GŁÓWNY U RZĄD STATYSTYCZNY
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
MINISTERSTWO ROZWOJU
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII

E- PETYCJA

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997.78.483) z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 221 § 1
kpa, art. 221 § 2 kpa, art. 221 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, art. 1, art. 2 pkt. 1, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9,
art. 1O, art. 13, art. 14, art. 15 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, art. 23 kodeksu cywilnego z dnia z dnia 23
kwietnia 1964 roku, zwracam się do państwa jako 23 letnia inicjatorka społeczna i hobbistka prawa, psychologii,
medycyny i architektury z petycją w czynie społecznym kieruję do par'lstwa propozycj ę

dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji zespolonej, policji, sądów, prokuratury, wojewody przy
opracowaniu planu działania ratownictwa medycznego, osób fizycznych danych statystycznych w postaci opracowania :
't-a) spisu miejscowości w Polsce
by spisu gęstości zaludnienia I zabudowy I ludności I powierzchni : ulicy, alei, osiedla, dzielnicy, sołectwa, miejscowości,
l_ewiatu, województwa
Ułatwienie

I

Uwazam ze inicjatywa jest w pel ni uzasadniona. Nie wyrazam zgody na publikacj e moich danych osobowych oraz
odpowiedz listem tradycyjnym. Zgodnie na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 1
ustawy o ochronie danych osobowych w zbiegu z art. 23 kodeksu cywilnego w zbiegu z art. 8 ustawy o petycjach.
Prosze o przekazanie informacji przesiania niniejszej petycji do odpowiednich organow i j ego przesianie.

a

Prezes
Głównego 8U]ĊGXS tatystycznego
Dominik Rozkrut
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W odpowiedzi na otrzymaną drogą elektroniczną w dniu 30 listopada 2017 r. petycję dotyczącą spisu
miejscowości

w Polsce oraz spisu

gęstości zaludnienia/zabudowy/ludności/pow ierzchni:

ulicy, alei, osiedla,

dzielnicy, sołectwa , miej scowośc i. powiatu, województwa uprzejmie WY.iaśniam , że stosownie do art. 9 ust.
4 ustawy z dnia 29 s ierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach mi ejscowości i obiektów fi zjograficznych
(Dz. U. poz. 16 12 ornz z 2005 r. poz. 141 ) minister

do spraw administracji publicznej

właściwy

w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej , aktualne wykazy
mi ejscowości

i ic h

cz9ści

oraz obiektów fizjograficznych. W 20 15 r.

zostało ogłoszone

ogłasza,

urzędowych

nazw

w Dzienniku Ustaw

pod poz. 1636 obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacj i z dnia 4 sierpnia 20 15 r. w sprawie
wykaz u nazw miej scowości i ich części. Jest to drugi wykaz z obszaru Polski, jaki został ogłoszo ny na
podsta·wie przepisów ustawy, o której mowa

wyżej.

W wykazie

uwzgl ędnio no

z miany w nazewnictwie,

które zaszły w ciągu trzech lat od poprzedniej publikacj i. a wyn ikały z rozporządze11 Ministra Administracji
i Cyfryzacji
rozporząd zeń

dotyczących

ustalenia. zmia ny lub zniesienia

Rady Ministrów

dotyczących

urzędowych

nazw

miejscowości

oraz

zmian w podziale administracyjnym kraju.

Wykaz zbudowany jest w formie tabeli z ośmioma ko lumnami. W pierwszej kolumnie podana jest
urzędowa

nazwa miejscowości.

Wszystkie nazwy w wykazie zostały ułożone według kolejności

alfabetycznej, przy czym w przypadku nazw
ko lejność

województwa, a

następnie

jednobrzmiącyc h

o

odpowiednio - alfabetyczna

pierwszeństwie decydowała
ko l ejność

alfabetyczna

powiatu i gminy. W sytuacj i

wyst9powania jednakowych nazw miej scowości na terenie jednej g miny, nazwy ułożone są według
ko l ejności

alfabetycznej rodzaju

miej scowości ,

do której

kolonii oraz przys i ółków.

miej scowośc i. Jeże l i są

to

części

został a przyporządkowana miejscowość.

wsi, o

kolejności decydowała

nazwa

Analogiczna sytuacja dotyczy nazw

W n astępn ej kolumnie podany jest urzędowo ustalony rodzaj miejscowości. Wykaz u względni a

23 rodzaje

miasto, część miasta,

miejscowości:

wieś, część

kolonia wsi, kolonia kolonii, kolonia osady. osada,
przysiółek, przysiółek

wsi,

przysiółek

kolonii,

część

przysiółek

wsi, osiedle. osiedle wsi, kolonia, część kolonii,
osady. osada wsi, osada kolonii, osada osady,

osady, osada

osada

leśna,

leśna

wsi i schronisko

turystyczne.
W trzech kolejnych kolumnach podano

przynależno ść administracyjną

powiatu i województwa. Siedmiocyfrowy identyfikator
podziału

terytorialnego TERYT zawiera ko lumna szósta. Jest to
w systemie identyfikatorów i nazw

każdej miejscowości uj ętej

z

również

podzi ał u

(SIMC)

miejscowości

urzędowego podziału
miejscowości

wszystkim

",„

do jednostek

go

mylić

z systemu identyfikatorów
w wykazie wraz

uj ęte

lT

terytorialnego)

podziału

na stronie internetowej

''\•r~

1,

aktualnych i ich eksportu. Dane

Głów11ego
:• !t

1d tKt1.i111•·

przeglądania

.i

Urzędu

udostępniane są

Statystycznego pod

Zainteresowani

•'J'~ ·

.

mają

i wyszukiwania danych najbardziej

w formacie xml oraz csv i

udostępniane są

mogą być

dowolnie

przez użytkowników.

W kolumnie siódmej podane jest
w

Miejscowości

należy

prowadzonego przez Prezesa GUS kraj owego rejestru

sk ł ad

pobrania zbiorów (dane od 1999 r.) oraz

przekształcanie

(SIMC) i nie

swoje odzwierciedlenie w systemie identyfikatorów

mają

przyporządkowaniem

użytkownikom bezpłatnie

._,.

w

urzędowego

terytorialnego kraju TER YT. Dane zawarte w tym systemie (nazwy i rodzaje

wraz z ich

adresem:
możliwość

wchodzącym

do gminy,

niepowtarzalny symbol nadawany

pochodzącym

terytorialnego kraju (TERC).

z wprowadzanymi zm ianami i aktualizacjami,

stały

miejscowości

z krajowego rejestru

miejscowości

siedmiocyfrowym identyfikatorem TER YT gminy

nazw jednoslek
i nazw

m i ejscowości

danej

zakończenie dopełni acza

dla nazw wszystkich

miejscowości, zaś

ostatniej kolumnie wykazu - brzmienie pri;ymiotnika, jednak tylko dla nazw miast i wsi.
Z

treścią

obwieszczen ia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 20 15 r. w spravvte

wykazu nazw

miejscowości

adresem

l„11..1 •

p

Mając

na

i ich

11.i., 1·

względzie

części można się zapoznać

11! J)I

na stronie

Rządowego

Centrum Legislacji pod

't'I" I 1.1, I.

przedstawione

wyżej wyjaśnienia.

uprzejmie

info1muję, że

Pani petycja w tym

zakres ie została rozpatrzona negatywnie.
Jeżeli

chodzi o dane

o liczbie i strukturze
każdego

dotyczące ludności

ludności

roku). Dane te

są

(\\'g

szeroko

stronie internetowej GUS.

płci

i wicku) dla

udostępniane

Między

Polski, to
każdej

Główny Urząd

Statystyczny opracowuje dane

gminy imiennie (wg stanu na

poprzez publikacje i umieszczenie

innymi wydawana jest publikacja pn.

w przekroju terytorialnym" zawierająca dane o liczbie i strukturze
podregionach i województwach (w podziale na

2

opracowań

„Ludność.

ludności według płci

ludność miejską

i

wiejską)

połowę

i koniec

i zbiorów na

Stan i struktura

i wieku w regionach,

oraz w powiatach, miastach

gminach. a także informację o sytuacji demograficznej i ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego
migracji ludności. (dostęp na stronie internetowej urzędu pod adresem: lillp. ~t.11.gl\\ pl
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Podobne dane, wraz z infomrncjc} o powierzchni i gc;stości zaludnienia poszczególnych gmin, można
znakźć

w publikacji ,.Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym'· (link: I .tp -.1.it._;,.,1, .pl Pl· 1, n
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Należy podkreślić, że najniższą jednostką administracyjną,
dotyczące

liczby

ludności,

wiejskich). Oznacza to.
miejscowościach

że

jest gmina (z

na

bieżąco

nie

podziałem

są

na

dla jakiej GUS opracowuje dane

ludność zamieszkała

opracowywane dane o

o 17-1 •• 1 . 1-1 .1i 1n11).

w miastach i na terenach

ludności zamieszkałej

w poszczególnych

wiejskich. Informacje o liczbie ludności w miej scowościach wiejskich są gromadzone

tylko w powszechnych spisach ludności odbywających się co IO lat. Ostatni taki spis miał miejsce w marcu
2011 r. a jego wyniki są dostępne na stronie internetowej urzędu pod adresem:
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Statystyczny nie dysponuje natomiast danymi pozwalającymi na wyliczenie gęstoścj

zaludnienia we wnioskowanych przez

Panią

przekrojach

poniż~i

poziomu gminy (tj. dla ulicy, alei, osiedla,

dzielnicy, sołectwa , miejscov,1ości wiejskiej itd.).
Mając
została

na

względzie

przedstawione

wyżej wyjaśnienia,

Pani petycja

również

w tym zakresie

rozpatrwna negatywnie.
Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 20 14 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) uprzejmie
informuję, że

sposób załatwien ia petycji nie

może być

3

przedmiotem skargi.

