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EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) to podstawowa baza referencyjna dla wielu rejestrów
publicznych, zapewniająca odniesienie przestrzenne danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.
Aktualność i dostępność bazy danych ma decydujący wpływ na sprawną obsługę obywateli
i przedsiębiorców w urzędzie. Numery porządkowe budynków pozwalają integrować dane pochodzące
z wielu rejestrów publicznych. Zapewnia to dostęp do zintegrowanej informacji używanej w procedurach
administracyjnych.

Prowadzenie EMUiA
Rozwiązanie Comarch ERGO pozwala prowadzić
oraz udostępniać bazę danych EMUiA zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Administracji
i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Nasz system pozwala na prowadzenie ewidencji
z
wykorzystaniem
referencyjnych
rejestrów
publicznych takich jak: BDOT500, BDOT10k,
ewidencja gruntów i budynków, ortofotomapy,
rejestr miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

EMUiA - podstawowa baza
referencyjna dla rejestrów
publicznych
EMUiA jest podstawową bazą referencyjną dla
innych rejestrów i ewidencji systemu Comarch
ERGO. Dzięki temu możliwe jest wyszukiwanie
danych w rejestrach i ewidencjach na podstawie
numerów porządkowych budynków.
Moduł udostępnia rejestrom i ewidencjom
systemu Comarch ERGO funkcje geokodowania,
zapewniające powiązanie danych i dokumentów
z numerami porządkowymi budynków.

Dzięki temu dane w rejestrach publicznych
posiadają właściwe odniesienie przestrzenne oraz
mogą być wizualizowane na mapie i wyszukiwane
z wykorzystaniem operatorów przestrzennych.

Obsługa spraw
Moduł wspiera prowadzenie spraw związanych
z nadaniem numerów porządkowych budynków,
umożliwiając sprawne generowanie dokumentów
związanych z obsługą tych spraw np. zawiadomienia
o nadaniu numeru porządkowego.
Rejestracja
wniosku
o
nadanie
numeru
porządkowego budynku daje możliwość podania
numeru działki ewidencyjnej z EGiB wraz z opcją
bezpośredniego podglądu danych właściciela
działki ewidencyjnej dla której rejestrowany jest
wniosek.
System pozwala także na ewidencjonowanie
prognozowanych numerów porządkowych.
W przypadku rejestracji wniosku o nadanie numeru
porządkowego budynku w działce ewidencyjnej
dla której zdefiniowano wcześniej prognozowany
numer porządkowy Comarch ERGO pozwala
na automatyczne przejęcie tego numeru do
rejestrowanej sprawy.

Ścisła integracja EMUiA z EGiB
Moduł Comarch ERGO jest ściśle zintegrowany
z ewidencją gruntów i budynków. Zapewnia
powiązanie numeru porządkowego budynku
z działką ewidencyjną. Pozwala na wyszukiwanie
numerów porządkowych budynków poprzez
podanie numeru działki ewidencyjnej i odwrotnie.
System posiada funkcje kontroli informujące
o niespójnościach pomiędzy danymi numeracji
porządkowej budynków a danymi dotyczącymi
adresów działek i budynków znajdującymi się
w bazie danych EGiB.

Integracja z PRG
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia
2012 r., w sprawie państwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju, gminy mają obowiązek przekazywać do
państwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
nowe lub zmienione dane ewidencji, dotyczące
adresów i ich lokalizacji przestrzennej. Moduł
zapewnia taką integrację z wykorzystaniem
e-Usług.

Wgląd w dane historyczne
Moduł umożliwia przeglądanie danych EMUiA
w tym przeglądanie danych historycznych,
analizowanie, generowanie raportów i zestawień.
Wyniki tych analiz mogą być pobierane w postaci
plików w formatach takich jak PDF, XLS/XLSX czy
HTML.
Użytkownicy Comarch ERGO mogą również
wygenerować mapę adresową według stanu na
wskazany moment w przeszłości.

Publikacja na Geoportalu
oraz e-usługi
Dane EMUiA są na bieżąco publikowane na
Geoportalu. Zapewnia to obywatelom dostęp do
zintegrowanych danych publicznych rejestrów
i ewidencji systemu Comarch ERGO.
Nasze rozwiązanie jest zintegrowane z platformą
e-PUAP. Pozwala na obsługę elektronicznych
wniosków związanych z prowadzeniem numeracji
porządkowej budynków.
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O COMARCH
Comarch jest globalnym producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych. Firma została założona w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku
jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych
sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji
publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy
światowych marek w ponad 60 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone,
T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des
Alpes, BRE Bank, BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.
Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk,
EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2016 r. była to kwota
169 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5400 ekspertów w 90 biurach w 31 krajach na świecie.
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.
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