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Panie i Panowie
Wójtowie gmin, Burmistrzowie
i Prezydenci miast
wszyscy
Szanowni Państwo,
W związku z umieszczeniem w Programie badań statystycznych statystyki publicznej
na rok 2017, sprawozdania GUGiK-6.00 w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji
miejscowości, ulic i adresów, ujętego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1426, z późn. zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie
wypełnionego sprawozdania (wg stanu na 31 grudnia 2017 r.) w terminie do 28 lutego 2018 r.
Formularz sprawozdania zamieszczony został na stronie internetowej Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK): https://emuia.gugik.gov.pl/?p=2144 (dane
dostępowe to login: GUGIK, hasło: emuia2017). Dodatkowo, każdej gminie przydzielony
został indywidualny kod weryfikujący (należy wpisać go w sprawozdaniu), który wraz
z niniejszym pismem został przekazany Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jednocześnie informuję, że wskazana powyżej forma przekazania sprawozdania jest
zgodna z wymogami ww. rozporządzenia oraz w znaczący sposób upraszcza i usprawnia
czynności związane z przekazaniem ich do GUGiK jak i dalszą ich agregację. Prosimy
o przekazanie sprawozdania tylko w tej formie. Ponadto informuję, iż użytkownicy systemu
do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, udostępnionego przez Geo-System
Sp. z o.o., mają możliwość automatycznego przekazania sprawozdania do Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii – uruchamiając odpowiednią funkcjonalność w systemie.
Wszystkie gminy są zobowiązane wypełnić sprawozdanie (niezależnie od tego czy
prowadzą ewidencję miejscowości, ulic i adresów zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji

miejscowości, ulic i adresów czy też jej nie prowadzą). Wszystkie informacje podane przez
gminę w sprawozdaniu mają być wg stanu aktualności na 31 grudnia 2017 r.
W celu usprawnienia prac związanych z wypełnieniem sprawozdania, GUGiK
przygotował objaśnienia do formularza GUGiK-6.00, które udostępnione zostały wraz z
szablonem sprawozdania na ww. stronie. Proszę o zapoznanie się z tymi wytycznymi oraz
stosowanie się do nich. Proszę również o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe
wypełnienie wszystkich wymaganych komórek, zarówno pod względem merytorycznym jak i
liczbowym.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem tel. 22 563 13 64,
e-mail: emuia@gugik.gov.pl.
Z poważaniem,
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Grażyna Kierznowska

Pismo podpisane elektronicznie.

