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Moduł iMPA jest systemem słuŜącym do prowadzenia bazy punktów adresowych. Moduł zapewnia jednoczesny dostęp do 
bazy punktów adresowych wielu uŜytkownikom ze zróŜnicowanymi prawami dostępu oraz umoŜliwia automatyczne generowanie 
podstawowych dokumentów związanych z bieŜącym prowadzeniem bazy punktów adresowych. Graficzna prezentacja punktów jest 
realizowana na tle danych publikowanych w serwisie iGeoMap. 

 
Serwis iMPA zapewnia kompleksowe zarządzanie bazą 

punktów adresowych. UŜytkownik otrzymuje moŜliwość 
przełączania się pomiędzy dwoma widokami: 
• Wizualizacji punktów adresowych na tle aktualnego 

podkładu mapy ewidencyjnej (gminy, obręby, działki oraz 
budynki). Rozwiązanie wykorzystujące serwis WMS 
pozwala na bardzo szybki podgląd na tle aktualnych 
danych ewidencyjnych. Z samych punktów adresowych 
i osi ulic generowany jest równieŜ serwis WMS do 
uniwersalnego wykorzystania w róŜnych aplikacjach. 

 
• Drugą metodą jest prezentacja w zestawieniu 

tabelarycznym. 

 

Zmiany sposobu wyświetlania moŜna dokonać 

w dowolnym momencie przez przyciski . 
Oprogramowanie pozwala na wykonywanie czynności 

administracyjnych m.in.: 
� ujednolicanie nazw ulic, 
� modyfikacja słowników, 
� wykonywanie raportów, 
� import i eksport danych, 
� zarządzanie prawami uŜytkowników. 
W trakcie przeglądania punktów adresowych w zakładce 

rejestru, aplikacja pozwala na filtrowanie danych na 

podstawie róŜnych kryteriów. SłuŜą do tego pola umieszczone 
w lewej części okna aplikacji, w których moŜna wpisywać lub 
wybierać z listy odpowiednie dane. Filtrowanie moŜe 
dotyczyć: miejscowości, obrębu, nazwy ulicy, cechy ulicy, 
numeru, statusu, parzystości i przedmiotu oznaczenia dla 
punktów podstawowych, usuniętych oraz punktów w trakcie 
zmian. 

 

W bazie gromadzi się wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące punktów adresowych. Są to m.in.: nazwa ulicy, 
numer punktu, numer obrębu, nazwa dzielnicy, status punktu, 
dane o operatorach wprowadzających zmiany. System 
wyróŜnia 3 statusy punktów adresowych: punkt zatwierdzony 
dokumentem, punkt funkcjonujący oraz punkt planowany. 

 

Poza standardową informacją opisową związaną 
z numerem adresowym przechowywane są równieŜ 
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informacje o dokumentach oraz cała historia danego punktu 
adresowego. 

 

Dodanie nowego punktu i zmiana połoŜenia istniejących 
punktów realizowana jest w intuicyjny sposób poprzez 
wskazanie lokalizacji w powiązaniu z treścią mapy 
numerycznej i bazy ewidencji gruntów. 

 
 

Po dodaniu punktu generowany jest automatycznie 
dokument – zawiadomienie o nadaniu adresu. Istnieje 
moŜliwość wykorzystania informacji z ewidencji gruntów 
przy dodawaniu nowych punktów i zmianie statusu punktów 
zarezerwowanych i projektowanych, co pozwala na 
automatyczne uzupełnienie danymi zawiadomienia. 

 

Obsługa słowników 

Dane o ulicach, obrębach, miejscowościach i gminach 
przechowywane są w słownikach, które w zaleŜności od 
posiadanych uprawnień moŜna modyfikować poprzez 

dodawanie nowych pozycji, zmianę i usuwanie istniejących. 
MoŜliwy jest równieŜ import i eksport danych z innych 

systemów.  

Historia zmian 

Aplikacja pozwala na monitorowanie zmian dla kaŜdego 
punktu adresowego. Istnieje moŜliwość kontroli edycji 
punktów adresowych: kiedy była wprowadzona zmiana, kto 
wprowadził tą zmianę, które pola zostały zmienione 
(oznaczone symbolem * ) oraz na podstawie jakiego 
dokumentu. Dodatkowo przechowywana jest informacja 
o rodzaju zmiany (wstawianie, usunięcie, edycja, import itd.). 

 

 
Filtrowanie pozwala wybrać zadane numery adresowe 

i wyświetlić je na tle mapy ewidencyjnej lub w postaci 
tabelarycznej na stronie internetowej. Jednocześnie aplikacja 
umoŜliwia generowanie raportów z aktualnie wybranej przez 
filtry grupy punktów. Dzięki temu moŜna generować raporty 
miesięczne do urzędu statystycznego, zestawienia adresów wg 
ulic itp. w formacie PDF. 
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