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Data opracowania 15 grudnia 2016 r. 

Wersja dokumentu 1.1 

Opracowanie: Zespół ds. Otwartych Danych, w składzie: 
- Łukasz Goss, 
- Aleksandra Hac, 
- Anna Kotecka-Walczak, 
- Tomasz Walczak vel Walczyk, 
- Anna Wierzbicka, 
- Tomasz Wilk, 

przy współpracy: 
- Katarzyny Mikołajczyk,  
- Marleny Sakowskiej-Baryły. 
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Cel dokumentu 
 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie stanu obecnego oraz planu najbliższych 

działań w zakresie udostępniania przez Miasto Łódź danych publicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych udostępnianych elektronicznie. Dokument ten został sporządzony na podstawie 

ustaleń i prac Zespołu ds. Otwartych Danych powołanego Zarządzeniem Nr 2482/VII/15 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Otwartych Danych i realizacji 

Programu Łódź – Miasto Otwarte. 

 

 

Stan obecny 

Zadania zrealizowane: 

 W serwisie BIP Miasta Łodzi utworzono podstronę poświęconą tematyce Otwartych danych 

(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12403), na której upubliczniono następujące zbiory danych 

spełniające kryteria „otwartości”: „Informacja o miejscowości urodzenia osób mieszkających  

w Łodzi”, „Popularne imiona noworodków urodzonych w 2016 roku, ze wskazaniem liczby dzieci”, 

„Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Łodzi, w podziale na dzielnice – Bałuty, 

Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew”, „Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały  

w Łodzi w podziale na płeć”, „Liczba mieszkańców w przedziałach wiekowych 0-3 lat, 3-6 lat, 6-13 

lat, 13-16 lat, 16-18 lat, 18-60 dla kobiet i powyżej 60 lat, 18-65 dla mężczyzn i powyżej 65 lat”.  

 Opracowano założenia dla serwisu Otwartych Danych, który powstanie w ramach nowego portalu 

lodz.pl, w szczególności: 

o serwis będzie funkcjonował w oparciu o przyjętą powszechnie na świecie platformę CKAN, 

zapewniającą unifikację zbiorów danych zgodnie ze standardami, która zostanie 

zintegrowana z portalem lodz.pl; 

o ustalono, że poszczególne zbiory danych będą mogły być publikowane w następujących 

formach: zwizualizowanej, pliku do pobrania (w otwartym formacie, np. csv) lub API; 

o opracowano projekt struktury graficznej serwisu. 

 Termin udostępnienia nowego serwisu Otwartych Danych jest uzależniony od harmonogramu 

wdrażania nowego portalu Miasta – zgodnie z obecnymi założeniami zakończenie prac 

programistycznych i przekazanie serwisu Otwartych Danych przewidziane jest w kwietniu 2017 r. 
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 Zidentyfikowano 91 zbiorów danych, które mają zostać opublikowane. Każdemu zbiorowi 

upublicznionych danych powinien został przypisany „Właściciel”, który będzie odpowiedzialny za 

ich udostępnianie oraz poprawność, a w szczególności za ich aktualizację. Cześć z ww. zbiorów 

wymaga weryfikacji pod względem możliwości technicznych lub prawnych ich publikacji. 

 

Zadania w toku: 

 Prowadzone są rozmowy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji w celu określenia zasad i formy 

współpracy przy publikacji warstw mapowych będących w dyspozycji Łódzkiego Ośrodka Geodezji 

oraz warstw mapowych, które zostaną wytworzone w ramach portalu lodz.pl.  

 Opracowywane są zasady udostępnienia danych określające prawa i obowiązki w zakresie 

wykorzystania Otwartych Danych oraz zakres odpowiedzialności Miasta. Akceptacja tych reguł 

będzie warunkiem korzystania z Otwartych Danych. 

 Organizacja spotkań informacyjnych z Kierownikami Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta 

Łodzi i Jednostek Organizacyjnych Miasta, które są Właścicielami zbiorów danych wpisanych do 

Katalogu Otwartych Danych. 

 Przygotowanie procedury publikowania poszczególnych zbiorów danych oraz zasad ich 

udostępnienia. 

 Od stycznia 2016 r. prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg i Transportu dotyczące możliwości 

udostępnienia danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. 

 Przy okazji trwających prac związanych z utworzeniem nowego serwisu BIP, proponowane jest  

wykonanie funkcjonalności, która umożliwi automatyczne publikowanie w serwisie Otwartych 

Danych wybranych rejestrów i treści z BIP. 

 

Zadania opóźnione lub niezrealizowane: 

 W związku z przyjętym harmonogramem realizacji portalu lodz.pl, tj. zaplanowanym terminem 

wykonania serwisu Otwartych Danych, opóźniony jest proces uzgodnień dotyczących formy  

i sposobu udostępnienia danych przez poszczególne Komórki i Jednostki Organizacyjne – 

rozmowy z przedstawicielami poszczególnych Komórek i Jednostek będą prowadzone po 

otrzymaniu od Wykonawcy portalu lodz.pl gotowego narzędzia służącego do publikacji danych. 



 

- 5 - 

 Opracowanie formatu „Karty zbioru Otwartych Danych” nastąpi po opracowaniu przez Wykonawcę 

portalu lodz.pl gotowego narzędzia służącego do publikacji danych - „Karty” poszczególnych 

zbiorów danych będą uzupełnianie w toku uzgodnień z Właścicielem danego zbioru. 

 

Planowane działania Zespołu ds. Otwartych Danych: 

 Dokonywanie uzgodnień z Wykonawcą portalu lodz.pl w zakresie dotyczącym serwisu Otwartych 

danych, a następnie nadzór nad realizacją serwisu oraz udział przy jego odbiorze. 

 Opracowanie zasad publikacji i aktualizacji danych w nowym serwisie oraz przeszkolenie 

Właścicieli danych w zakresie korzystania z narzędzia służącego do publikacji danych. 

 Bieżąca współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi, jednostek organizacyjnych Miasta 

oraz innymi podmiotami angażującymi się w działania na rzecz otwartych danych. 

 Koordynacja udostępniania danych publicznych jako Otwartych Danych. 

 Identyfikacja kolejnych zbiorów danych i weryfikacja ich użyteczności oraz możliwości 

opublikowania jako Otwarte Dane. 

 


