
spełniającej potrzeby użytkowników aplikacji.

Aplikacja została zmodernizowana w odpowiedzi na rosnące 
zapotrzebowanie dotyczące dostępu do wiarygodnych informacji 
dotyczących właściwości miejscowej oraz lokalizacji obiektów 
w terenie. Jednym z priorytetów GUGiK jest zapewnienie w ska-
li całego kraju wysokiej jakości danych adresowych. Poziom 
aktualności oraz referencyjność tych danych odgrywa znaczącą 
rolę między innymi w podejmowaniu przez gminy, miasta czy 
powiaty decyzji dotyczących budowy infrastruktury i planowania 
przestrzennego oraz jest ważny z punktu widzenia działań w sytu-
acjach kryzysowych oraz wykorzystywania tych informacji przez 
służby ratunkowe celem skutecznego reagowania. 

Nowa aplikacja EMUiA to przede wszystkim szereg uspraw-
nień związanych z ułatwieniem obsługi danych adresowych. 
Najnowsza wersja została wyposażona w nowe narzędzia 
wspierające proces ewidencjonowania danych adresowych, 
zarządzania dokumentami i raportowania. – Nowa aplikacja 
jest bardzo dobra. Już po kilkugodzinnym szkoleniu zwykły 
użytkownik może śmiało z niej korzystać i nie będzie miał pro-
blemów z jej obsługą. Na uwagę zasługuje interfejs, który jest 
bardzo intuicyjny i bardzo usprawnia i ułatwia pracę – mówi 
Zbigniew Rostek z Urzędu Miasta w Szczuczynie. 

Interfejs nowej wersji EMUiA zyskał nowoczesny wygląd. 
Zoptymalizowano także rozmieszczenie funkcjonalności, 
mając na celu usprawnienie pracy w aplikacji. Dzięki pod-
wyższeniu parametrów technicznych, aplikacja EMUiA działa 
jeszcze sprawniej niż dotychczasowa. – W porównaniu do 
poprzedniej edycji aplikacja jest bardziej intuicyjna i przede 
wszystkim o wiele szybsza. Posiada również wiele zalet, takich 
jak możliwość importowania własnych baz oraz korzystania 
z szerokiego dostępu do baz dostępnych np. na Geoportalu – 
Agnieszka Karbowniczyn, Urząd Miejski w Giżycku.

Nowa, lepsza, aplikacja eMUia,  
czyli każdy adres jest ważny!
Dostęp do aktualnej bazy rejestrów adresowych to kluczowy element skutecznego  
funkcjonowania państwa oraz jego służb ratowniczych, takich jak straż pożarna  
czy pogotowie ratunkowe. Od tego, czy ww. jednostki posiadają rzetelne dane adresowe 
zależy nie tylko bezpieczeństwo naszego mienia, ale także zdrowia, a nawet życia. 

Wdrożeniu nowej wersji aplikacji towarzyszą zorganizowa-
ne przez GUGiK bezpłatne szkolenia z obsługi aplikacji oraz 
udostępniona przez Urząd pomoc techniczna (telefoniczna 
i mailowa) dla użytkowników aplikacji.

Od początku listopada trwa kampania informacyjna promu-
jąca rolę i ogromną wagę aktualnych rejestrów adresowych. Jej 
organizator – GUGiK – chce zwrócić uwagę jak ważne dla każ-
dego z nas jest, aby samorządy  miały aktualne i rzetelne bazy 
adresowe, aby prowadziły je w sposób sprawny i efektywny 
i aby dane te były jak najszerzej dostępne i wykorzystywane. 
Kampania odbywa się pod hasłem „Każdy adres jest ważny”. 
Jednym z jej głównych elementów będzie przygotowanie spo-
tów reklamowych, w których poza wypowiedziami ekspertów 
– osób, których skuteczność codziennej pracy uzależniona jest 
od posiadania rzetelnych danych adresowych – przedstawione 
zostaną wydarzenia, w jakich może zostać postawiony każdy 
z nas – np. sytuacja, w której służby medyczne nie mogą dotrzeć 
na czas z pomocą.

Kampania odbywa się w ramach projektu „TERYT 3 
– Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adreso-
wych - Etap I”. TERYT 3 to projekt polegający na rozbudowie 
istniejących systemów do prowadzenia rejestrów adresowych, 
obejmujących ewidencję miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) 
oraz państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju (PRG).

O projekcie TERYT 3 więcej informacji można znaleźć 
na stronach www.gugik.gov.pl oraz www.emuia.gugik.gov.pl
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