
 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach program Innowacje Społeczne. 

Opisy udostępnianych zbiorów 

Transport 

Rozkład jazdy komunikacji publicznej 

DBtimetable API umożliwia dostęp do rozkładów jazdy komunikacji publicznej. 
 
Zbiór danych został udostępniony przez ZTM. 
 
DBtimetable API umożliwia dostęp do następujących metod: 
 

Metoda Wywołanie 
Pobranie zespołu 
przystanków 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=b27f4c17-5c50-4a5b-89dd-
236b282bc499&name=nazwaprzystanku&apikey=wartość  

Pobranie linii dostępnych 
na przystanku 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=88cd555f-6f31-43ca-9de4-
66c479ad5942&busstopId=wartość&busstopNr=wartość&apikey=wartość  

Pobranie rozkładu jazdy 
dla linii 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=e923fa0e-d96c-43f9-ae6e-
60518c9f3238&busstopId=wartość&busstopNr=wartość&line=wartość&apikey=wartość  

Identyfikator zasobu (resource_id) 

Dostęp do zbioru danych: resource_id= id zasobu 

Metoda HTTPS  

GET 

https://api.umwarszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=id_zasobu&parametr1=wartość
&...parametrn=wartość   

Parametry wywołania 

Id - id zasobu  

name – nazwa przystanku 

busstopId – identyfikator przystanku 

busstopNr – identyfikator słupka (wartości 01, 02) 

line - nr linii  

apikey – klucz developera  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=b27f4c17-5c50-4a5b-89dd-236b282bc499&name=nazwaprzystanku&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=b27f4c17-5c50-4a5b-89dd-236b282bc499&name=nazwaprzystanku&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=88cd555f-6f31-43ca-9de4-66c479ad5942&busstopId=wartość&busstopNr=wartość&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=88cd555f-6f31-43ca-9de4-66c479ad5942&busstopId=wartość&busstopNr=wartość&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=e923fa0e-d96c-43f9-ae6e-60518c9f3238&busstopId=wartość&busstopNr=wartość&line=wartość&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=e923fa0e-d96c-43f9-ae6e-60518c9f3238&busstopId=wartość&busstopNr=wartość&line=wartość&apikey=wartość
https://api.umwarszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=id_zasobu&parametr1=wartość&...parametrn=wartość
https://api.umwarszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=id_zasobu&parametr1=wartość&...parametrn=wartość
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Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach przystanków, wymagają kodowania 
URLencoding (UTF-8) np.:  

name=Marsza%C5%82kowska 

Przykłady wywołań 

Przykładowe wywołanie - pobranie listy linii dla przystanku „Marszałkowska” (name= 
Marsza%C5%82kowska) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=b27f4c17-5c50-4a5b-89dd-

236b282bc499&name=Marsza%C5%82kowska&apikey=wartość   

Odpowiedź: 

{ 

"help": "Seletcs a dbtimetable data.\n\n :param name: resource id.\n :type name: 
string\n\n **Results:**\n\n :returns: Dbstore data.\n :rtype: dictionary\n ", 

"success": true, 
"result": [  

{  
"values": [  

{  
"value": "7009", 
"key": "zespol" 

}, 

{  
"value": "Marszałkowska", 
"key": "nazwa" 

} 

] 
} 

] 
} 

 

Przykładowe wywołanie - pobranie listy linii dla przystanku Marszałkowska 
busstopId=7009) i numeru słupka 01  (busstopNr=01) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=88cd555f-6f31-43ca-9de4-

66c479ad5942&busstopId=7009&busstopNr=01&apikey=wartość  

 
Odpowiedź:   

{ 
"help": "Seletcs a dbtimetable data.\n\n :param name: resource id.\n :type name: string\n\n 
**Results:**\n\n :returns: Dbstore data.\n :rtype: dictionary\n ", 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=b27f4c17-5c50-4a5b-89dd-236b282bc499&name=Marsza%C5%82kowska&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=b27f4c17-5c50-4a5b-89dd-236b282bc499&name=Marsza%C5%82kowska&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=88cd555f-6f31-43ca-9de4-66c479ad5942&busstopId=7009&busstopNr=01&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=88cd555f-6f31-43ca-9de4-66c479ad5942&busstopId=7009&busstopNr=01&apikey=wartość
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"success": true, 
"result": [  

{  
"values": [  

{  
"value": "138", 
"key": "linia" 

} 
] 

}, 
{  

"values": [  
{  

"value": "182", 
"key": "linia" 

} 
] 

}, 
{  

"values": [  
{  

"value": "187", 
"key": "linia" 

} 
] 

}, 
{  

"values": [  
{  

"value": "188", 
"key": "linia" 

} 
] 

}, 
{  

"values": [  
{  

"value": "523", 
"key": "linia" 

} 
] 

} 
] 

} 

Przykładowe wywołanie - pobranie listy linii dla przystanku Marszałkowska 
(busstopId=7009) i numeru słupka 01  (busstopNr=01) i linii 523 (line=523) 
 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=e923fa0e-d96c-43f9-ae6e-

60518c9f3238&busstopId=7009&busstopNr=01&line=523&apikey=wartość  

Odpowiedź:   
 
{ 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=e923fa0e-d96c-43f9-ae6e-60518c9f3238&busstopId=7009&busstopNr=01&line=523&apikey=wartość
https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbtimetable_get?id=e923fa0e-d96c-43f9-ae6e-60518c9f3238&busstopId=7009&busstopNr=01&line=523&apikey=wartość
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"help": "Selects a dbtimetable data.\n\n :param name: resource id.\n :type name: string\n\n 
**Results:**\n\n :returns: Dbstore data.\n :rtype: dictionary\n ", 
"success": true, 
"result": [  

{  
"values": [  

{  
"value": "05:04:00", 
"key": "czas" 

}, 

{  
"value": "TO-OLS", 
"key": "trasa" 

}, 

{  
"value": "PKP Olszynka Grochowska", 
"key": "kierunek" 

}, 

{  
"value": "1", 
"key": "brygada" 

}, 

{  
"value": "null", 
"key": "symbol_1" 

}, 

{  
"value": "null", 
"key": "symbol_2" 

} 

] 
} 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator zbioru 

danych 
91f49cb2-9ffb-41bd-8e25-5204bb9da990 

Tytuł Rozkłady jazdy komunikacji publicznej 

Grupa Transport miejski 
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Opis API umożliwia dostęp do rozkładów jazdy komunikacji publicznej. 

Tags Rozkład jazdy, przystanek, linia 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja ZTM 

Status zbioru 

danych 
Publiczny 

Źródło  ZTM 

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Komunikacja (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Komunikacja udostępnia warstwy mapy z lokalizacją obiektów związanych z 
komunikacją w mieście, takich jak: dworce, przystanki, parkingi, linie tramwajowe i 
kolejowe, itp.  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Komunikacja_DworceKolejowe 
Dworce 
kolejowe 

48e7aa45-18bf-4c43-b10a-c0c1af1b9e5e 

WMS/Komunikacja_Metro_wejscia 
Wejścia do 
Metra 

91b01796-2f10-40c3-a571-fe85fa251278 

WMS/Komunikacja_Parkingi_P_R Parkingi P+R 
917188dc-9f34-47f9-b558-a6d44b5af154 

WMS/Komunikacja_PrzystankiKM(PKP) 
Przystanki KM 
(PKP) 

5d127683-f165-4a12-a338-505d5ab840c4 

WMS/Komunikacja_PrzystankiSKM 
Przystanki 
SKM 

e5172805-46cf-47e5-b867-23bcf9e81319 

WMS/Komunikacja_PrzystankiWKD 
Przystanki 
WKD 

a2af8476-944b-4277-a5d9-d7055a1b1b13 

WMS/Komunikacja_PrzystankiZTM 
Przystanki 
ZTM 

b3eac2d4-236b-4bbf-9ff8-b86294494cc9 

WMS/Komunikacja_StacjeMetro Stacje Metra 
8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a 

WMS/Komunikacja_Tramwaje 
Linie 
tramwajowe 

8bdf2508-7de7-45c3-ad23-61fad3050607 

WMS/Komunikacja_koleje_glowne Linie kolejowe 
28eea2cc-cefa-49d9-b536-d933dfdaffa8 

WMS/Komunikacja_msi_granica_1_strefy_taxi 
Granica 1. 
Strefy TAXI 

59e37167-8730-4cfb-9a91-630b043582b7 

WMS/Komunikacja_Strefa_płatnego_parkowa
nia 

Strefa 
płatnego 
parkowania 

348171c1-24d1-48dd-902e-7cd0e9a371bf 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  
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 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Stacje Metra”: (id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-

a465f975541a&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-

a465f975541a&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-

a465f975541a&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-

a465f975541a&zoom=10&apikey=wartosc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 456c7b48-b9f5-4ce1-ad87-1af8bfd720ff 

Tytuł Komunikacja 

Grupa Transport 

Opis Lokalizacja obiektów związanych z komunikacją w mieście:  

dworce kolejowe, wejścia do metra, parkingi P+R, przystanki KM 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0ffccd-4969-4c69-808e-a465f975541a&zoom=10&apikey=wartosc
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(PKP), przystanki SKM, przystanki WKD, przystanki ZTM, stacje 

metra, linie tramwajowe, linie kolejowe, granica 1. strefy TAXI, 

strefa płatnego parkowania 

Tag Mapa, plan, dworzec, metro, przystanek, parking, stacja, linie 

tramwajowe, linie kolejowe, strefy TAXI, parkowanie, PKP, KM, 

WKD, ZTM 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

 

 

Rowery (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Rowery udostępnia mapy z lokalizacją samoobsługowych serwisów  iBombo i 
serwisów rowerowych. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/serwisy_ibombo_sa
moobs 

Serwisy_ibombo_ 
samoobsługowe 

396cf494-110d-4a81-8cba-76f449377943 

WMS/serwisy_rowerowe Serwisy_rowerowe 
45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678 

Metoda HTTP  
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GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 
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Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Serwisy_rowerowe”: (id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 8fb6db82-0c28-4554-aa0b-fcb1b2c17c8f 

Tytuł Rowery 

Grupa Transport 

Opis Lokalizacja serwisów rowerowych 

Tag Mapa, plan, rower, serwis 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&zoom=10&apikey=wartosc
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Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Rowery (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją tras 
rowerowych i stacji rowerów.  API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsrowery      

 Pobranie danych mapy wektorowej dla tras rowerowych:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-
da94dbfa28bd   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:TRASY_ROWEROWE TRASY_ROWEROWE 07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd 

ns249829301:STACJE_ROWEROWE STACJE_ROWEROWE a08136ec-1037-4029-9aa5-b0d0ee0b9d88 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsrowery
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 
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filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 
filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 
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Przykładowe wywołanie dla warstwy trasy rowerowe: (id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 99251867-7895-44a3-b63f-dbe05935669d 

Tytuł Rowery 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją tras 

rowerowych i stacji rowerów 

Tags rower, trasa, stacja 

Licencja Dane publiczne 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Transport (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją tras 
rowerowych i stacji rowerów, parkingów P+R i wejść do metra.  API udostępnia następujące 
metody: 

 Pobranie listy map dla warstwy rowery dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsrowery      

 Pobranie danych mapy wektorowej dla danego zasobu, np. dla tras rowerowych:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-
da94dbfa28bd   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:TRASY_ROWEROWE Trasy rowerowe 07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd 

ns249829301:STACJE_ROWEROWE Stacje rowerowe a08136ec-1037-4029-9aa5-b0d0ee0b9d88 

ns249829301:PARKINGI_PARK_AND_RIDE Parkingi P+R 157648fd-a603-4861-af96-884a8e35b155 

ns249829301:METRO_WEJSCIA Metro- wejścia 0ac7f6d1-a26b-430f-9e3d-a41c5356b9a3 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsrowery
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsBetween 
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Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 

filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
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W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy trasy rowerowe: (id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 10d27093-8fc1-4416-814d-ff40c5631fcb 

Tytuł Transport 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją tras 

rowerowych i stacji rowerów, parkingów P+R i wejść do metra 

Tags rower, trasa, stacja, metro, parking P+R 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Bezpieczeństwo i interwencje 

Zagrożenia (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Zagrożenia udostępnia mapy z lokalizacją wałów przeciwpowodziowych. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Zagrozenia_waly_ppow Wały przeciwpowodziowe 05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 
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Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Wały przeciwpowodziowe”: (id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-

4db0cf79b4ca&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-

4db0cf79b4ca&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-

4db0cf79b4ca& center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-

4db0cf79b4ca&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator d3dbe4b0-764a-44b8-8adc-f9e745b8dbaa 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05daac7f-fcc8-4f2e-9a17-4db0cf79b4ca&zoom=10&apikey=wartosc


   

25 

 

Tytuł Zagrożenia 

Grupa Bezpieczeństwo i interwencje 

Opis Lokalizacja wałów przeciwpowodziowych 

Tag Mapa, plan, zagrożenia, wały przeciwpowodziowe 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Miejskie Centrum Kontaktu - 19115 

API umożliwia zgłaszanie przez mieszkańców i odwiedzających stolicę informacji o awariach, 
usterkach i niekrytycznych zagrożeniach dotyczących np. stanu jezdni, odśnieżania, szkód, 
aktów wandalizmu, itp. API umożliwia także uzyskanie selektywne informacji według 
podanego filtru. 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Informatyki i Centrum Komunikacji Społecznej 
 
API systemu 19115 umożliwia dostęp do następujących metod: 
 

Metoda Wywołanie 
19115 get notifications 
Wyszukiwanie zgłoszeń 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotifications 

19115 get notifications for 
date 
Wyszukiwanie zgłoszeń dla 
zadanego okresu  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDate 

19115 get notifications for 
district –  
Wyszukiwanie zgłoszeń dla 
dzielnicy  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDistrict 

19115 get notifications - 
Wyszukiwanie wg numeru 
zgłoszenia  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForNotificationNumber 

19115 send free form 
notification - Zgłoszenie 
wolnego wniosku  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform 

19115 send informational 
notification 
Zgłoszenie informacyjne  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_sendInformational 

19115 send incident 
notification 
Zgłoszenie awarii / 
interwencji  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_sendIncident 

19115 get notifications 
POST –  
Wyszukiwanie zgłoszeń 
metodą POST  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost 

19115 send incident 
notification POST - 
Zgłoszenie awarii / 
interwencji metodą POST  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_sendIncidentPost 

Identyfikator zasobu (resource_id) 

Dostęp do zbioru danych: resource_id= (28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e) 

 

Metoda HTTP  

GET 
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19115 - wyszukiwanie  zgłoszeń po parametrach (get notifications) 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotifications  

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera 

portal api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji 

na portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 filters <filters>: Filtry zgłoszeń z parametrami: field, operator i  value 

o Field: 

- DISTRICT("district") 

- DEVICE_TYPE("deviceType") 

- STREET("street") 

- SUBCATEGORY("subcategory") 

- EVENT("event") 

- CREATE_DATE("createDate") 

- NOTIFICATION_NAME("notificationName") 

- TYPE("type") 

- SOURCE_TYPE("sourceType") 

o Operator – operatory  

- EQ("eq") 

- NEQ("neq") 

- LT("lt") 

- GT("gt") 

- LEQ("leq") 

- GEQ("geq") 

o Value - wyszukiwana wartość 

• <operators>: Operatory na zgłoszeniach:  

o AND(„and”) 

o OR(„or”) 

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach dzielnic, stanowiących parametry filters 
wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.: 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotifications
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 Śródmieście = %C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie 

Struktura odpowiedzi 

Odpowiedź (NotificationResponse) 

 <notifications>: Lista zgłoszeń:  
o siebelEventId –  identyfikator zdarzenia w systemie CKM 
o deviceType – typ urządzenia, za pomocą którego zostało dokonane zgłoszenie 
o street – ulica ze słownika systemu CKM  
o street2 – ulica zgłoszenia 
o district  – dzielnica zgłoszenia  
o city  –ulica zgłoszenia 
o houseNumber – numer budynku zgłoszenia 
o aparmentNumber – numer mieszkania zgłoszenia 
o category – kategoria zgłoszenia 
o subcategory – podkategoria zgłoszenia(wartość słownikowa, jak przy zgłaszaniu) 
o event  – proces interwencyjny (wartość słownikowa, jak przy zgłaszaniu) 
o description – opis zgłoszenia 
o createDate – data utworzenia 
o notificationNumber – numer zgłoszenia  
o xCoordWGS84 ‐ Szerokość geograficzna zgłoszenia w standardzie WGS84 
o yCoordWGS84-¬‐ Długość geograficzna zgłoszenia w standardzie WGS84 
o xCoordOracle-¬‐ Szerokość geograficzna zgłoszenia w standardzie Oracle Spatial 
o yCoordOracle-¬‐ Długość geograficzna zgłoszenia w standardzie Oracle Spatial 
o notificationType – typ zgłoszenia  

- INCIDENT("Awaria/ Interwencja") 
- INFORMATIONAL("Informacyjne") 
- COMPLAINT("Reklamacja") 
- STATUS("Status sprawy/zgłoszenia") 
- PUBLIC_INFORMATION("Wniosek o dostęp do informacji publicznej") 
- FREEFORM("Wolne wnioski i uwagi") 

o <statuses>– lista statusów zgłoszenia 
- changeDate – data zmiany statusu 
- status – nazwa statusu (np. Nowe, W trakcie, Zamknięte) 
- description – opis statusu 

o Source – źródło zgłoszenia 
- API("API") 
- CALL("CALL") 
- CKM("CKM") 
- MAIL("MAIL") 
- MOBILE("MOBILE") 
- PHONE("Phone") 
- PORTAL("PORTAL") 
- SMS("SMS") 
- WEB("Web") 
- WEBCHAT("WEBCHAT") 
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- EMPTY("brak") 

 responseCode: Kod odpowiedzi - wyszczególnione w punkcie Kody błędów. 

 responseDesc: Token Opis odpowiedzi - opis błędu w przypadku niepoprawnej 
odpowiedzi 

Przykład 

Przykładowe wywołanie z parametrem filters i polem DISTRICT=Wola 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDistrict?name=1911
5v1&district=Wola&apikey=wartość 

19115 – wyszukiwanie zgłoszeń według zadanego okresu (get notifications for date) 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDate 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

 dateFrom: Początek okresu wyszukiwanych zgłoszeń – wyszukiwanie następuje po 

dacie stworzenia zgłoszenia (bez tej daty, wykorzystany jest operator większości). 

 dateTo:  Koniec okresu wyszukiwanych zgłoszeń -‐ wyszukiwanie następuje po dacie 

stworzenia zgłoszenia (bez tej daty, wykorzystany jest operator mniejszości). 

Parametry: dateFrom, dateTo – data w  formacie UNIX (long - reprezentującym czas 

w milisekundach, który upłynął od 01.01.1970 UTC) 

 
Odpowiedź – jak w funkcji getNotifications 
 
Przykład: 
 
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDate?id= 28dc65ad-
fff5-447b-99a3-
95b71b4a7d1e&dateFrom=1427088587865&dateTo=1427361387865&apikey=wartosc 
 
 
19115 - Wyszukiwanie zgłoszeń dla dzielnicy (get notifications for district) 
 
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDistrict 

Parametry wywołania 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDate
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDate?id=f5b8a811-b729-4d62-89c0-16f124cd5bb8&dateFrom=1427088587865&dateTo=1427361387865
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDate?id=f5b8a811-b729-4d62-89c0-16f124cd5bb8&dateFrom=1427088587865&dateTo=1427361387865
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDate?id=f5b8a811-b729-4d62-89c0-16f124cd5bb8&dateFrom=1427088587865&dateTo=1427361387865
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDistrict
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 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

 district: Nazwa dzielnicy, której dotyczy zgłoszenie. 

 
Odpowiedź – jak w funkcji getNotifications 

Przykład: 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDistrict?id=28dc65ad-
fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&district=Wola&apikey=wartosc  

19115 - wyszukiwanie zgłoszeń po numerze zgłoszenia (get notifications for notification 
number) 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForNotificationNumber 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

 notificationNumber: Numer zgłoszenia.  
Odpowiedź – jak w funkcji getNotifications 

Przykład: 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForNotificationNumber?i
d=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&notificationNumber=123/45&apikey=wartosc 

19115 - zgłoszenie wolnego wniosku (send free form notification) 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDistrict?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&district=Wola
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForDistrict?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&district=Wola
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForNotificationNumber
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForNotificationNumber?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&notificationNumber=123/45&apikey=wartosc
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsForNotificationNumber?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&notificationNumber=123/45&apikey=wartosc
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform
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 description: Opis zgłoszenia (wymagany). 

 email: E-‐mail zgłaszającego.  

 lastName:  Nazwisko zgłaszającego. 

 name: Imię zgłaszającego -‐ ustawiane w opcjach aplikacji.  

  phoneNumber: Numer telefonu zgłaszającego.  

Uwaga. Wymagane jest podanie zarówno parametru apikey jak i parametru e-mail. 
Na adres e-mail zostanie wysłany identyfikator zgłoszenia (jest on wysyłany 
asynchronicznie). 

Odpowiedź  (SendNotificationResponse):   
 

• responseCode:  Kod  odpowiedzi  -wyszczególnione  w  punkcie  Kody  błędów.   
• responseDesc:  Opis  odpowiedzi  -opis  błędu  w  przypadku  niepoprawnej  

odpowiedzi.   
• correlationId:  Tymczasowy  identyfikator  zgłoszenia. 

Przykład 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform?id=28dc65ad-fff5-447b-
99a3-
95b71b4a7d1e&email=mundo@mundo.pl&name=test&lastName=test&phoneNumber= 

500XXYYZZ&description=test&apikey=wartosc 
 

19115 - zgłoszenie  informacyjne (send informational notification) 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendInformational 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

 description: Opis zgłoszenia (wymagany). 

 email: E-mail zgłaszającego.  

 lastName:  Nazwisko zgłaszającego. 

 name: Imię zgłaszającego -‐ ustawiane w opcjach aplikacji.  

  phoneNumber: Numer telefonu zgłaszającego.  

Uwaga. Wymagane jest podanie zarówno parametru apikey jak i parametru e-mail. 
Na adres e-mail zostanie wysłany identyfikator zgłoszenia (jest on wysyłany 
asynchronicznie). 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&email=mundo@mundo.pl&name=test&lastName=test&phoneNumber=%20500XXYYZZ&description=test
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&email=mundo@mundo.pl&name=test&lastName=test&phoneNumber=%20500XXYYZZ&description=test
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&email=mundo@mundo.pl&name=test&lastName=test&phoneNumber=%20500XXYYZZ&description=test
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendFreeform?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&email=mundo@mundo.pl&name=test&lastName=test&phoneNumber=%20500XXYYZZ&description=test
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendInformational
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Odpowiedź  (SendNotificationResponse):   
 

• responseCode:  Kod  odpowiedzi  -wyszczególnione  w  punkcie  Kody  błędów.   
• responseDesc:  Opis  odpowiedzi  -opis  błędu  w  przypadku  niepoprawnej  

odpowiedzi.   
• correlationId:  Tymczasowy  identyfikator  zgłoszenia. 

Przykłady 

http:// api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendInformational?id=28dc65ad-fff5-
447b-99a3-
95b71b4a7d1e&email=mundo@mundo.pl&name=test&lastName=test&phoneNumber= 

500XXYYZZ&description=test&apikey=wartosc 

19115 - zgłoszenie awarii/interwencji (send incident notification) 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendIncident 

 

 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

 description: Opis zgłoszenia (wymagany). 

 email: E-mail zgłaszającego.  

 lastName:  Nazwisko zgłaszającego. 

 name: Imię zgłaszającego - ustawiane w opcjach aplikacji.  

 phoneNumber: Numer telefonu zgłaszającego.  

 subcategory: Kategoria zgłoszenia (wymagany)-‐ wybór jednej z wartości 

o roads - Drogi,  
o transportation - Transport, 
o other - Inne, 
o housing - Lokalowe, 
o snowremoval - Odśnieżanie, 
o garbage - Śmieci 
o damage - Uszkodzenie, dewastacja,   
o greenery - Zieleń, 
o water - Wodno-‐kanalizacyjne, 
o animals - Zwierzęta. 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendIncident
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 eventType: Proces interwencyjny (wymagany) wybór  jednej z wartości słownikowej 

(mapowanie znajduje się w tabeli): 

o  ip_roads_001 
o  ip_roads_002 
o  ip_roads_003 
o  ip_roads_004 
o  ip_roads_005 
o  ip_roads_006 
o  ip_transportation_001 
o  ip_transportation_002 
o  ip_transportation_003 
o  ip_transportation_004 
o  ip_housing_001 
o  ip_housing_002 
o  ip_garbage_001 
o  ip_garbage_002 
o  ip_garbage_003 
o  ip_damage_001 
o  ip_damage_002 
o  ip_damage_003 
o  ip_greenery_001 
o  ip_water_001 
o  ip_water_002 
o  ip_water_003 
o  ip_water_004 
o  ip_animals_001 
o  ip_animals_002 
o  ip_animals_003 
o  ip_others_001 
o  ip_snowremoval_001 
o  ip_snowremoval_002 
o  ip_snowremoval_003 
o  ip_snowremoval_004 

 

 xCoordWGS84:  Szerokość  geograficzna  zgłoszenia  (wymagany)  -  na  podstawie  

lokalizacji  wprowadzanej  na  mapie  podczas  tworzenia  zgłoszenia. 

 yCoordWGS84:  Długość  geograficzna  zgłoszenia  (wymagany)  - na  podstawie  

lokalizacji  wprowadzanej  na  mapie  podczas  tworzenia  zgłoszenia.   

 street:  Ulica  zgłoszenia  (wymagany)  –  do  określenia  lokalizacji  zgłoszenia.   

 houseNumber  –  numer  budynku  miejsca  zgłoszenia   

 apartmentNumber  –  numer  mieszkania  miejsca  zgłoszenia   

 
Odpowiedź  (SendNotificationResponse):   

• responseCode:  Kod  odpowiedzi  -wyszczególnione  w  punkcie  Kody  błędów.   
• responseDesc:  Opis  odpowiedzi  -opis  błędu  w  przypadku  niepoprawnej  

odpowiedzi.   
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• correlationId:  Tymczasowy  identyfikator  zgłoszenia. 

Uwaga. Wymagane jest podanie zarówno parametru apikey jak i parametru e-mail. Na 
adres e-mail zostanie wysłany identyfikator zgłoszenia (jest on wysyłany 
asynchronicznie). 

Przykład: 

http:// api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendIncident?id=28dc65ad-fff5-447b-
99a3-
95b71b4a7d1e&email=mundo@mundo.pl&name=test&lastName=test&phoneNumber= 

500XXYYZZ&description=test&xCoordWGS84=54&yCoordWGS84=74&subcategory=other&e
ventType=ip_other_001&street=lipowa&houseNumber=1&apartmentNumber=1&apikey=w
artosc 

Metody HTTP 

POST 

19115 - Wyszukiwanie zgłoszeń metodą POST (get notifications POST) 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

 
POST: http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost?id=28dc65ad-
fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&apikey=wartosc 
 
dane filters/operators zakodowane jako JSON zgodnie ze specyfikacją API 19115 

Przykłady   

Wywołanie wyszukiwania w dzielnicy Wola i podkategorii Drogi: 
 
{"filters":[{"field":"SOURCE_TYPE","operator":"EQ","value":"WOLA"},{"field":"SUBCATEGOR
Y","operator":"EQ","value":"roads"}],"operators":["AND"]} 
 
Przykład wywołania getNotificationsPost sprawdzony aplikacją curl: 
 

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&apikey=wartosc
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost?id=28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&apikey=wartosc
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curl -H'Content-Type:application/json' -d'{"id":"28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e 
","filters":[{"field":"DISTRICT","operator":"EQ","value":"Wola"}],"operators":null}' 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost?apikey=wartosc  
 
curl -H'Content-Type:application/json' -d'{"id":"28dc65ad-fff5-447b-99a3-
95b71b4a7d1e","filters":[{"field":"DISTRICT","operator":"EQ","value":"Śródmieście"}],"opera
tors":null}' 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost?apikey=wartosc  

19115 – zgłoszenie awarii/interwencji metodą POST (send incident notification POST)      

http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendIncidentPost 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey)  

Uwaga. Wymagane jest podanie zarówno parametru apikey jak i parametru e-mail 
(w strukturze JSON). Na adres e-mail zostanie wysłany identyfikator zgłoszenia (jest 
on wysyłany asynchronicznie). 

POST http:// api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendIncidentPost?id=28dc65ad-
fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e&apikey=wartosc  
 
Uwaga. Metoda POST sendIncident umożliwia również dołączenie do zgłoszenia fotografii 
jako parametru typu photoBase64 (co nie jest możliwe w metodzie GET) 

Przykłady:  

{"email":"adres@poczta.pl","name":"Jan","lastName":"Kowalski","phoneNumber":"XXXXXX
XXX","xCoordWGS84":"55","yCoordWGS84":"72","description":"opis","subcategory":"OTHE
R","eventType":"IP_OTHER_001","street":"Warszawska","houseNumber":"2","apartmentNu
mber":"1"} 
 
Przykład wywołania sendIncident sprawdzony aplikacją curl: 
 
curl -H'Content-Type:application/json' -d'{"id":"28dc65ad-fff5-447b-99a3-95b71b4a7d1e 
","email":"mundo@mundo.pl","name":"Imie","lastName":"Nazwisko","phoneNumber":"500
XXYYZZ","photoBase64":null,"xCoordWGS84":"54","yCoordWGS84":"74","description":"wyw
olanie testowe-prosze 
zignorowac","subcategory":"other","eventType":"ip_other_001","street":"lipowa","houseNu
mber":null,"apartmentNumber":null}' 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_sendIncidentPost?apikey=wartosc  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost?apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_getNotificationsPost?apikey=wartosc
http://api.umwarszawa.pl/api/action/19115store_sendIncidentPost
mailto:adres@poczta.pl
https://api.um.warszawa.pl/api/action/19115store_sendIncidentPost?apikey=wartosc
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METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 7ad5c04d-1d3d-400b-af3c-50244e381d2c 

Tytuł CKM 19115 

Grupa Bezpieczeństwo i interwencje 

Opis 

 

API umożliwia zgłaszanie przez mieszkańców i odwiedzających 

stolicę informacji o awariach, usterkach i niekrytycznych 

zagrożeniach dotyczących np. stanu jezdni, odśnieżania, szkód, 

aktów wandalizmu, itp. API umożliwia także uzyskanie selektywne 

informacji według podanego filtru. 

Tags Awaria, usterka, zagrożenie, interwencja, zgłoszenie 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja CKS 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  System zgłoszeniowy 19115 API 

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Bezpieczeństwo (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Bezpieczeństwo i interwencje udostępnia mapy z lokalizacją jednostek straży 
pożarnej i placówek policji. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Bezpieczenstwo_PSP Jednostki Straży Pożarnej 5bfbdf63-7835-4f4f-96f5-18c9b808695c 

WMS/Bezpieczenstwo_Policja Posterunki Policji 7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-24 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 
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Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Posterunki Policji”: (id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-

9bde46ae628d&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-

9bde46ae628d&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-

9bde46ae628d& center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-

9bde46ae628d&zoom=10&apikey=wartosc 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 2c214f9e-70c2-462b-8466-a4f06f7547d5 

Tytuł Bezpieczeństwo 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=7edb9127-c450-4b63-b9d8-9bde46ae628d&zoom=10&apikey=wartosc
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Grupa Bezpieczeństwo i interwencje 

Opis Lokalizacja jednostek Straży Pożarnej i posterunków Policji 

Tag Mapa, plan, straż pożarna, policja 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Bezpieczeństwo (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją 
komisariatów policji. API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsbezpieczenstwo  

 Pobranie danych mapy wektorowej dla komisariatów policji:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=85f567f1-bb56-4657-a30e-
afd80544fc7f   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:POLICJA Policja - komisariaty 85f567f1-bb56-4657-a30e-afd80544fc7f 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsbezpieczenstwo
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=85f567f1-bb56-4657-a30e-afd80544fc7f
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=85f567f1-bb56-4657-a30e-afd80544fc7f
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

 
 
 
PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 
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PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 

filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 
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Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy  Policja (id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 91a1b495-fb74-472e-9460-fe67cd807348 

Tytuł Bezpieczeństwo 

Grupa Bezpieczeństwo i interwencje 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją 

komisariatów policji 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Tags Policja, komisariat 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Historia i religia 

Warszawa - mapy historyczne (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Mapy historyczne udostępnia zestaw map rastrowych, których warstwy 
reprezentują za pomocą planów rozwój miasta w latach 1916-1992.  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Historia_granica1939_1945 
Granica Warszawy 
1945 (dekretowa) 

839c51d3-8f0a-4dc3-a190-b4a42e631878 

WMS/Historia_granica_1916 
Granica Warszawy 
1916 

5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38 

WMS/Historia_granica_1930 
Granica Warszawy 
1930 

9b488680-7471-4414-bbd0-63ae1e49c06b 

WMS/Historia_granica_1938 
Granica Warszawy 
1938 

c19875e7-d875-457a-9064-7aae78d3ba3a 

WMS/Historia_granica_1951 
Granica Warszawy 
1951 

adc75864-76b9-497b-81eb-d9ba1392b1c1 

WMS/Historia_granica_1957 
Granica Warszawy 
1957 

8e226001-ca8a-40ee-b156-1cc6ea0e4e19 

WMS/Historia_granica_1978 
Granica Warszawy 
1978 

ead27664-5a5c-4b26-ab94-cc1d5d9da33c 

WMS/Historia_granica_1992 
Granica Warszawy 
1992 

8d430c24-98f4-4cfb-9fa4-c1b176723f57 

WMS/Historia_ulice_1939_glowne 
Ulice główne istniejące 
w 1939 roku 

225d31a2-ce37-44fe-98d3-4f121b7b890b 

WMS/Historia_ulice_1939_liniowe 
Ulice istniejące w 1939 
roku 

229309ed-0bbf-4649-bf2f-14507c40ad09 

WMS/Historia_ulice_1939_powierzch
niowe 

Place istniejące w 1939 
roku 

e7b7b77a-0c57-45b5-a9e5-a9c7c0926cf9 

 

 

Metoda HTTPS  

GET 



   

46 

 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  
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Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Granice 1916”: (id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-

debad57b6b38&format=png&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-

debad57b6b38&size=800x500&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-

debad57b6b38&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-

debad57b6b38&apikey=wartosc   

Uwaga wartości parametrów należy dobrać do każdej mapy rastrowej indywidualnie w 

przypadku niepoprawnych wartości (np. parametru zoom) API zwraca pusty obrazek. 

Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&format=png&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&format=png&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&size=800x500&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&size=800x500&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=5e26266d-a872-4e4f-959d-debad57b6b38&apikey=wartosc
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METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator bd5e1098-e0f5-4f50-96c3-5b03d65adcdc 

Tytuł Mapy historyczne 

Grupa Historia i religia 

Opis 

 

Historyczne mapy Warszawy z lat 1916-1992. Obejmuje 

następujące przypadki: granica Warszawy 1945 (dekretowa), 

granica Warszawy 1916, granica Warszawy 1930, granica 

Warszawy 1938, granica Warszawy 1951, granica Warszawy 1957, 

granica Warszawy 1978, granica Warszawy 1992, ulice główne 

istniejące w 1939 roku, ulice istniejące w 1939 roku, place 

istniejące w 1939 roku 

Tags Mapa, plan, historia, ulice, place, granica, 1916, 1930, 1938, 1951, 

1957, 1978, 1992 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Religia (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Religia udostępnia mapy z lokalizację kościołów i kaplic oraz parafii 
rzymskokatolickich. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Religia_koscioly_kaplice Kościoły i kaplice 
0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942 

WMS/Religia_parafie_rzymsko_katolickie 
Parafie 
rzymskokatolickie 

ea0e4078-d9dd-4451-9b53-315936c3744a 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania  

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 
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Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Kościoły i kaplice”: (id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-

68de6f84b942&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-

68de6f84b942&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-

68de6f84b942& center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-

68de6f84b942&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator d7c9abc9-32fc-453d-b36e-1be8b3ef902a 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0597facb-3149-4624-8ee6-68de6f84b942&zoom=10&apikey=wartosc
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Tytuł Mapy historyczne 

Grupa Historia i religia 

Opis Lokalizacja kościołów i kaplic oraz parafii rzymskokatolickich 

Tag Mapa, plan, religia, kościół, kaplica, parafia 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Plan Warszawy 1935 (mapa rastrowe) 

Zbiór danych Warszawa 1935 udostępnia w postaci mapy rastrowej fotoplan miasta na 
podstawie zdjęć lotniczych z 1935 roku. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Raster_foto1935 Fotoplan z 1935 r. a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f
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Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Plan 1935”: (id= a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-

352d8115959f&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-

352d8115959f&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-

352d8115959f& center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-

352d8115959f&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 73e7578e-9b7c-42e7-b8d7-91f76c51fa9a 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=a1aefb96-f0ab-4c62-b9f6-352d8115959f&zoom=10&apikey=wartosc
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Tytuł Mapy historyczne 1935 

Grupa Historia i religia 

Opis Historyczny plan Warszawy z 1935 r. w postaci mapy rastrowej 

Tag Mapa, plan, historia, 1935 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Plan Warszawy 1939 (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Warszawa 1939 udostępnia plan miasta z z 1939 roku. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Raster_plan_39 Plan 1939 8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 
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Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Plan 1939”: (id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-

263596f66016&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-

263596f66016&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-

263596f66016& center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-

263596f66016&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 09d4114c-a165-424b-b467-a87e7d5150b5 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016&zoom=10&apikey=wartosc
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Tytuł Mapy historyczne 1939 

Grupa Historia i religia 

Opis Historyczny plan Warszawy z 1939 roku 

Tag Mapa, plan, historia, 1939 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Plany Warszawy 1945 (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Warszawa 1945 udostępnia fotoplan miasta na podstawie zdjęć lotniczych z 
1945 roku. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Raster_orto1945 Fotoplan z 1945r. 37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 
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Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Plan 1939”: (id=8f0bd33f-1eb5-43d5-aa01-263596f66016) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-

e37ded8599bb&format=png&apikey=wartość  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-

e37ded8599bb&size=800x500&apikey=wartość  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-

e37ded8599bb& center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-

e37ded8599bb&zoom=10&apikey=wartość  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 08ca7418-1a8f-4f47-95ba-34e009e7e74c 

http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=37c23ef0-ebd2-418f-aeb1-e37ded8599bb
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Tytuł Mapy historyczne 1945 

Grupa Historia i religia 

Opis Mapa rastrowa z historycznym planem Warszawy z 1945 r. 

Tag Mapa, plan, historia, 1945 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Cmentarze (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Cmentarze udostępnia mapy z lokalizacją interesujących miejsc, grobów, 
kwater, rzędów i obrysów dla Cmentarza Powązkowskiego oraz obrysy innych cmentarzy 
warszawskich. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Cmentarze_POI 
Cmentarz Powązkowski - ważne 
miejsca  

b89a96f4-00e9-428d-a884-cf6e4c88b623 

WMS/Cmentarze_groby Cmentarz Powązkowski - groby 959c1889-e034-401f-97e3-b64fdffde5a3 

WMS/Cmentarze_kwatery Cmentarz Powązkowski - kwatery 43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05 

WMS/Cmentarze_rzedy Cmentarz Powązkowski - rzędy 9be8c38b-dc2d-409a-b6f8-3a9fb371e290 

WMS/Cmentarze_zasiegi Cmentarze - obrysy 67de82fe-b777-4efd-bc18-b79fc6a1a7d3 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 
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 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Cmentarz Powązkowski - Kwatery”: (id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszwa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-

e344b21b4c05&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-

e344b21b4c05&size=800x500&apikey=wartosc 

 

 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-

e344b21b4c05& center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszwa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszwa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&%20center=52.240616,20.998012
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-

e344b21b4c05&zoom=10&apikey=wartosc 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 894b93ab-c302-4617-9c82-6291452228bf 

Tytuł Cmentarze 

Grupa Historia i religia 

Opis Lokalizacja interesujących miejsc, grobów, kwater, rzędów i 

obrysów dla Cmentarza Powązkowskiego 

Tag Mapa, plan, religia, kościół, kaplica, parafia 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=43c2dbeb-415b-41d3-a144-e344b21b4c05&zoom=10&apikey=wartosc
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Kultura 

Kultura (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Komunikacja udostępnia warstwy mapy z lokalizacją obiektów związanych z 
kulturą w mieście: biblioteki, domy kultury, kina, muzea, teatry. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Kultura_Biblioteki Biblioteki b2ba1a3b-a146-4392-90fd-9e96ce43e1ec 

WMS/Kultura_Domy_kultury Domy Kultury 83e64c68-3254-4ab8-97a2-29d9fef3e153 

WMS/Kultura_Kina Kina b4a8fb34-aa29-47fa-b38b-bb81b820dc22 

WMS/Kultura_Muzea Muzea 0db0d8c9-76a4-4939-a7a7-1d2b64fb1585 

WMS/Kultura_Teatry Teatry 374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 
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Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Teatry”: (id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-

2417354e61a0&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-

2417354e61a0&size=800x500&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-

2417354e61a0&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-

2417354e61a0&zoom=10&apikey=wartosc 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator dea58af0-cb54-4bc1-8d0c-cf6caa2bb81c 

Tytuł Placówki kulturalne 

Grupa Kultura 

Opis Lokalizacja obiektów związanych z kulturą w mieście:  biblioteki, 

domy kultury, kina, muzea, teatry. 

Tag Mapa, plan, biblioteka, dom kultury, kino, muzeum, teatr 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=374b1b7d-feba-40ab-ae22-2417354e61a0&zoom=10&apikey=wartosc
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Kultura (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją teatrów. 
API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfskultura   

 Pobranie danych mapy wektorowej dla teatrów:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-
fd19a6fee0f8   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:TEATRY Teatry e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfskultura
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 
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filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 
filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy Teatry (id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8) 
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Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-

fd19a6fee0f8limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-

fd19a6fee0f8&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-

fd19a6fee0f8&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-

fd19a6fee0f8&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator a6c9f4b5-3c54-4e38-95cc-97bb9fca859e 

Tytuł Kultura 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją teatrów 

Tags teatr 

License Licencja 

Organizacja BGiK 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e26218cb-61ec-4ccb-81cc-fd19a6fee0f8&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Edukacja 

Edukacja  (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Komunikacja udostępnia warstwy mapy z lokalizacją placówek oświatowych i 
edukacyjnych w mieście od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika 
po wyższe uczelnie. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Edukacja_Gimnazja Gimnazja 
e49ad3f7-eb95-40ac-ac1e-033e65e26ad6 

WMS/Edukacja_GimnazjaObwody 
Obwody 
Gimnazjów 

dbb25fd5-e965-4216-9dfb-77d736dc5554 

WMS/Edukacja_Licea Licea 
a0f4113a-ae4f-4b56-8864-5bac10421d2d 

WMS/Edukacja_Przedszkola Przedszkola 
416562a3-97aa-475e-b44b-ca5d44768d34 

WMS/Edukacja_SzkolyPodstawowe 
Szkoły 
Podstawowe 

83db4386-39e3-4fde-b862-06845f6ddeed 

WMS/Edukacja_SzkolyPodstawoweObwody 
Obwody Szkół 
Podstawowych 

db9bcf4b-ace4-4a7b-a10f-647d18562bed 

WMS/Edukacja_SzkolyPolicealne Szkoły Policealne 
6e76ec36-4c1b-4525-b269-6542d734bfe8 

WMS/Edukacja_Technika Technika 
415d51bd-cdba-486e-a028-605febc030cc 

WMS/Edukacja_WyzszeUczelnie Uczelnie Wyższe 
d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d 

WMS/Edukacja_ZasadniczeSzkolyZawodowe 
Zasadnicze Szkoły 
Zawodowe 

db2e1c65-1466-47a6-b8ca-1ca03b40f3ef 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 
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Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 



   

74 

 

„Uczelnie Wyższe”: (id= d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-

e397c1b6259d&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-

e397c1b6259d&size=800x500&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-

e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-

e397c1b6259d&zoom=10&apikey=wartosc 

Uwaga wartości parametrów należy dobrać do każdej mapy rastrowej indywidualnie w 

przypadku niepoprawnych wartości (np. parametru zoom) API zwraca pusty obrazek. 

Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&format=png
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&format=png
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&size=800x500
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&size=800x500
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&zoom=10
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&zoom=10
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METADANE 

Parametr Opis 

Unique identifier 4ca0b0ed-2f91-4ddc-973b-8aff2dd8e523 

Tytuł Placówki oświatowe i edukacyjne 

Grupa Edukacja 

Opis Lokalizacja placówek oświatowych i edukacyjnych w mieście 

obejmująca: gimnazja, obwody gimnazjów, licea, przedszkola, 

szkoły podstawowe, obwody szkół podstawowych, szkoły 

policealne, technika, uczelnie wyższe, zasadnicze szkoły 

zawodowe 

Tags Mapa, plan, gimnazjum, obwód, liceum, przedszkole, szkoła 

podstawowa, szkoła policealna, technikum, uczelnia wyższa, 

zasadnicza szkoła zawodowa 

License Dane Publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Edukacja – komputery i dostęp do Internetu 

Zbiór danych zawiera następujące zasoby: 

 Dostęp do Internetu  

 Przeznaczenie komputerów 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Edukacji UM. 
 
Dostęp do Internetu 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Nr RSPO – nr placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych  

 Typ szkoły/placówki – np. gimnazjum, centrum kształcenia ustawicznego, bursa 

 Nazwa szkoły/placówki – pełna nazwa, np. Gimnazjum Niepubliczne Nr 1 im. Ireny 

Sendlerowej  

 Łącze telefoniczne - do 1 Mbit – flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 Łącze telefoniczne - do 2 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze telefoniczne - do 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze telefoniczne - powyżej 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 łącze TV - do 1 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 łącze TV - do 2 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 łącze TV - do 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 łącze TV - powyżej 10 Mbit- flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 Światłowód - do 1 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Światłowód - do 2 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 Światłowód - do 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 Światłowód - powyżej 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze SAT -do 1 Mbit- flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze SAT - do 2 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 Łącze SAT - do 10 Mbit- flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze SAT - powyżej 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 Łącze radio - do 1 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze radio - do 2 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze radio - do 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze radio - powyżej 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze tel kom - do 1 Mbit- flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze tel kom - do 2 Mbit- flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Łącze tel kom - do 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak) 

 Łącze tel. kom. - powyżej 10 Mbit - flaga (0 – nie, 1 – tak)  

 Województwo  

 Powiat  
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 Gmina  

 Miejscowość  

 Ulica  

 Nr domu  

 Nr mieszkania  

 Kod pocztowy  

 Poczta  

 Telefon  

 E-mail  

 Typ organu prowadzącego – gmina, miasto na prawach powiatu, fundacja, 

stowarzyszenie, osoba fizyczna, szkoła wyższa niepubliczna, spółka handlowa, 

organizacja wyznaniowa,  

 Publiczność – publiczna/niepubliczna 

 Kategoria uczniów – dzieci lub młodzież, dorośli, bez kategorii 

 Specyfika szkoły – specjalna/brak specyfiki 

 Rodzaj placówki – samodzielna/jednostka złożona 

 
Przeznaczenie komputerów 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Nr RSPO – nr placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych  

 Typ szkoły/placówki – np. gimnazjum, centrum kształcenia ustawicznego, bursa 

 Nazwa szkoły/placówki – pełna nazwa, np. Gimnazjum Niepubliczne Nr 1 im. Ireny 

Sendlerowej  

 dydaktyka ogółem 

 dydaktyka z dostępem do internetu 

 dydaktyka  przenośne  

 z tego w bibliotece - ogółem 

 z tego w bibliotece - z dostępem do internetu  

 z tego w bibliotece - przenośne  

 z tego dostępne dla uczniów - ogółem  

 z tego dostępne dla uczniów - z dostępem do internetu  

 z tego dostępne dla uczniów - przenośne  

 pozostałe - ogółem  

 pozostałe - z dostępem do internetu  

 pozostałe - przenośne  

 Województwo  

 Powiat  

 Gmina  

 Miejscowość  
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 Ulica  

 Nr domu  

 Nr mieszkania  

 Kod pocztowy  

 Poczta  

 Telefon  

 E-mail  

 Typ organu prowadzącego – gmina, miasto na prawach powiatu, fundacja, 

stowarzyszenie, osoba fizyczna, szkoła wyższa niepubliczna, spółka handlowa, 

organizacja wyznaniowa,  

 Publiczność – publiczna/niepubliczna 

 Kategoria uczniów – dzieci lub młodzież, dorośli, bez kategorii 

 Specyfika szkoły – specjalna/brak specyfiki 

 Rodzaj placówki – samodzielna/jednostka złożona 

Identyfikatory zasobów (resource_id) 

Dostęp do Internetu: resource_id=0a131e16-ec7f-4502-9b62-8f8af58d8cfd 
 
Przeznaczenie komputerów: resource_id=e22be977-f15d-42e6-843a-55fd0a0d756e 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 q (query) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={”typ zmiennej”:”wartość 

wyszukiwana”} 

URI 

Dostęp do Internetu: 
 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-
4502-9b62-8f8af58d8cfd  
 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-4502-9b62-8f8af58d8cfd
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-4502-9b62-8f8af58d8cfd
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Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-
4502-9b62-8f8af58d8cfd&limit=5 

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające ''gimnazjum”) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-
4502-9b62-8f8af58d8cfd&q=gimnazjum 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki spełniające warunek: szkoła posiada dostęp 
do Internetu typu: „Światłowód - do 10 Mbit”) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-
4502-9b62-8f8af58d8cfd& filters={"Światłowód - do 10 Mbit":"1"} 

Przeznaczenie komputerów 
 
http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-42e6-
843a-55fd0a0d756e  
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-
42e6-843a-55fd0a0d756e&limit=5  

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające ''gimnazjum”) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-
42e6-843a-55fd0a0d756e&q=gimnazjum  

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające Publiczność=niepubliczna) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-

42e6-843a-55fd0a0d756e  

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 661e9bef-26b7-4870-9bf9-9c056ccb04a6 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-4502-9b62-8f8af58d8cfd&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0a131e16-ec7f-4502-9b62-8f8af58d8cfd&limit=5
http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-42e6-843a-55fd0a0d756e
http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-42e6-843a-55fd0a0d756e
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-42e6-843a-55fd0a0d756e&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-42e6-843a-55fd0a0d756e&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-42e6-843a-55fd0a0d756e&filters=%7b%22Publiczność%22:%22niepubliczna%22%7d
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=e22be977-f15d-42e6-843a-55fd0a0d756e&filters=%7b%22Publiczność%22:%22niepubliczna%22%7d
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Tytuł Komputery i dostęp do Internetu 

Grupa Edukacja 

Opis Dane charakteryzujące dostępność Internetu (np. rodzaj i 

szybkość łącza) i przeznaczenie komputerów w szkołach 

Tagi Szkoła, internet, komputery 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Biuro Edukacji 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  Plik csv  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Edukacja – Informacja statystyczna o szkołach i placówkach 

Zbiór danych zawiera następujące zasoby: 
 

 Zestawienie ogólne – szkoły/placówki ogółem  

 Dzieci i młodzież – szkoły/placówki przeznaczone dla dzieci i młodzieży, 

 Młodzież i dorośli - szkoły/placówki przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, 

 Dorośli - szkoły/placówki przeznaczone dla dorosłych, 

 Bez kategorii - szkoły/placówki bez kategorii. 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Edukacji. 
 
Dzieci i młodzież 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Typ – gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, przedszkole, punkt 

przedszkolny, szkoła podstawowa, szkoła policealna (ponadgimnazjalna), szkoła 

specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną 

niepełnosprawnością, technikum, technikum uzupełniające dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych, zasadnicza szkoła zawodowa, zespół wychowania 

przedszkolnego,  

 Ogółem placówki - Liczba szkół/placówek ogółem,  

 Ogółem nauczyciele – Liczba nauczycieli ogółem, 

 Ogółem uczniowie – Liczba uczniów ogółem, 

 Publiczne JST placówki – Liczba szkół/placówek publicznych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową,  

 Publiczne JST nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową , 

 Publiczne JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową, 

 Publ. inne niż JST placówki – Liczba szkół/placówek prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST nauczyciele  – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,  

 Niepubliczne placówki – Liczba szkół/placówek niepublicznych,  

 Niepubliczne nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach niepublicznych, 

 Niepubliczne uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach niepublicznych. 
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Młodzież i dorośli 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Typ – liceum ogólnokształcące, szkoła policealna (ponadgimnazjalna), technikum, 

technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 

zasadnicza szkoła zawodowa  

 Ogółem placówki - Liczba szkół/placówek ogółem,  

 Ogółem nauczyciele – Liczba nauczycieli ogółem, 

 Ogółem uczniowie – Liczba uczniów ogółem, 

 Publiczne JST placówki – Liczba szkół/placówek publicznych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową,  

 Publiczne JST nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową , 

 Publiczne JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową, 

 Publ. inne niż JST placówki – Liczba szkół/placówek prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST nauczyciele  – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,  

 Niepubliczne placówki – Liczba szkół/placówek niepublicznych,  

 Niepubliczne nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach niepublicznych, 

 Niepubliczne uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach niepublicznych. 
 
Dorośli 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Typ – gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, przedszkole, punkt 

przedszkolny, szkoła podstawowa, szkoła policealna (ponadgimnazjalna), szkoła 

specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną 

niepełnosprawnością, technikum, technikum uzupełniające dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych, zasadnicza szkoła zawodowa, zespół wychowania 

przedszkolnego  

 Ogółem placówki - Liczba szkół/placówek ogółem,  

 Ogółem nauczyciele – Liczba nauczycieli ogółem, 

 Ogółem uczniowie – Liczba uczniów ogółem, 

 Publiczne JST placówki – Liczba szkół/placówek publicznych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową,  
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 Publiczne JST nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową , 

 Publiczne JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową, 

 Publ. inne niż JST placówki – Liczba szkół/placówek prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST nauczyciele  – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,  

 Niepubliczne placówki – Liczba szkół/placówek niepublicznych,  

 Niepubliczne nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach niepublicznych, 

 Niepubliczne uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach niepublicznych. 

 
Bez kategorii 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Typ – bursa, centrum kształcenia praktycznego, centrum kształcenia ustawicznego - 

bez szkół, centrum kształcenia ustawicznego ze szkołami, międzyszkolny ośrodek 

sportowy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii ze szkołami, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, młodzieżowy dom kultury, niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego i praktycznego, niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w 

systemie oświaty, ognisko pracy pozaszkolnej, ogród jordanowski, ogólnokształcąca 

szkoła muzyczna i stopnia, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy umożliwiający 

upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki, ośrodek 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, pałac młodzieży, placówki artystyczne 

(ognisko artystyczne), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia 

specjalistyczna, pozaszkolna placówka specjalistyczna, specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, szkolne schronisko młodzieżowe, 

zespół szkół i placówek oświatowych  

 Ogółem placówki - Liczba szkół/placówek ogółem,  

 Ogółem nauczyciele – Liczba nauczycieli ogółem, 

 Ogółem uczniowie – Liczba uczniów ogółem, 

 Publiczne JST placówki – Liczba szkół/placówek publicznych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową,  

 Publiczne JST nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową , 

 Publiczne JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową, 
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 Publ. inne niż JST placówki – Liczba szkół/placówek prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST nauczyciele  – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 Publ. inne niż JST uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,  

 Niepubliczne placówki – Liczba szkół/placówek niepublicznych,  

 Niepubliczne nauczyciele – Liczba nauczycieli w szkołach/placówkach niepublicznych, 

 Niepubliczne uczniowie – Liczba uczniów w szkołach/placówkach niepublicznych. 

Identyfikatory zasobów (resource_id) 

Zestawienie ogólne: resource_id = f9f7ffd8-d268-417e-991a-1553bae5936d 
Dzieci i młodzież: resource_id = aac73e9a-c6b3-4b7e-91dd-ebb00a8cdc33 
Młodzież i dorośli: resource_id = 33d79302-9cd9-4aeb-8bbb-d4c8fc0cb8e7 
Dorośli: resource_id = 0e91481e-f690-4cdf-b292-07b52beceb80 
Bez kategorii: resource_id = ad083912-b8c7-44a4-bf7a-cd12ef84cff4 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 q (query) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={”typ zmiennej”:”wartość 

wyszukiwana”} 

URI 

Dzieci i młodzież: 
 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-
4b7e-91dd-ebb00a8cdc33  
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-4b7e-91dd-ebb00a8cdc33
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-4b7e-91dd-ebb00a8cdc33
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 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-
4b7e-91dd-ebb00a8cdc33&limit=5 

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające „technikum”) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-
4b7e-91dd-ebb00a8cdc33&q=technikum 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki spełniające warunek dla placówki: typ -
bursa. 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-
4b7e-91dd-ebb00a8cdc33&filters={"typ":"bursa"} 

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-4b7e-91dd-ebb00a8cdc33&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=aac73e9a-c6b3-4b7e-91dd-ebb00a8cdc33&limit=5
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METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator cafca1f5-4120-428a-b6a8-0229924f27b5 

Tytuł Informacja statystyczna o szkołach i placówkach 

Grupa Edukacja 

Opis Dane statystyczne podające liczbę uczniów i nauczycieli  w 

placówkach oświatowych różnych kategorii i dla różnych grup 

wiekowych  

Tag Szkoła, uczniowie, nauczyciele 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Biuro Edukacji 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  Plik csv  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Edukacja – pomieszczenia 

Zbiór danych zawiera informacje na temat pomieszczeń różnej kategorii w szkołach. 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Edukacji UM. 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Nr RSPO – nr placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych  

 Typ szkoły/placówki – np. gimnazjum, centrum kształcenia ustawicznego, bursa 

 Nazwa szkoły/placówki – pełna nazwa, np. Gimnazjum Niepubliczne Nr 1 im. Ireny 

Sendlerowej  

 sala lekcyjna – liczba pomieszczeń 

 pracownia szkolna – liczba pomieszczeń  

 pracownia do prowadzenia praktycznej nauki zawodów – liczba pomieszczeń 

 biblioteka – liczba pomieszczeń 

 świetlica – liczba pomieszczeń  

 pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – liczba pomieszczeń 

 kuchnia i stołówka – liczba pomieszczeń 

 pomieszczenie wielofunkcyjne – liczba pomieszczeń  

 gabinet – liczba pomieszczeń  

 pozostałe pomieszczenia - liczba 

 Województwo  

 Powiat  

 Gmina  

 Miejscowość  

 Ulica  

 Nr domu  

 Nr mieszkania  

 Kod pocztowy  

 Poczta  

 Telefon  

 E-mail  

 Typ organu prowadzącego – gmina, miasto na prawach powiatu, fundacja, 

stowarzyszenie, osoba fizyczna, szkoła wyższa niepubliczna, spółka handlowa, 

organizacja wyznaniowa,  

 Publiczność – publiczna/niepubliczna 

 Kategoria uczniów – dzieci lub młodzież, dorośli, bez kategorii 

 Specyfika szkoły – specjalna/brak specyfiki 

 Rodzaj placówki – samodzielna/jednostka złożona 

Identyfikator zasobu (resource_id) 
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Dostęp do Internetu: resource_id= ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 q (query) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={”typ zmiennej”:”wartość 

wyszukiwana”} 

URI 

Pomieszczenia: 
 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-
488f-9fe5-3fa10052a07f  
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-
488f-9fe5-3fa10052a07f&limit=5 

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające ''gimnazjum”) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-
488f-9fe5-3fa10052a07f&q=gimnazjum 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki spełniające warunek: szkoła posiada 
bibliotekę) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-
488f-9fe5-3fa10052a07f& filters={"biblioteka":"1"} 

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8 

METADANE 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f&limit=5
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Parametr Opis 

Identyfikator zbioru 

danych 

72ed5a1a-a537-429a-86b5-36bb50a022b9 

Tytuł Pomieszczenia 

Grupa Edukacja 

Opis Dane informujące o liczbie pomieszczeń określonej kategorii w 

szkołach: sale lekcyjne, pracownie, biblioteka, świetlica, 

pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 

kuchnia i stołówka, pomieszczenia wielofunkcyjne, gabinety 

Tag Szkoła, pomieszczenia 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Biuro Edukacji 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  Plik csv  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Edukacja – wykaz placówek 

Zbiór danych zawiera wykaz placówek i ich podstawowe dane obejmujące typ, nazwę, dane 
adresowe i inne dane charakteryzujące szczegółowo placówkę. 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Edukacji 
 
Zestawienie ogólne 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 Nr RSPO – nr placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych  

 Typ placówki – np. gimnazjum, centrum kształcenia ustawicznego, bursa 

 Nazwa placówki – pełna nazwa, np. GIMNAZJUM SPORTOWE NR 79 

 Nazwa skrócona – np. G_79 

 Typ organu prowadzącego - Miasto na prawach powiatu, Stowarzyszenia, 

Organizacje Wyznaniowe, Gmina, Osoba fizyczna, Spółki Handlowe  

 Organ prowadzący  

 Regon  

 Województwo  

 Powiat  

 Gmina - np. (1465108)  Śródmieście  M 

 Miejscowość  

 Ulica  

 Nr domu  

 Nr mieszkania  

 Kod pocztowy  

 Poczta  

 Telefon  

 Fax  

 E-mail  

 WWW  

 Część miejska  

 Rodzaj placówki  

 Związanie organizacyjne  

 Specyfika szkoły  

 Kategoria uczniów  

 Publiczność  

 Niepełnosprawność dominująca  

 Szczególna forma prawna  

 Własność podmiotu kapitału  

 Rodzaj działalności (PKD)  
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 Data założenia  

 Data rozpoczęcia działalności  

 Sposób ewidencjonowania  

 Data włączenia do zespołu  

 Data wyłączenia z zespołu  

 ID podmiotu nadrzędnego  

 Podmiot nadrzędny  

 Liczba nauczycieli  

 Liczba uczniów 

Identyfikator zasobu (resource_id) 

Wykaz placówek: resource_id= 1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 q (query) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={”typ zmiennej”:”wartość 

wyszukiwana”} 

URI 

Wykaz placówek: 
 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-
4944-a222-0d0cdc377951 
 
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-
4944-a222-0d0cdc377951&limit=5 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&limit=5
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Przykładowe zapytanie zwraca listę placówek w formie prawnej: niepubliczne gimnazja 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-
4944-a222-0d0cdc377951&q=”niepubliczne gimnazja” 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki spełniające warunek dla placówek, o 
warszawskim adresie pocztowym). 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-
4944-a222-0d0cdc377951&filters={"Poczta":"Warszawa"} 

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&q=”niepubliczne
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&q=”niepubliczne
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METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator zbioru 

danych 

64614d80-378b-4c16-a721-da67c39b9b28 

Tytuł Wykaz placówek 

Grupa Edukacja 

Opis Dane statystyczne podające liczbę uczniów i nauczycieli  w 

placówkach oświatowych różnych kategorii i dla różnych grup 

wiekowych  

Tag Szkoła, uczniowie, nauczyciele 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Biuro Edukacji 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  Plik csv  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Dane przestrzenne 

Plany zagospodarowania przestrzennego (mapy rastrowe) 

Zbiór danych udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają informację o 
odpowiadających im aspektach planów zagospodarowania przestrzennego. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis 

Identyfikator 

zasobu: 

resource_id 

WMS/Plany_budynki_wpisane_do_rejestru_zabytkow 
Plany zagospodarowania - budynki 

wpisane do rejestru zabytków 

375d260e-

4d46-43f1-

8bdf-

79267740b2

77 

WMS/Plany_ciagi_piesze Plany zagospodarowania - ciągi piesze 

569e4507-

a455-4bfe-

b7fd-

ce7fe4ce54

a1 

WMS/Plany_dominanta_wysokosciowa 
Plany zagospodarowania - dominanty 

wysokościowe 

0b68602d-

bb4c-4f3e-

9c0c-

faedf2d8e1c

1 

WMS/Plany_dominanty_przestrzenne 
Plany zagospodarowania - dominanty 

przestrzenne 

f6722456-

ca4f-405e-

be21-

ce045816b3

dd 

WMS/Plany_granice_obszarow_objetych_ochrona_kon

serwatorska 

Plany zagospodarowania - granice 

obszarów objętych ochroną 

konserwatorską 

8cdceb00-

3418-4b8a-

93ff-

90ac9c8f6fd

3 

WMS/Plany_granice_obszarow_objetych_ochrona_srod

owiska 

Plany zagospodarowania - granice 

obszarów objętych ochroną 

środowiska 

eceed6a9-

106c-4281-

b918-

f1ca4f183aa

a 
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WMS/Plany_granice_obszaru_objetego_planem 
Plany zagospodarowania - granice 

obszaru objętego planem 

66c18791-

93ee-4cbd-

8961-

5392788da4

54 

WMS/Plany_linie rozgraniczajace 
Plany zagospodarowania - linie 

rozgraniczające 

80d75c84-

1ef9-4c11-

a8c6-

ecb2ae58de

44 

WMS/Plany_metro Plany zagospodarowania - metro 

a4a50b32-

e88d-42cb-

a2c8-

f016b483e3

76 

WMS/Plany_napowietrzne_linie_EE 
Plany zagospodarowania - 

napowietrzne linie EE 

7257bdc3-

04d9-4642-

af82-

19b8018c65

19 

WMS/Plany_nieprzekraczalna_granica_pochowkow 
Plany zagospodarowania - 

nieprzekraczalne granice pochówków 

b12bb6e1-

1540-41bc-

8de7-

b04057943d

0c 

WMS/Plany_nieprzekraczalna_linia_zabudowy_podzie

mi 

Plany zagospodarowania - 

nieprzekraczalne linie zabudowy 

podziemi 

0d9f747d-

82bf-40c0-

b27b-

45d8294ebc

06 

WMS/Plany_nieprzekraczalna_linia_zabudowy_przewie

szen 

Plany zagospodarowania - 

nieprzekraczalne linie zabudowy 

przewieszeń 

85e160db-

389f-4469-

856f-

bb6a3bd1ad

2b 

WMS/Plany_nieprzekraczalna_linia_zabudowy_zwyzki 

Plany zagospodarowania - 

nieprzekraczalne linie zabudowy 

zwyżki 

3f7d7c34-

03f2-442d-

a2fa-

48169b36c9

0b 

WMS/Plany_nieprzekraczalne_linie_zabudowy Plany zagospodarowania - 
85aa6c08-

f988-4c37-
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nieprzekraczalne linie zabudowy b695-

bbb6e7c6a2

7c 

WMS/Plany_obiekty_wpisane_do_rejestru_zabytkow 
Plany zagospodarowania - obiekty 

wpisane do rejestru zabytków 

470bc91b-

caf3-41e2-

b790-

289f1db7bb

da 

WMS/Plany_obowiazujace_linie_zabudowy 
Plany zagospodarowania - 

obowiązujące linie zabudowy 

9490176b-

9bec-4096-

bba6-

106d1aa940

be 

WMS/Plany_osie_kompozycyjne 
Plany zagospodarowania - osie 

kompozycyjne 

668e30c1-

d41c-4e13-

8348-

941038d49f

43 

WMS/Plany_osie_widokowe 
Plany zagospodarowania - osie 

widokowe 

79560623-

c062-44bc-

97eb-

9db8c029b0

2b 

WMS/Plany_parkingi_na_poziomie_terenu 
Plany zagospodarowania - parkingi na 

poziomie terenu 

257f678a-

01cc-4551-

b658-

fd2c3a6c2a

82 

WMS/Plany_parkingi_podziemne 
Plany zagospodarowania - parkingi 

podziemne 

ca49684a-

e4d2-4cf9-

8610-

de7bc503de

fb 

WMS/Plany_parkingi_zatokowe 
Plany zagospodarowania - parkingi 

zatokowe 

e134d57c-

684e-49e4-

bb80-

7520f6a111

e6 

WMS/Plany_place_miejskie 
Plany zagospodarowania - place 

miejskie 

62008223-

a2e2-4bfd-

9624-

84ac8d992d
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eb 

WMS/Plany_plany_zasiegi 
Plany zagospodarowania - zasięgi 

planów 

5a4ffab7-

7ad3-4b21-

81b7-

12afd645ea

3f 

WMS/Plany_pomnik_przyrody_nieozywionej 
Plany zagospodarowania - pomniki 

przyrody nieożywionej 

0e387a3e-

5ecf-4076-

a0d0-

725409bb28

c7 

WMS/Plany_pomniki Plany zagospodarowania - pomniki 

ee8ec696-

2fd9-4e1f-

be9f-

2d5eb5bd1

5dd 

WMS/Plany_pomniki_przyrody 
Plany zagospodarowania - pomniki 

przyrody 

a90a1346-

d140-4127-

880c-

5c31e76ab3

6a 

WMS/Plany_sciezki_rowerowe 
Plany zagospodarowania - ścieżki 

rowerowe 

befb028f-

b915-4c4a-

8349-

d336dfe0fc

5f 

WMS/Plany_strefy_archeologiczne 
Plany zagospodarowania - strefy 

archeologiczne 

6c084aff-

0f40-4668-

9fe7-

76fa0d4093

0d 

WMS/Plany_strefy_ograniczen 
Plany zagospodarowania - strefy 

ograniczeń 

78aa6a88-

7475-43cf-

98cd-

93e7bee541

60 

WMS/Plany_tereny_o_roznych-

zasadach_zagospodarowania 

Plany zagospodarowania - tereny o 

różnych zasadach zagospodarowania 

bc428f71-

9cb3-43aa-

8394-

2b5481ca7b

b2 
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WMS/Plany_tereny_zamkniete 
Plany zagospodarowania - tereny 

zamknięte 

8e76af6a-

1eab-4583-

8cac-

37062a156b

9b 

WMS/Studium_uwarunkowan 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, 

dostępne w skalach od 1:256 000 do 

1:8 000 

97d92d90-

d0c7-469a-

9bcc-

6892d453be

dd 

WMS/Plany_budynki do zachowania 
Plany zagospodarowania - budynki do 

zachowania 

dcb0b25d-

e532-42ce-

87ba-

1d1cf339bf

3e 

WMS/Linie_rozgraniczajace Linie rozgraniczające 

80d75c84-

1ef9-4c11-

a8c6-

ecb2ae58de

44 
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Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 
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Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Ścieżki rowerowe” (id= befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-

d336dfe0fc5f&format=png&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-

d336dfe0fc5f&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-

d336dfe0fc5f&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-

d336dfe0fc5f&zoom=10&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (center  52.2299,21.0117 i zoom 17) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-

d336dfe0fc5f&zoom=17&&center=52.2299,21.0117&apikey=wartosc   

Uwaga wartości parametrów należy dobrać do każdej mapy rastrowej indywidualnie w 

przypadku niepoprawnych wartości (np. parametru zoom) API zwraca pusty obrazek. 

Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 5aac1362-9149-4193-a8ee-91f0bdfe4976 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&zoom=17&&center=52.2299,21.0117&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=befb028f-b915-4c4a-8349-d336dfe0fc5f&zoom=17&&center=52.2299,21.0117&apikey=wartosc
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Tytuł Plany zagospodarowania przestrzennego 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające następujące 

warstwy-aspekty tych planów: budynki wpisane do rejestru zabytków, 

ciągi piesze, dominanty wysokościowe, dominanty przestrzenne, granice 

obszarów objętych ochroną konserwatorską, granice obszarów objętych 

ochroną środowiska, granice obszaru objętego planem, linie 

rozgraniczające, metro, napowietrzne linie energetyczne, 

nieprzekraczalne granice pochówków, nieprzekraczalne linie zabudowy 

podziemi, nieprzekraczalne linie zabudowy przewieszeń, 

nieprzekraczalne linie zabudowy zwyżki, nieprzekraczalne linie 

zabudowy, obiekty wpisane do rejestru zabytków, obowiązujące linie 

zabudowy, osie kompozycyjne, osie widokowe, parkingi na poziomie 

terenu, parkingi podziemne, parkingi zatokowe, place miejskie, zasięgi 

planów, pomniki przyrody nieożywionej, pomniki, pomniki przyrody, 

ścieżki rowerowe, strefy archeologiczne, strefy ograniczeń, tereny o 

różnych zasadach zagospodarowania, tereny zamknięte, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dostępne 

w skalach od 1:256 000 do 1:8 000), budynki do zachowania. 

Tags Plan zagospodarowania przestrzennego, zabytki, metro, linie 

energetyczne, pomniki przyrody, parkingi, place, ścieżki rowerowe, 

budynki, ciągi piesze,  

Licencja Dane Publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail 

autora 

 

Opiekun  

e-mail 

opiekuna 
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Pola 

dodatkowe 
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Inne informacje przestrzenne (mapy rastrowe) 

Zbiór danych udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają informację przestrzenną 
o: obszarach ograniczonego użytkowania oraz strefach ograniczeń zabudowy i ograniczeń 
przeznaczenia. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Inne_Obszary_ogr_uzytk 
Obszar ograniczonego 
użytkowania 

eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29 

WMS/Inne_Strefa_Z1 Strefa ograniczeń zabudowy 505125a3-dfba-40d1-9401-fb037efd7c53 

WMS/Inne_Strefa_Z2 Strefa ograniczeń przeznaczenia 13cd1ef2-2942-41ae-83ce-0a65a009ece2 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

 

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 
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 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Obszar ograniczonego użytkowania” (id= eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-

a312c2f11e29&format=png&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-

a312c2f11e29&size=800x500&apikey=wartosc   

 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-

a312c2f11e29&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&format=png
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&format=png
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&center=52.240616,20.998012
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-

a312c2f11e29&zoom=10&apikey=wartosc  

Uwaga wartości parametrów należy dobrać do każdej mapy rastrowej indywidualnie w 

przypadku niepoprawnych wartości (np. parametru zoom) API zwraca pusty obrazek. 

Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator b3728fe5-c487-4011-a9b8-a82a4c75e6c7 

Tytuł Inne dane przestrzenne 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis 

 

Mapy rastrowe dla planów zagospodarowania przestrzennego dla 

następujących warstw: obszary ograniczonego użytkowania, strefy 

ograniczeń zabudowy i strefy ograniczeń przeznaczenia 

Tags Plan zagospodarowania przestrzennego, ograniczenia, zabudowa, 

przeznaczenie, użytkowanie  

Licencja Dane Publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

Baza noclegowa (mapy rastrowe) 

Zbiór danych udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają lokalizację obiektów 
noclegowych obejmujących: akademiki, apartamenty, campingi, hotele i schroniska 
młodzieżowe. 

Warstwy mapy 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&zoom=10
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=eec4dba6-1799-4611-8462-a312c2f11e29&zoom=10
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Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Baza_noclegowa_Akademiki Akademiki a0459cb4-cf3a-4902-84be-7ca1b48484c8 

WMS/Baza_noclegowa_Apartamenty Apartamenty 1c33ee4e-8858-43bc-8ef2-5d08224da8fb 

WMS/Baza_noclegowa_Campingi Campingi 53a15a83-b454-40a5-86f0-802620949b2c 

WMS/Baza_noclegowa_Hotele Hotele f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc 

WMS/Baza_noclegowa_Schroniska Schroniska młodzieżowe 0df6c632-7cdf-42ca-927f-37134b767860 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 
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Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołanie  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Hotele” (id= 98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-

3f8fbb427ddc&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-

3f8fbb427ddc&size=800x500&apikey=wartosc  

 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-

3f8fbb427ddc& center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-

3f8fbb427ddc&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f98aec39-041a-4b57-ba75-3f8fbb427ddc&zoom=10&apikey=wartosc


   

108 

 

Identyfikator d81daa8f-789c-4b7d-8daf-2b8d1d443788 

Tytuł Baza noclegowa 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis 

 

Mapy rastrowe, której warstwy zwracają lokalizację 

następujących kategorii obiektów noclegowych: akademiki, 

apartamenty, campingi, hotele i schroniska młodzieżowe. 

Tag Nocleg, akademik, apartament, camping, hotel, schronisko 

młodzieżowe 

Licencja Dane publiczne  

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor   

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

Baza noclegowa (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją 
akademików i hoteli.  API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsnoclegi    

 Pobranie mapy wektorowej dla akademików:  
http:// api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-
4d3deb923f79  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsnoclegi


   

109 

 

ns249829301:AKADEMIKI (EPSG:4326) Akademiki c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79 

ns249829301:HOTELE (EPSG:4326) Hotele f019448f-951c-439e-bf37-c3268682752e 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
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filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy Akademiki (c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
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Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-

4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 00d70bdb-4f2e-496f-afaf-1289206e8e8a 

Tytuł Noclegi 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją 

akademików i hoteli 

Tags Nocleg, akademik, hotel 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Mapa zasadnicza (mapa rastrowa) 

Zbiór Mapa zasadnicza udostępnia warstwy w różnej skali zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, elementach ewidencji 
gruntów i budynków i sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych;  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Ramka_Zasadnicza_0250 Sekcje ZMM 1:250 f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b 

WMS/Ramka_Zasadnicza_0500 Sekcje ZMM 1:500 e1669ea9-5dd9-43ac-837f-ed98fe815319 

WMS/Ramka_Zasadnicza_1000 Sekcje ZMM 1:1000 f0cf2a11-7e33-403b-be35-f1cef01fbd24 

WMS/Ramka_Zasadnicza_2000 Sekcje ZMM 1:2000 78bfb3c4-4cd1-43a4-ad74-f201fbee1dbc 

WMS/Ramka_Sekcje_2000 Ramka Ortofoto Sekcje 1:2000 4bd1b4db-f6b3-4c2a-9c0c-2770d7188255 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 
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 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Ramka_Zasadnicza_0250 - Sekcje ZMM 1:250”: (id= f058c78d-f48b-4a2f-91b9-

634330d2b34b) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-

634330d2b34b&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-

634330d2b34b&size=800x500&apikey=wartosc  

 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-

634330d2b34b &center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b&format=png
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b&format=png
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b&size=800x500
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b&size=800x500
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b%20&center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b%20&center=52.240616,20.998012
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Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-

634330d2b34b&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 84006071-1eb5-45d2-979d-2974c528980f 

Tytuł Mapa zasadnicza 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy w różnej skali (1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000) zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów 
ogólnogeograficznych, elementach ewidencji gruntów i budynków 
i sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych 

Tags Mapa 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

Bankomaty (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Bankomaty udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają informację o 
lokalizacji bankomatów należących do wymienionych niżej głównych banków i sieci 
bankomatowych. 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b&zoom=10
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=f058c78d-f48b-4a2f-91b9-634330d2b34b&zoom=10
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Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Bankomaty_ALIOR Bankomaty - Alior Bank 861eb027-d422-4d89-a9a8-81a3a4705ac7 

WMS/Bankomaty_BOS 
Bankomaty - Bank 
Ochrony Środowiska 

1c0920bb-3a2a-4050-b206-f04d6475e63e 

WMS/Bankomaty_BPH Bankomaty - Bank BPH 636e9afa-dd0b-4984-9ee0-1f6f951a71aa 

WMS/Bankomaty_BZWBK Bankomaty - BZWBK 24afd9de-1ca9-4e07-be47-49a6c5585095 

WMS/Bankomaty_CITYHANDLOWY 
Bankomaty - citi 
handlowy 

d706311e-c756-4440-a279-6a981b230acf 

WMS/Bankomaty_ECARD Bankomaty - eCard c4928710-d6ff-4e33-8a0a-ba3196c1909c 

WMS/Bankomaty_ESERVICE Bankomaty - eService 6485b10e-a320-486d-9c7c-6c6cf64063c0 

WMS/Bankomaty_EUROBANK 
Bankomaty - 
EUROBANK 

c6aa2c47-d508-4443-a3b3-1903051e03c7 

WMS/Bankomaty_EURONET Bankomaty - EURONET a3956340-a7d3-4e82-a6a1-493c2fcf7b5c 

WMS/Bankomaty_ING Bankomaty - ING 61ebf9da-caa1-41bf-a5cf-dc05fff6b135 

WMS/Bankomaty_MILLENNIUM 
Bankomaty - 
Millennium Bank 

3e69c985-cc80-4d21-b429-0a06565b150e 

WMS/Bankomaty_NORDEA Bankomaty - NORDEA 5f2baf76-1618-48db-ae14-cedc67dd4216 

WMS/Bankomaty_PEKAOSA Bankomaty - PEKAO SA cb2b9887-6fe8-41b5-b321-c3e5e74a17f9 

WMS/Bankomaty_PKOBP Bankomaty - PKO BP 692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2 

WMS/Bankomaty_POLBANK 
Bankomaty - Raiffeisen 
Polbank 

418834f0-2c1b-45ef-aa65-1104433932c6 

WMS/Bankomaty_SKOK Bankomaty - SKOK aedc925d-ae9e-45d1-92bd-de28ef1e1cbe 

WMS/Bankomaty _Planet Cash 
Bankomaty - Planet 

Cash 
9845fa3d-af10-41a7-8b95-6deb4c3162d5 

WMS/Bankomaty_ Plus Bank  Bankomaty - Plus Bank 04386d25-efee-4762-bc47-517c066893e2 

WMS/Bankomaty_BPS Bankomaty - BPS a2b1c807-b9e5-4030-86c2-451392a4d6f4 

Metoda HTTPS  
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GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 
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Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołanie  

Przykładowe wywołanie dla warstwy Bankomaty – PKO BP  (692c24a9-ac7f-451d-8006-

c272e42cfaa2) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-

c272e42cfaa2&format=png&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-

c272e42cfaa2&size=800x500&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-

c272e42cfaa2&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-

c272e42cfaa2&zoom=10&apikey=wartosc   

 

 

METADANE 

Parametr Bankomaty 

Identyfikator zbioru 

danych 

f9ea0a55-61a1-4e2e-8b00-3873808eef0f 

Tytuł Bankomaty 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis 

 

Lokalizacja bankomatów uwzględniająca identyfikację banków i 

sieci: Alior, BOŚ, BPH, BZ WBK, Cash4you, City handlowy, Ecard, 

Eservice, Eurobank, Euronet, ING, Invest, Kredytbank, Millennium, 

Multibank, Nordea, Pekao SA, PKO BP, Polbank, BPS, SKOK, Planet 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=692c24a9-ac7f-451d-8006-c272e42cfaa2&zoom=10&apikey=wartosc
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Cash, Plus Bank 

Tag bankomat, bank 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Bankomaty sieci Euronet (mapa wektorowa) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją 
bankomatów sieci Euronet.  API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsbankomaty     

 Pobranie danych mapy wektorowej dla bankomatów:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=672729a7-5ff9-45de-8ae2-
ffc87213b9a8  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:BANKOMATY_EURONET BANKOMATY_EURONET 672729a7-5ff9-45de-8ae2-ffc87213b9a8 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsbankomaty
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=c789b05d-31b1-4b55-970a-4d3deb923f79
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

 
 
 
PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
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 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 

filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
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{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy Bankomaty (fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-

c8fdbf5be93e&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-

c8fdbf5be93e&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-

c8fdbf5be93e&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-

c8fdbf5be93e&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e 

Tytuł Bankomaty Euronet 

Grupa Dane przestrzenne 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fab73a55-1688-4a8b-b804-c8fdbf5be93e&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją 

bankomatów sieci Euronet 

Tags Bankomat, Euronet 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Ortofotomapa 2010 

Zbiór danych Ortofotomapa 2010 udostępnia warstwy z fotoplanami miasta na rok 2010 o 
następujących rozdzielczościach: piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, piksel 8m. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Raster_foto2010_10cm 
Fotoplan 2010 - 
piksel 10cm 

bb9ac01c-c120-4223-8c22-357a3d2960a7 

WMS/Raster_foto2010_16m 
Fotoplan 2010 - 
piksel 16m 

b78d9f0c-b3ae-4d63-a7c3-0a79862d115f 

WMS/Raster_foto2010_32m 
Fotoplan 2010 - 
piksel 32m 

009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684 

WMS/Raster_foto2010_4m 
Fotoplan 2010 - 
piksel 4m 

352ac126-c63e-45a0-a351-1afd0b92a4c6 

WMS/Raster_foto2010_8m 
Fotoplan 2010 - 
piksel 8m 

d0bdc3f2-b76f-45d9-8e6d-2a7a37e2e37b 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

 

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 
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Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Fotoplan 2010 - piksel 32m”: (id= 009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-

fcca4630d684&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-

fcca4630d684&size=800x500&apikey=wartosc  

 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

http://host:port/wmsstore_get?id= 009780f3-6b9c-4395-86f8-

fcca4630d684&center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&size=800x500&apikey=wartosc
http://host:port/wmsstore_get?id=%20d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012
http://host:port/wmsstore_get?id=%20d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012
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Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-

fcca4630d684& center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 3cfe85fc-25d2-4f57-a571-59081f4a21a7 

Tytuł Ortofotomapa 2010  

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Fotoplany miasta na rok 2010 o następujących rozdzielczościach: 

piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, piksel 8m 

Tag Mapa, plan, fotoplan, ortofotomapa 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

Ortofotomapa 2011 (mapa rastrowa) 

Zbiór danych Fotoplan 2011 udostępnia warstwy mapy rastrowej z fotoplanami miasta na 
rok 2011 o następujących rozdzielczościach: piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, 
piksel 8m. 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&%20center=52.240616,20.998012
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Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Raster_foto2011_10cm Fotoplan 2011 - piksel 10cm 5e243ef2-00c0-4c74-8a36-0010c3721caf 

WMS/Raster_foto2011_16m Fotoplan 2011 - piksel 16m 931ed35b-f74c-466c-8233-396676e7fe57 

WMS/Raster_foto2011_32m Fotoplan 2011 - piksel 32m 6bc81244-067c-40e5-8065-4984b68d0b52 

WMS/Raster_foto2011_4m Fotoplan 2011 - piksel 4m 532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c 

WMS/Raster_foto2011_8m Fotoplan 2011 - piksel 8m 0b8d7745-b385-4ea1-9964-5be58352522e 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh   

Parametry wywołania 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 
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Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Fotoplan 2011 - piksel 4m”: (id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-

0afc7ac0b23c&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-

0afc7ac0b23c&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c 

&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc   

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-

0afc7ac0b23c&zoom=10&apikey=wartosc  

Uwaga wartości parametrów należy dobrać do każdej mapy rastrowej indywidualnie w 

przypadku niepoprawnych wartości (np. parametru zoom) API zwraca pusty obrazek. 

Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

METADANE 

https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c&format=png&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c&format=png&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c&size=800x500&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c&size=800x500&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c&zoom=10&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=532d4305-ade5-4297-afed-0afc7ac0b23c&zoom=10&apikey=wartosc
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Parametr Opis 

Identyfikator 77ab50b3-79c8-4604-95f8-c8207fe2cc50 

Tytuł Fotoplan 2011 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Fotoplany miasta na rok 2011 w następujących rozdzielczościach: 

piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, piksel 8m 

Tags Mapa, plan, fotoplan, ortofotomapa 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Ortofotomapa 2012 

Zbiór danych Ortofotomapa 2012 udostępnia warstwy z fotoplanami miasta na rok 2012 o 
następujących rozdzielczościach: piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, piksel 8m. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Raster_foto2012_10cm 
Fotoplan 2012 - 
piksel 10cm 

9cc03a20-dc78-496d-8925-38f410ea9ad8 

WMS/Raster_foto2012_16m 
Fotoplan 2012 - 
piksel 16m 

c7a9930c-5a5b-4f96-9666-a7bb25c5f617 

WMS/Raster_foto2012_32m 
Fotoplan 2012 - 
piksel 32m 

961a4a94-25c0-4b34-9e27-37da36b32257 

WMS/Raster_foto2012_4m 
Fotoplan 2012 - 
piksel 4m 

92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209 

WMS/Raster_foto2012_8m 
Fotoplan 2012 - 
piksel 8m 

1219e6da-b6b7-46a5-8a04-618f7cb844a3 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=9cc03a20-dc78-496d-8925-38f410ea9ad8
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=c7a9930c-5a5b-4f96-9666-a7bb25c5f617
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=961a4a94-25c0-4b34-9e27-37da36b32257
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209
http://apcen80.bzmw.gov.pl/api/action/wmsstore_get?id=1219e6da-b6b7-46a5-8a04-618f7cb844a3
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 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Fotoplan 2012 - piksel 32m”: (id= 961a4a94-25c0-4b34-9e27-37da36b32257) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-

0caa17e12209&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-

0caa17e12209&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

http://host:port/wmsstore_get?id= d3afc701-ca05-4653-b6a7-

e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209&size=800x500&apikey=wartosc
http://host:port/wmsstore_get?id=%20d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012
http://host:port/wmsstore_get?id=%20d3afc701-ca05-4653-b6a7-e397c1b6259d&center=52.240616,20.998012
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Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-

0caa17e12209& center=52.240616,20.998012&apikey=wartość  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator f1ca1d0e-4d48-48bf-9a80-29afe181a4da 

Tytuł Ortofotomapa 2012 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Fotoplany miasta na rok 2012 o następujących rozdzielczościach: 

piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, piksel 8m 

Tag Mapa, plan, fotoplan, ortofotomapa 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

Ortofotomapa 2014 

Zbiór danych Ortofotomapa 2014 udostępnia warstwy z fotoplanami miasta na rok 2014 o 
następujących rozdzielczościach: piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, piksel 8m. 

Warstwy mapy 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=92d919e8-d554-48b1-a7a4-0caa17e12209&%20center=52.240616,20.998012
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Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Raster_foto2014_10cm 
Fotoplan 2014 - 
piksel 10cm 

bfde55ef-19dc-4552-babe-89ded2cc8c61 

WMS/Raster_foto2014_16m 
Fotoplan 2014 - 
piksel 16m 

fe9bf7e5-2a6d-45f2-a980-bef8334d8fd1 

WMS/Raster_foto2014_32m 
Fotoplan 2014 - 
piksel 32m 

d3994b28-6011-4ebb-88cb-24ee95db18f8 

WMS/Raster_foto2014_4m 
Fotoplan 2014 - 
piksel 4m 

9399cad2-c6aa-4746-93ab-6813671c8eb2 

WMS/Raster_foto2014_8m 
Fotoplan 2014 - 
piksel 8m 

b0638013-d381-46f2-953c-26d9c8b1f712 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  
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 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Fotoplan 2014 - piksel 32m”: (id= d3994b28-6011-4ebb-88cb-24ee95db18f8) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id= d3994b28-6011-4ebb-88cb-

24ee95db18f8&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id= d3994b28-6011-4ebb-88cb-

24ee95db18f8&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

http://host:port/wmsstore_get?id=d3994b28-6011-4ebb-88cb-

24ee95db18f84&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id= d3994b28-6011-4ebb-88cb-

24ee95db18f8& center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

METADANE 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=%20d3994b28-6011-4ebb-88cb-24ee95db18f8&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=%20d3994b28-6011-4ebb-88cb-24ee95db18f8&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&size=800x500&apikey=wartosc
http://host:port/wmsstore_get?id=d3994b28-6011-4ebb-88cb-24ee95db18f84&center=52.240616,20.998012
http://host:port/wmsstore_get?id=d3994b28-6011-4ebb-88cb-24ee95db18f84&center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&%20center=52.240616,20.998012
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=009780f3-6b9c-4395-86f8-fcca4630d684&%20center=52.240616,20.998012
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Parametr Opis 

Identyfikator fdfff28f-ef39-454b-a578-d396059e3d74 

Tytuł Ortofotomapa 2014 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Fotoplany miasta na rok 2014 o następujących rozdzielczościach: 

piksel 10cm, piksel 16m, piksel 32m, piksel 4m, piksel 8m 

Tag Mapa, plan, fotoplan, ortofotomapa 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

Ewidencja Nazw Obiektów Miejskich (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Ewidencja Nazw Obiektów Miejskich udostępnia warstwy mapy z lokalizacją 
placów, skwerów, ulic i punktów adresowych przechowywanych w Ewidencji Nazw 
Obiektów Miejskich. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/ENOM_Place_Skwery Place_i skwery 04ffce21-fe1e-4997-8ab0-6806b2544132 
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WMS/ENOM_Ulice  Ulice 96291512-0bb8-4ba1-a7d4-

0cd3fe665ebf 

WMS/ENOM_Punkty_Adresowe Punkty_Adresowe 1ba9e781-c134-4314-a4cb-ed8ef1c55a99 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

 

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  
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{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Ulice”: (id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-

0cd3fe665ebf&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-

0cd3fe665ebf&size=800x500&apikey=wartosc 

 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-

0cd3fe665ebf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-

0cd3fe665ebf&zoom=10&apikey=wartosc 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 7fd716b3-abe7-472b-9286-f8d57d17a9ca 

Tytuł Ewidencja Nazw Obiektów Miejskich 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=96291512-0bb8-4ba1-a7d4-0cd3fe665ebf&zoom=10&apikey=wartosc
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Grupa dane przestrzenne 

Opis Lokalizacja placów, skwerów, ulic i punktów adresowych 

przechowywanych w Ewidencji Nazw Obiektów Miejskich. 

Tag Mapa, plan, plac, skwer, ulica, adres 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

Ewidencja nazw obiektów miejskich (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją punktów 
adresowych. API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsenom     

 Pobranie danych mapy wektorowej dla danego zasobu, np. dla biura urzędu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id= e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-
085c136fe345   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:PUNKTY_ADRESOWE_WGS84 Punkty adresowe 

WGS84 

e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345 

Metoda HTTPS  

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345
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GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 

filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 
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Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy punkty adresowe: (id= e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-

085c136fe345) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-

085c136fe345&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-

085c136fe345&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-

085c136fe345d&circle=21.02,52.21,1000  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345d&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345d&circle=21.02,52.21,1000
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Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-

085c136fe345&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 2eb238fc-9204-4a06-b239-8a1ab883429a 

Tytuł Ewidencja nazw obiektów miejskich 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją punktów 

adresowych 

Tags adres 

License Licencja 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Sport (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją boisk i 
stadionów piłkarskich oraz pływalni. API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dla warstwy sport dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfssport      

 Pobranie danych mapy wektorowej dla danego zasobu, np. dla pływalni:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-
cf714f6fc414   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:PILKA_NOZNA PILKA_NOZNA 9317a2dc-d08a-41bc-874d-01cc2dc88006 

ns249829301:PLYWALNIE PLYWALNIE 8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfssport
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 
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PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 

filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
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{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy pływalnie: (id=8c34025d-df36-4507-9eae-

cf714f6fc414) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-

cf714f6fc414&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-

cf714f6fc414&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-

cf714f6fc414&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-

cf714f6fc414&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 483e3dd3-35af-4c41-8728-a92ed4ced474 

Tytuł Sport 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją boisk i 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=8c34025d-df36-4507-9eae-cf714f6fc414&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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stadionów piłkarskich oraz pływalni 

Tags boisko, pływalnia, piłka nożna 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Rowery (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Rowery udostępnia mapy z lokalizacją samoobsługowych serwisów  iBombo i 
serwisów rowerowych. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/serwisy_ibombo_sa
moobs 

Serwisy_ibombo_ 
samoobsługowe 

396cf494-110d-4a81-8cba-76f449377943 

WMS/serwisy_rowerowe Serwisy_rowerowe 
45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  
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Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Serwisy_rowerowe”: (id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

 

 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-

400ab07d3678&zoom=10&apikey=wartosc  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=45dec7cc-4ea0-426c-8957-400ab07d3678&zoom=10&apikey=wartosc
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METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 8fb6db82-0c28-4554-aa0b-fcb1b2c17c8f 

Tytuł Rowery 

Grupa Transport 

Opis Lokalizacja serwisów rowerowych 

Tag Mapa, plan, rower, serwis 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Rowery (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją tras 
rowerowych i stacji rowerów.  API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsrowery      

 Pobranie danych mapy wektorowej dla tras rowerowych:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-
da94dbfa28bd   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:TRASY_ROWEROWE TRASY_ROWEROWE 07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd 

ns249829301:STACJE_ROWEROWE STACJE_ROWEROWE a08136ec-1037-4029-9aa5-b0d0ee0b9d88 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsrowery
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
https://api.um.warszawa.pl/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 
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filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 
filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 
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Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy trasy rowerowe: (id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-

da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 99251867-7895-44a3-b63f-dbe05935669d 

Tytuł Rowery 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją tras 

rowerowych i stacji rowerów 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Tags rower, trasa, stacja 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Opieka zdrowotna (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Opieka zdrowotna udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają 
informację o lokalizacji następujących kategorii placówek: ośrodki terapii uzależnień, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, apteki i szpitale.  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/OpiekaZdrowotna_placowki_terapii_uzale
znien 

Placówki Terapii 
Uzależnień 

0f9dede5-8d81-4c6e-bf12-ae812e6148f6 

WMS/OpiekaZdrowotna_poradnie_psych_pedag
ogiczne 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

c6378ace-32e7-4429-a00a-bc5aab26618d 

WMS/OpiekaZdrowotna_poradnie_zdrowia_psy
chicznego 

Poradnie 
Zdrowia 
Psychicznego 

506b11f0-06ba-454a-8192-ca6d9e32e582 

WMS/OpiekaZdrowotna_Apteki Apteki e405af46-bc34-4c2d-ae6d-4dd3e62fe68d 

WMS/OpiekaZdrowotna_Szpitale Szpitale 05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 
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Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Szpitale” (id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&format=png&apikey=wartosc  

 

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&size=800x500&apikey=wartosc  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&size=800x500&apikey=wartosc
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Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator c662530d-efd3-4047-ba42-7a0a8184d523 

Tytuł Opieka zdrowotna 

Grupa Inne 

Opis 

 

Lokalizacja następujących kategorii placówek opieki zdrowotnej: 

ośrodki terapii uzależnień, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, apteki i szpitale. 

Tags Apteka, szpital, ośrodek, terapia, poradnia, zdrowie 

License Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

Opieka zdrowotna (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją aptek. API 
udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfszdrowie  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&zoom=10&apikey=wartosc
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfszdrowie
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 Pobranie danych mapy wektorowej dla aptek:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-
5e97e7f29a23   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:APTEKI APTEKI fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

 
 
 
PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
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 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 

filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy Apteki (id= fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23) 
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Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-

5e97e7f29a23limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-

5e97e7f29a23&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-

5e97e7f29a23&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-

5e97e7f29a23&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 60760529-12fa-4702-95c8-8d16933c1063 

Tytuł Apteki 

Grupa Dane przestrzenne 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją aptek 

Tags apteka 

Licencja Dane publiczne 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore%20get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore%20get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=fd137190-3d65-4306-a85e-5e97e7f29a23&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Ekologia 

Krzewy 

Zbiór danych zawiera następujące zasoby: 

 Krzewy – położenie pojedynczych krzewów  

 Grupy Krzewów – położenie (obrysy) grup krzewów 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Ochrony Środowiska. 
 
Krzewy 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 x_wgs84 – współrzędna x w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 y_wgs84 – współrzędna y w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 x_pl2000 – współrzędna x w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 y_pl2000 – współrzędna y w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 numer_inw – numer inwentarzowy 

 dzielnica - dzielnica  

 jednostka – jednostka administracyjna 

 miasto – miasto (Warszawa) 

 adres – adres 

 lokalizacja – lokalizacja (np. ulica) 

 gatunek – gatunek opis po polsku 

 gatunek_1 – gatunek opis po łacinie 

 data_wyk_pom – data wykonania pomiaru 

 wiek_w_dni – wiek rośliny 

 stan_zdrowia – stan rośliny (dobry, średni, zły) 

 
Grupy Krzewów 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 x_wgs84 – współrzędna x punktu obrysu w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 y_wgs84 – współrzędna y punktu obrysu w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 x_pl2000 – współrzędna x punktu obrysu w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 y_pl2000 – współrzędna y punktu obrysu w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 id_obrysu – identyfikator obrysu 

 partid_obrysu – identyfikator części obrysu 

 numer_inw – numer inwentarzowy 

 dzielnica - dzielnica  

 jednostka – jednostka administracyjna 
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 miasto – miasto (Warszawa) 

 adres – adres 

 lokalizacja – lokalizacja (np. park) 

 gatunki – gatunek opis po polsku i po łacinie 

 data_wyk_pom – data wykonania pomiaru 

 wiek_w_dni – wiek rośliny 

 powierzchnia – zajmowana powierzcnia w m2 

 wysokość – wysokość grupy krzewów w m 

 stan_zdrowia – stan rośliny (dobry, średni, zły) 

Identyfikatory zasobów (resource_id) 

Krzewy: resource_id= 0b1af81f-247d-4266-9823-693858ad5b5d 
 
Grupy Krzewów: resource_id= 4b792a76-5349-4aad-aa16-dadaf0a74be3 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 query –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters –  użycie filtru (w formacie typ zmiennej=wartość wyszukiwana) 

URI 

Krzewy: 
 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-
4266-9823-693858ad5b5d  
 
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-
4266-9823-693858ad5b5d&limit=5 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-4266-9823-693858ad5b5d
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-4266-9823-693858ad5b5d
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-4266-9823-693858ad5b5d&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-4266-9823-693858ad5b5d&limit=5
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Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające 'Wola') 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-
4266-9823-693858ad5b5d&q=Wola 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające dzielnica=Wola) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=0b1af81f-247d-
4266-9823-693858ad5b5d & filters={"dzielnica":"Wola"} 

Grupy Krzewów 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)  

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-
4aad-aa16-dadaf0a74be3&limit=5  

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające 'Wola) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-
4aad-aa16-dadaf0a74be3&q=Wola  

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające dzielnica=Wola) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-

4aad-aa16-dadaf0a74be3& filters={"dzielnica":"Wola"} 

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator ee7ba488-6e45-43c7-b505-3a99c18ad6c5 

Tytuł Krzewy i grupy krzewów (obrysy) w Warszawie 

Grupa Ekologia 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-4aad-aa16-dadaf0a74be3&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-4aad-aa16-dadaf0a74be3&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-4aad-aa16-dadaf0a74be3&q=Wola
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-4aad-aa16-dadaf0a74be3&q=Wola
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-4aad-aa16-dadaf0a74be3&%20filters=%7b%22dzielnica%22:%22Wola%22%7d
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=4b792a76-5349-4aad-aa16-dadaf0a74be3&%20filters=%7b%22dzielnica%22:%22Wola%22%7d
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Opis Krzew i grupy krzewów (obrysy) w Warszawie 

Tags Krzewy, grupy krzewów, zieleń 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Biuro Ochrony Środowiska 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  Plik shp  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Drzewa 

Zbiór danych zawiera następujące zasoby: 

 Drzewa – położenie pojedynczych drzew  

 Grupy Drzew – położenie (obrysy) grup drzew  
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Ochrony Środowiska. 
 
Drzewa 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 x_wgs84 – współrzędna x w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 y_wgs84 – współrzędna y w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 x_pl2000 – współrzędna x w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 y_pl2000 – współrzędna y w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 numer_inw – numer inwentarzowy 

 dzielnica - dzielnica  

 jednostka – jednostka administracyjna 

 miasto – miasto (Warszawa) 

 adres – adres 

 numer_adres – numer posesji  

 lokalizacja – lokalizacja (np. park) 

 gatunek – gatunek opis po polsku 

 gatunek_1 – gatunek opis po łacinie 

 data_wyk_pom – data wykonania pomiaru 

 wiek_w_dni – wiek rośliny 

 wysokosc – wysokość w metrach 

 pnie_obwod –  obwód pnia  

 srednica_k – średnica korony 

 stan_zdrowia – stan rośliny (dobry, średni, zły) 
 
Grupy Drzew 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 x_wgs84 – współrzędna x punktu obrysu w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 y_wgs84 – współrzędna y punktu obrysu w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 x_pl2000 – współrzędna x punktu obrysu w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 y_pl2000 – współrzędna y punktu obrysu w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 id_obrysu – identyfikator obrysu 

 partid_obrysu – identyfikator części obrysu 

 numer_inw – numer inwentarzowy 

 dzielnica - dzielnica  

 jednostka – jednostka administracyjna 

 miasto – miasto (Warszawa) 
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 adres – adres 

 lokalizacja – lokalizacja (np. park) 

 gatunek – gatunek opis po polsku 

 data_wyk_pom – data wykonania pomiaru 

 stan_zdrowia – stan rośliny (dobry, średni, zły) 
 
Przykłady użycia 

Identyfikatory zasobów (resource_id) 

Drzewa: resource_id = ed6217dd-c8d0-4f7b-8bed-3b7eb81a95ba 
Grupy Drzew: resource_id = 913856f7-f71b-4638-abe2-12df14334e1a 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może 
być przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera 
portal api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 q (query) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters –  użycie filtru w formacie JSON filters={”typ zmiennej”:”wartość 
wyszukiwana”} 

URI 

Drzewa: 
 
Przykładowe zapytanie 
 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-
4f7b-8bed-3b7eb81a95ba 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-
4f7b-8bed-3b7eb81a95ba&limit=5 

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające 'Wola') 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-4f7b-8bed-3b7eb81a95ba
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-4f7b-8bed-3b7eb81a95ba
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-4f7b-8bed-3b7eb81a95ba&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-4f7b-8bed-3b7eb81a95ba&limit=5
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-
4f7b-8bed-3b7eb81a95ba&q=Wola 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające dzielnica=Wola) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-
4f7b-8bed-3b7eb81a95ba&filters={"dzielnica":"Wola"} 

Grupy Drzew 

Przykładowe zapytanie 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-
4638-abe2-12df14334e1a 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-
4638-abe2-12df14334e1a&limit=5  

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające 'Wola) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-
4638-abe2-12df14334e1a&q=Wola  

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające dzielnica=Wola) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-
4638-abe2-12df14334e1a&filters={"dzielnica":"Wola"} 

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator bd15b25c-eb84-4996-a5ca-812ffa3ef666 

Tytuł Drzewa  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-4638-abe2-12df14334e1a&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-4638-abe2-12df14334e1a&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-4638-abe2-12df14334e1a&q=Wola
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-4638-abe2-12df14334e1a&q=Wola
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-4638-abe2-12df14334e1a&filters=%7b%22dzielnica%22:%22Wola%22%7d
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=913856f7-f71b-4638-abe2-12df14334e1a&filters=%7b%22dzielnica%22:%22Wola%22%7d
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Grupa  Ekologia 

Opis Drzewa i grupy drzew (obrysy) w Warszawie 

Tag Drzewa, zieleń 

Licencja Dane Publiczne 

Organizacja Biuro Ochrony Środowiska 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  Plik csv  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Lasy 

Zbiór danych zawiera dane o wydzieleniach leśnych i fragmentach lasów o jednolitych pod 
względem gospodarczym cechach (np. wiek, skład gatunkowy). 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Ochrony Środowiska. 
 
Poprzez API dostępne są następujące dane z tabeli opisującej obiekty leśne: 

 x_wgs84 – współrzędna x w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 y_wgs84 – współrzędna y w układzie WGS84 (EPSG:4326) 

 x_pl2000 – współrzędna x w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)  

 y_pl2000 – współrzędna y w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178) 

 id – identyfikator obrębu 

 partid – identyfikator części obrębu 

 dzielnica – nazwa dzielnicy miasta (np. Wola) 

 obwód - nazwa obwodu leśnego (np. Las Sobieskiego) 

 osiedle – osiedle w mieście (np. Dworska) 

 nr_oddz - nr oddziału leśnego 

 poddz - nr pododdziału leśnego 

 powierzchnia - powierzchnia wydzielenia 

 stl - typ siedliskowy lasu (np. bór świeży) 

 powierzchnia1 – warstwa ekosystemu leśnego (np. drzewostan) 

 gat_panujacy – gatunek drzew panujący (np. sosna pospolita) 

 udział – udział powierzchniowy gatunku  

 wiek – wiek w latach 

 bonitacja - wskaźnik produkcyjnej zdolności siedliska  

 zadrzewienie – wskaźnik pokrycia pow. roślinnością leśną dla drzewostanu (np. 0,8) 

 zwarcie – stopień zwarcia lasu (np. przerywane)  

 zmieszanie – stopień zmieszania lasu (np. jednostkowe)  

 podrost – charakterystyka warstwy krzewów 

 podszyt - warstwa krzewów i drzew nie należących do górnego piętra drzewostanu 

(np. jałowiec).    

 typ_planu – typ planu urządzenia lasu 

 planu – opis planu urządzenia lasu 

 obowiązywanie – okres obowiązywania planu  

 shape_area – kształt  obszaru wydzielenia leśnego 

 shape_len – długość obszaru wydzielenia leśnego 

 
Przykłady użycia 
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Identyfikator zasobu (resource_id) 

Lasy: resource_id= 75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 query (q) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters –  użycie filtru (w formacie typ zmiennej=wartość wyszukiwana) 

URI 

Lasy: 
 
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-
426b-9ae5-f03651857a48 
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników): 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-
426b-9ae5-f03651857a48&limit=5 

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające 'Wola'): 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-
426b-9ae5-f03651857a48&q=Wola 

 

 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające dzielnica=Wola): 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-
426b-9ae5-f03651857a48& filters={"dzielnica":"Wola"} 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-4f7b-8bed-3b7eb81a95ba&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=ed6217dd-c8d0-4f7b-8bed-3b7eb81a95ba&limit=5
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 METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 5296e09c-4ab2-41a5-ac85-81c04b9c7462 

Tytuł Lasy 

Groups Ekologia 

Opis Dane o wydzieleniach leśnych i fragmentach lasów o jednolitych 

pod względem gospodarczym cechach (np. wiek, skład 

gatunkowy). 

Tags lasy 

License Licencja 

Organizacja Biuro Ochrony Środowiska 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  Plik shp  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Extra fields  
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Sport i rekreacja 

Informacja turystyczna (mapy rastrowe) 

Zbiór danych udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają lokalizację Punktów 
Informacji Turystycznej i Punktów Informacyjnych Miejskiego Systemu Informacji (MSI). 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Turystyka_Punkty_IT 
Punkty Informacji 

Turystycznej 
2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf 

WMS/Turystyka_punkty_infor
macyjne_msi 

Punkty Informacyjne 
Miejskiego Systemu 

Informacji 

425ebd40-7937-4091-885b-092cf62ada3f 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 
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Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

 Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 Punkty Informacji Turystycznej  (id= 2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf) 

Przykładowe wywołanie 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-

18dacfc697cf&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?iid=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-

18dacfc697cf&format=png&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-

18dacfc697cf&size=800x500&apikey=wartosc  

 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&size=800x500&apikey=wartosc
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-

18dacfc697cf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-

18dacfc697cf&zoom=10&apikey=wartosc 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 4e090034-9fbb-45ee-aba7-35a85fd423a4 

Tytuł Informacja turystyczna 

Grupa Sport i rekreacja 

Opis 

 

Mapy rastrowe, której warstwy zwracają lokalizację Zbiór danych 

udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają lokalizację 

Punktów Informacji Turystycznej i Punktów Informacyjnych 

Miejskiego Systemu Informacji (MSI). 

Tag Plan, mapa, informacja turystyczna, MSI 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna   

Pola dodatkowe  

 

 

Obiekty sportowe (mapy rastrowe) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e5e8e7c-bb01-448b-892d-18dacfc697cf&zoom=10&apikey=wartosc
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Zbiór danych Obiekty sportowe udostępnia warstwy mapy z lokalizacją różnego rodzaju 
obiektów sportowych. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Sport_Bieżnia Bieżnie 96838c59-29f5-4ece-8b51-ecb5edc995db 

WMS/Sport_Fitness Kluby Fitness 1ac469eb-63f0-45c9-b476-4229adb93dce 

WMS/Sport_Hala_sportowa Hale Sportowe a524af6d-6594-416a-af8c-8ee5af276f48 

WMS/Sport_Inne Inne obiekty ffbf459d-04ce-41e8-86a1-e48d392910ad 

WMS/Sport_Korty_tenisowe Korty tenisowe 440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f 

WMS/Sport_Koszykowka 
Boiska do 
koszykówki 

9b778ecb-f984-4a14-85ad-da19deb6b565 

WMS/Sport_Kregielnie Kręgielnie 083192b7-6bcd-4f3f-9bc4-faf9461c42d1 

WMS/Sport_Lodowiska Lodowiska 071b0211-9f74-468b-a553-9e13b6a622f1 

WMS/Sport_Pilka_nozna_1 
Boiska do piłki 
nożnej 

d80c7139-f34d-418e-b867-977d7eac4db1 

WMS/Sport_Pilka_reczna 
Boiska do piłki 
ręcznej 

df2d78a4-ac6e-404f-8e9d-8d7960cc11b3 

WMS/Sport_Plywalnie Pływalnie kryte a70aa297-6943-4df1-95f6-3baf4cd6c5c1 

WMS/Sport_Plywalnie_odkryte Pływalnie odkryte a907e8f0-c00b-42f7-8d81-7a40f1e8b069 

WMS/Sport_Sale_gimnastyczne Sale gimnastyczne 99fe5927-189f-4411-8233-1020cd40ce8e 

WMS/Sport_Sale_i_pawilony_spec 
Sale i pawilony 
specjalistyczne 

8cb56c1b-543d-4a08-8c88-2dbb16af955c 

WMS/Sport_Scianka_wspinaczkowa 
Ścianki 
wspinaczkowe 

23a97caa-c090-4794-b11c-f2ca473614e2 

WMS/Sport_Siatkowka Boiska do siatkówki abfbc56b-194a-4333-87f5-a5baf25823f7 

WMS/Sport_Silownie Siłownie 9c15080a-a85d-47e1-ab41-c70645683b49 

WMS/Sport_Skatepark Skateparki df594006-fe83-4b30-b61b-d46721e79088 

WMS/Sport_Skok_w_dal 
Boiska do skoku w 
dal 

c28097be-29c0-4397-9b21-8c4f51b2b440 

WMS/Sport_Skok_wzwyż 
Boiska do skoku 
wzwyż 

2355fb8d-5c47-4cdc-9f43-e12b01ae999b 

WMS/Sport_Sporty_lodziowe Sporty łodziowe 5adf8325-bf86-404d-97a3-f155c6027b05 

WMS/Sport_Squash Boiska do squasha 2929c0c0-8d7c-466c-88f3-3ded5bbee5c0 

WMS/Sport_Stadiony_LA 
Stadiony 
lekkoatletyczne 

a14e1bc8-3f34-4a42-8fcb-448444490315 

WMS/Sport_Strzelnice Strzelnice 415074b4-df01-47a4-86d5-29628361a676 
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WMS/Sport_Tory Tory fc53f681-bfdd-4561-834d-dc82de97d0f6 

WMS/Sport_sciezki_rowerowe Ścieżki rowerowe 16b7a92f-85c5-4dd7-9f70-7b8fb1dc25e0 

WMS/Sport_pchniecie_kula Pchnięcie kulą a58505a3-e2a5-41f7-9efd-2c184dffbafa 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

 

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 



   

183 

 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Korty tenisowe”: (id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-

bc88dd97174f&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-

bc88dd97174f&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-

bc88dd97174f&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

 

 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-

bc88dd97174f&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 7df6ff5b-8c0f-45e6-bf48-7c3ab87a8d3c 

Tytuł Obiekty sportowe 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=440913a9-c477-412f-951c-bc88dd97174f&zoom=10&apikey=wartosc
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Grupa sport i rekreacja 

Opis 

 

Lokalizacja obiektów sportowych, która obejmuje następujące 

kategorie: bieżnie, kluby fitness, hale sportowe, korty tenisowe, 

boiska do koszykówki, kręgielnie, lodowiska, boiska do pchnięcia 

kulą, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki ręcznej, pływalnie 

kryte, pływalnie odkryte, sale gimnastyczne, sale i pawilony 

specjalistyczne, ścianki wspinaczkowe, boiska do siatkówki, 

siłownie, skateparki, boiska do skoku w dal, boiska do skoku 

wzwyż, sporty łodziowe, boiska do squasha, stadiony 

lekkoatletyczne, strzelnice, tory, ścieżki rowerowe, pchnięcie kulą 

Tag Mapa, plan, bieżnie, kluby fitness, hale sportowe, korty tenisowe, 

boiska do koszykówki, kręgielnie, lodowiska, boiska do pchnięcia 

kulą, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki ręcznej, pływalnie 

kryte, pływalnie odkryte, sale gimnastyczne, sale i pawilony 

specjalistyczne, ścianki wspinaczkowe, boiska do siatkówki, 

siłownie, skateparki, boiska do skoku w dal, boiska do skoku 

wzwyż, sporty łodziowe, boiska do squasha, stadiony 

lekkoatletyczne, strzelnice, tory, ścieżki rowerowe, pchnięcie kulą 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Dodatkowe pola   
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Dane urzędowe 

Informacje administracyjne (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Informacje administracyjne jest mapą rastrową, która udostępnia dwie warstwy:  

 granice dzielnic 

 granice obszarów Miejskiego Systemu Informacji. 

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Geodezja_Granice_Dzielnic Granice dzielnic 0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf 

WMS/Geodezja_Obszary_msi Obszary MSI b3fedd4e-bd4b-445c-9220-12a7cc970c60 

WMS/Bloki_budynkow Bloki budynków 7ff141a8-40d5-46ca-be8c-3c2f8a567256 

WMS/Geodezja_Adresy Punkty Adresowe 8a9d153b-9579-4877-a34b-eb5daa954674 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 
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Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołanie  

Przykładowe wywołanie dla warstwy Granice dzielnic (id=0de5e45c-607e-44ae-b559-
7f2498b43baf) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-

7f2498b43baf&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-

7f2498b43baf&size=800x500&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-

7f2498b43baf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-

7f2498b43baf&zoom=10&apikey=wartosc 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 1a94fe73-5df0-4606-914e-4a9660d5a438 

Tytuł Mapy Warszawy  

Grupa  Dane urzędowe 

Opis Mapy rastrowe Warszawy umożliwiające dostęp do dwóch 

warstw: granice dzielnic i granice obszarów Miejskiego Systemu 

Informacji 

Tag Plan, warstwy, mapa, dzielnice, MSI, informacja 

Licencja Dane Publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

Administracja (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Administracja jest mapą rastrową, która udostępnia wiele warstw zawierających 

informacje takie jak:  Biura Urzędu, Sądy, USC, Urzędy Dzielnic, ZUS, Urzędy Skarbowe, Ambasady. 

Warstwy mapy 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&zoom=10
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=0de5e45c-607e-44ae-b559-7f2498b43baf&zoom=10
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Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Administracja_ZUS Oddziały ZUS 1e1cd865-0329-4f46-ad1a-527b4bddd721 

WMS/Administracja_Urzedy_Skarbowe Urzędy Skarbowe 967799c6-0abd-4b0f-945d-90963b4421d8 

WMS/Administracja_Ambasady  Ambasady 2997db4b-4038-47fe-b042-5bf728c39aef 

WMS/Administracja_Biura_Urzedu 
Biura Dzielnicowe 

Urzędu Miasta  
2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605 

WMS/Administracja_Konsulaty Konsulaty c6cc05d6-ade5-46e9-981d-da612032d668 

WMS/Administracja_USC 
Urzędy Stanu 

Cywilnego 
bb57eeb0-9373-4b6e-93c5-f7774c779426 

WMS/Administracja_Urzedy_Dzielnic Urzędy Dzielnic 87bf1ddd-cb66-4389-90b3-28a1862fc04f 

WMS/Administracja_Urzedy_Skarbowe Urzędy Skarbowe 967799c6-0abd-4b0f-945d-90963b4421d8 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 
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Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołanie  

Przykładowe wywołanie dla warstwy Biura Urzędu (id =87bf1ddd-cb66-4389-90b3-
28a1862fc04f) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-

da4142bf6605&format=png&apikey=wartosc  

 

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-

da4142bf6605&size=800x500&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-

da4142bf6605&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10)  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-

da4142bf6605&zoom=10&apikey=wartosc 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&zoom=10
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=2e509f85-8bd7-4117-9604-da4142bf6605&zoom=10
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METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator f94d1043-cc05-4afc-b37e-818daf3e131a 

Tytuł Mapy Warszawy  

Grupa  Dane urzędowe 

Opis Mapy rastrowe Warszawy umożliwiające dostęp do wielu 

poszczególnych warstw miasta. Obejmuje: biura Urzędu Miasta, 

konsulaty, Urzędy Stanu Cywilnego, oddziały ZUS, urzędy 

skarbowe, ambasady 

Tag Plan, warstwy, mapa, ZUS, urząd skarbowy, ambasada, konsulat, 

USC, biuro 

Licencja Dane Publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

Administracja (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją biur 
Urzędu MIasta. API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsadministracja     

 Pobranie danych mapy wektorowej dla danego zasobu, np. dla biura urzędu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-
1ccc30c4f62d   

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:BIURA_URZEDU Biura urzędu 4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-085c136fe345
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Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

 
 
 
PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 

 
PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
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filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
 
{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy biura urzędu: (id= e30b724d-0bac-4a4e-8ea8-

085c136fe345) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-

1ccc30c4f62d&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-

1ccc30c4f62d&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
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Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-

1ccc30c4f62d&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-

1ccc30c4f62d&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3EST

OJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 1590c3a8-eb00-400b-92db-7b5a57decb50 

Tytuł Administracja 

Grupa Dane urzędowe 

Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją punktów 

adresowych 

Tags adres 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=4e9a942e-2bf8-4c9d-ac1f-1ccc30c4f62d&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Opiekun  

e-mail opiekuna  

Dodatkowe pola  
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Dane on-line 

Lokalizacja pojazdów ZTM 

Zawiera dane o lokalizacji geograficznej pojazdów ZTM. Zawiera informacje o wszystkich 
włączonych w danej chwili pojazdach (tramwajach). Dane są aktualizowane co około minutę. 
W tej chwili dostępne są tylko dane dotyczące tramwajów. 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 tabor - oznaczenie taboru, T oznacza tramwaje, 

 taborowy - numer taborowy pojazdu, 

 linia: numer linii, wartość 0 oznacza, że pojazd nie realizuje w tej chwili obsługi 

pasażerskiej – najpewniej stoi w zajezdni (ale z włączonym zasilaniem), 

 brygada - oznaczenie brygady, 

 gps_szer - szerokość geograficzna położenia pojazdu, 

 gps_dlug - długość geograficzna położenia pojazdu, 

 ostatnia_aktualizacja - czas z dokładnością do jednej sekundy, w którym uzyskano 

dane lokalizacyjne pojazdu. 

Identyfikator zasobu (resource_id) 

Dostęp do Internetu: resource_id= (daeea0db-0f9a-498d-9c4f-210897daffd2) 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 page – stronicowanie wyniku nr strony 

 size – wielkość strony z wynikami 

 sortBy – sortowanie  wg wybranej kolumny 

 

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej. 



   

197 

 

URI 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=daeea0db-0f9a-498d-
9c4f-210897daffd2&apikey=wartosc  
 
Przykłady użycia 

Przykładowe wywołanie (z parametrami page and size) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/dbstore_get?id=daeea0db-0f9a-498d-9c4f-
210897daffd2&page=1&size=5&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (z sortowaniem - sortBy) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action//dbstore_get?id=daeea0db-0f9a-498d-9c4f-
210897daffd2&sortBy=id&apikey=wartosc  

Zwracany przykładowy  JSON: 

[ 

  { 

    "values": [ 

      { 

        "key": "tabor", 

        "value": "T" 

      }, 

      { 

        "key": "linia", 

        "value": "0" 

      }, 

      { 

        "key": "taborowy", 

        "value": "1093" 

      }, 

      { 

        "key": "brygada", 

        "value": "0 \r" 

      }, 

      { 

        "key": "gps_szer", 

        "value": "51.242" 

      }, 

      { 

        "key": "gps_dlug", 

        "value": "20.992" 

      }, 

      { 

        "key": "ostatnia_aktualizacja", 

        "value": "2015-03-12 16:19:29.0" 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=daeea0db-0f9a-498d-9c4f-210897daffd2&apikey=wartosc
http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=daeea0db-0f9a-498d-9c4f-210897daffd2&apikey=wartosc
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      } 

    ] 

  }, 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator b1080eed-e4c7-40f9-994c-7a24239e286c 

Tytuł Rzeczywista lokalizacja pojazdów ZTM 

Grupa Dane on-line 

Opis 

 

Dane o lokalizacji geograficznej pojazdów ZTM. Zawiera informacje o 

wszystkich włączonych pojazdach (tramwajach), każdy pojazd jest 

opisany siedmioma polami: tabor, taborowy, linia, brygada, gps_szer, 

gps_dlug, ostatnia_aktualizacja. Dane są aktualizowane co około 

minutę. Obecnie dostępne są tylko dane dotyczące tramwajów. 

Tags Real Time, Tramwaje, Autobusy, Pojazdy ZTM, pozycja, lokalizacja, on-

line 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  Baza danych ZTM 

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Dodatkowe pola  

Systemy kolejkowe on-line 

Zawiera dane z systemów kolejkowych zainstalowanych w wymienionych niżej jednostkach 
Urzędu Miasta i Dzielnicach. 
 

Nazwa zasobu Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

Kolejki USC Andersa 
I Wydział 
Rejestracji Stanu 
Cywilnego i 

5d2e698a-9c31-456b-8452-7ce33e7deb94 
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Obrotu 
Zagranicznego 

Kolejki USC Falęcka 

Wydział 
Rejestracji Stanu 
Cywilnego V (ul. 
Falęcka 10) 

ef5df1a7-882e-4cc5-815b-78768e985724 

Kolejki UD Białołęka 
Urząd Dzielnicy 
Białołęka 

95fee469-79db-4b4b-9ddc-91d49d1f0f51 

Kolejki UD Bielany 
Urząd Dzielnicy 
Bielany 

9c3d5770-57d8-4365-994c-69c5ac4186ee 

Kolejki UD Ochota 
Urząd Dzielnicy 
Ochota 

624d7e2a-bf45-48d6-ba79-8b512e662d1c 

Kolejki UD Wola 
Urząd Dzielnicy 
Wola 

7ef70889-4eb9-4301-a970-92287db23052 

Kolejki UD Żoliborz 
Urząd Dzielnicy 
Żoliborz 

831ef31a-b2a3-4cbb-aaa5-cb90fe05ad8c 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wssstore_get?id=resource_id 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie systemu kolejkowego zainstalowanego w Urzędzie Dzielnicy Wola: 

(id=7ef70889-4eb9-4301-a970-92287db23052) 

Przykładowe wywołanie – stan kolejki dla Urzędu Dzielnicy Wola 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wsstore_get?id=7ef70889-4eb9-4301-a970-

92287db23052 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator f17bf05b-f5cb-4335-8e38-4dce73cbeb97 

Tytuł Systemy kolejkowe on-line 

Grupa Dane on-line 

Opis dane z systemów kolejkowych zainstalowanych w jednostkach 
Urzędu Miasta i Dzielnicach. 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wssstore_get?id=
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wsstore_get?id=7ef70889-4eb9-4301-a970-92287db23052
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wsstore_get?id=7ef70889-4eb9-4301-a970-92287db23052
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Tags Kolejka, urząd 

Licencja Dane Publiczne 

Organizacja Biuro Informatyki 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  Web Services – systemy kolejkowe 

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Dodatkowe pola  
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Nieruchomości 

Ewidencja budynków i lokali - Lokum 

Zbiór danych Lokum zawiera dane o budynkach i lokalach zawierające informację adresową i 
szczegółową charakterystykę obiektów obejmującą m.in. opis: funkcji, statusu 
własnościowego, liczby kondygnacji, powierzchni i ich rodzaju, infrastruktury towarzyszącej 
(np. miejsca parkingowe, garaże, plac zabaw). 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Polityki Lokalowej. 
 
Poprzez API dostępne są następujące dane z tabeli Lokum: 

 nazwaUlicy – pełna nazwa (np. ulica Agrestowa, Aleje Jerozolimskie)  

 numerBudynku – oznaczenie numeracyjne (np. 1, 10A, 113/115)  

 dzielnica – pełna nazwa dzielnicy (np. Wola)  

 obszarMSI – nazwa obszaru wg klasyfikacji MSI na obszary urbanistyczne 

odpowiadające w przybliżeniu osiedlom lub rejonom (np. Muranów) 

 administracja – nazwa administratora budynku (np. DOM Wierzbno, ADK Wawer) 

 kodPocztowy – kod pocztowy (np. 02-326) 

 oznDodatkoweAdresu  - dodatkowy tekstowy opis adresu (np. front, oficyna, blok I) 

 rokBudowy – rok budowy w pełnej postaci (np. 1964)  

 funkcjaBudynku – opis funkcji budynku: mieszkalny, użytkowy (do zmiany), 

mieszkalno-usługowy, handlowo-usługowy  

 kondygnacjePodziemne – liczba kondygnacji podziemnych (np. 1) 

 kondygnacjeNadziemne - liczba kondygnacji naziemnych (np. 3) 

 powDzialki – powierzchnia działki w m2 

 powZabudowy  - powierzchnia zabudowy w m2 

 powUzytkowa - powierzchnia użytkowa budynku w m2 

 kubatura – kubatura budynku w m3 

 zsyp – wskaźnik binarny (0 – Nie, 1 – Tak) 

 altankaSmietnikowa - wskaźnik binarny (0 – Nie, 1 – Tak) 

 placZabaw - wskaźnik binarny (0 – Nie, 1 – Tak)  

 jednostaEwidencyjna - identyfikator obrębu ewidencyjnego ogólny (np. Dz. 

Mokotów) lub szczegółowy numeryczny (146510.8)1 

 nrObrebu – nr obrębu (np. 108)  

 nrEwidencyjnyDzialki – nr ewidencyjny działki (np. 65) 

                                                           

1 Wykaz obrębów jest dostępny na stronach UM Warszawa: 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/BGIK/files/Druki/6621-45%20-

%20Wykaz%20obreb%C3%B3w%20ewidencyjnych%20m%20st%20%20Warszawy.pdf  

http://www.mapa.um.warszawa.pl/BGIK/files/Druki/6621-45%20-%20Wykaz%20obreb%C3%B3w%20ewidencyjnych%20m%20st%20%20Warszawy.pdf
http://www.mapa.um.warszawa.pl/BGIK/files/Druki/6621-45%20-%20Wykaz%20obreb%C3%B3w%20ewidencyjnych%20m%20st%20%20Warszawy.pdf
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 statusWlasnosciowy - status własnościowy obiektu: miasto 100%, 

Wspól.Mieszkaniowa, prywatny/inny, Wspólnota własnościowa w części 

 formaWladania – forma własności: użytkowanie wieczyste, własność, dzierżawa, 

inne 

 zabytek - wskaźnik binarny (0 – Nie, 1 – Tak) 

 liczbaLokaliMieszkalnych – liczba lokali mieszkalnych w budynku  

 powLokaliMieszkalnych – powierzchnia lokali mieszkalnych w budynku w m2 

 liczbaLokaliUzytkowych - liczba lokali użytkowych w budynku 

 powLokaliUzytkowych - powierzchnia lokali użytkowych w budynku w m2 

 liczbaGarazy – liczba garaży 

 liczbaMiejscPostojowych – liczba miejsc postojowych 

 stanNaDzien – data aktualności danych w formacie: rrrr-mm-dd gg:mm:ss (np. 2013-

11-29  13:12:00) 

 

Przykłady użycia 

Identyfikator zasobu (resource_id) 

Lokum: resource_id= b132140-bc88-42d1-a5ec-5f98af84ac0f 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 query (q) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters –  użycie filtru (w formacie typ zmiennej=wartość wyszukiwana) 

 

 

URI 

Lokum: 
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-42d1-
a5ec-5f98af84ac0f 
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-
42d1-a5ec-5f98af84ac0f&limit=5 

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające 'Wola') 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-42d1-
a5ec-5f98af84ac0f&q=Wola 

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające dzielnica=Wola) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-42d1-
a5ec-5f98af84ac0f& filters={"dzielnica":"Wola"} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator b132140-bc88-42d1-a5ec-5f98af84ac0f 

Tytuł Ewidencja budynków i lokali - Lokum 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-42d1-a5ec-5f98af84ac0f
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-42d1-a5ec-5f98af84ac0f
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-42d1-a5ec-5f98af84ac0f&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=b132140-bc88-42d1-a5ec-5f98af84ac0f&limit=5
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Grupa Nieruchomości 

Opis Dane o budynkach i lokalach zawierające informację adresową i 

szczegółową charakterystykę obiektów obejmującą m.in. opis: 

funkcji, statusu własnościowego, liczby kondygnacji, powierzchni i 

ich rodzaju, infrastruktury towarzyszącej (np. miejsca parkingowe, 

garaże, plac zabaw) 

Tags Lokale, budynki 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Biuro Polityki Lokalowej 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  MS SQL  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Dodatkowe pola  
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Nieruchomości na wynajem (mapy wektorowe) 

Zbiór danych udostępnia mapy wektorowe, w formie obiektów JSON z lokalizacją 
nieruchomości na wynajem i na sprzedaż. API udostępnia następujące metody: 

 Pobranie listy map dla warstwy sport dostępnych w ramach tego zasobu:  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsnieruchomosci      

 Pobranie danych mapy wektorowej dla danego zasobu, np. dla :  
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-
6c9b999464d6  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

ns249829301:NIERUCHOMOSCI_NA_SPRZEDAZ 
Nieruchomosci na 
sprzedaż 

? 

ns249829301:NIERUCHOMOSCI_NA_WYNAJEM 
Nieruchomosci na 
wynajem 

45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&paramet
er=.. . 

gdzie parameter oznacza żądany parametr zapytania 

Parametry wywołania 

 apikey – identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na 

portalu api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być 

przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal 

api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie liczby ściąganych rekordów 

 bbox: współrzędne (min_lon,min_lat,max_lon,max_lat) przeszukiwanego obszaru 

wyznaczające prostokąt 

 circle: współrzędne środka obszaru kołowego i jego promień wyrażony w metrach 

oddzielone przecinkami 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_show?name=wfsnieruchomosci
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
http://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=07f8275c-7ae5-4b74-a429-da94dbfa28bd
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=id&parameter=...&parameter
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 filter: specjalny format XML używany do filtrowania wyników zapytania  

Współrzędne geograficzne są liczbami typu float zgodnymi ze standardem EPSG 4326 (WGS 

84). Przykład: 20.992 dla długości, 51.242 dla szerokości geograficznej 

Filtry 

Dostępne filtry: 
 
PropertyIsEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsNotEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Halifax</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsLessThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>1000</Literal></PropertyIsLessThan></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThan 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10000000</Literal></PropertyIsGreaterThan></Filter> 

 
PropertyIsLessThanOrEqualTo 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLessThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>499</Literal></PropertyIsLessThanOrEqualTo></Filter> 

 
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo 
 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>10194978</Literal></PropertyIsGreaterThanOrEqualTo></Filter> 

PropertyIsBetween 

 
Filter=<Filter> 
 <PropertyIsBetween><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <LowerBoundary>10194978</LowerBoundary> 
 <UpperBoundary>12116379</UpperBoundary></PropertyIsBetween></Filter> 
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PropertyIsLike 

 
filter=<Filter> 
 <PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 </Filter> 

 
Logical operator OR 
 
filter=<Filter> 
 <OR><PropertyIsEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName> 
 <Literal>Sydney</Literal></PropertyIsEqualTo><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Halifax</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></OR></Filter> 

 
Logical operator AND 
 

filter=<Filter> 
 <AND><PropertyIsLike wildcard='*' singleChar='.' escape='!'> 
 <PropertyName>NAME</PropertyName><Literal>Syd*</Literal></PropertyIsLike> 
 <PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>4250065</Literal></PropertyIsEqualTo></AND></Filter> 

 
Logical operator NOT 

 
filter=<Filter> 
 <AND><NOT><PropertyIsEqualTo><PropertyName>POPULATION</PropertyName> 
 <Literal>0</Literal></PropertyIsEqualTo></NOT><NOT><PropertyIsEqualTo> 
 <PropertyName>POPULATION</PropertyName><Literal>12116379</Literal> 
 </PropertyIsEqualTo></NOT></AND></Filter> 
 

W przypadku powodzenia odpowiedź serwera zawiera listę obiektów znajdujących się na 

wybranym obszarze wraz z informacjami szczegółowymi. Odpowiedź ma następującą 

strukturę (wartość wskazuje na typ danych): 

{"data": 
{"geometry":{"type":"point","coordinates":{"lat":"52.290327","lon":"20.927564"}}, 

"properties": 
[{"key":"OBJECTID","value":"26"}, 
{"key":"OPIS","value":"Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i 

Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym &quot;Młociny&quot;"}, 
{"key":"AUTA","value":"1010"}, 
{"key":"MOTORY","value":"70"}, 
{"key":"NAZWA","value":"Parking P+R Metro Młociny"}, 
{"key":"NIEPELNO","value":"24"}, 
{"key":"AKTU_DAN","value":"styczeń 2014"}] 

} 
} 
 

W przypadku niepowodzenia odpowiedzią jest: 
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{"data":[]} 

Przykładowe wywołanie 

Przykładowe wywołanie dla warstwy nieruchomości na wynajem: (id=45ba10ab-6562-49ce-

b572-6c9b999464d6) 

Przykładowe wywołanie (limit 5 rekordów) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-

6c9b999464d6&limit=5 

Przykładowe wywołanie (bbox) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-

6c9b999464d6&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25 

Przykładowe wywołanie (circle) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-

6c9b999464d6&circle=21.02,52.21,1000  

Przykładowe wywołanie (filter) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-

6c9b999464d6&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ES

TOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan

%3E%3C/Filter%3E  

 

 

 

 

 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 8fc8b526-f832-4715-b735-a2801dc2de37 

Tytuł Nieruchomości na wynajem i na sprzedaż 

Grupa Nieruchomości 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&bbox=21.02,52.21,21.03,51.25
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&circle=21.02,52.21,1000
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wfsstore_get?id=45ba10ab-6562-49ce-b572-6c9b999464d6&filter=%3CFilter%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESTOJAKI%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E10%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/Filter%3E
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Opis Mapy wektorowe (w formie obiektów JSON) z lokalizacją 

nieruchomości na wynajem i na sprzedaż 

Tags nieruchomości 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WFS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Dodatkowe pola  
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Nieruchomości na sprzedaż (mapa rastrowa) 

Zbiór Nieruchomości na sprzedaż udostępnia warstwy reprezentujące trzy rodzaje obiektów: 

 Na sprzedaż – ogłoszone 

 Na sprzedaż – planowane 

 Przygotowane do sprzedaży  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/Nieruchomosci_na_sprzedaz
_ogloszone 

Nieruchomości na sprzedaż - 
przetargi ogłoszone 

fb3879c3-6449-4c88-80fd-451b7622f317 

WMS/Nieruchomosci_na_sprzedaz
_planowane 

Nieruchomości na sprzedaż - 
planowane do zbycia 

7fba98a4-5fbc-407f-888e-21add939c9dc 

WMS/Nieruchomosci_na_sprzedaz
_przygotowywane 

Nieruchomości na sprzedaż - 
przeznaczone do zbycia 

d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242 

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-24 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  
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 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id  i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

„Przygotowane do sprzedaży”: (id= d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-

0c5b01aed3dd&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-

0c5b01aed3dd&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-

0c5b01aed3dd &center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

 

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id= d4c8398e-f7bc-4213-b75d-

0c5b01aed3dd&zoom=10&apikey=wartosc 

https://host:port/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd&format=png&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd&format=png&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd&size=800x500&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd&size=800x500&apikey=wartosc
https://host:port/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd%20&center=52.240616,20.998012
https://host:port/wmsstore_get?id=d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd%20&center=52.240616,20.998012
https://host:port/wmsstore_get?id=%20d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd&zoom=10
https://host:port/wmsstore_get?id=%20d4c8398e-f7bc-4213-b75d-0c5b01aed3dd&zoom=10
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Uwaga wartości parametrów należy dobrać do każdej mapy rastrowej indywidualnie w 

przypadku niepoprawnych wartości (np. parametru zoom) API zwraca pusty obrazek. 

Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 24cd7e60-f653-4357-8ede-dd332f013f35 

Tytuł Nieruchomości na sprzedaż 

Grupa Nieruchomości 

Opis Mapy warstwy reprezentujące trzy rodzaje obiektów: na 
sprzedaż – ogłoszone, na sprzedaż – planowane i przygotowane 
do sprzedaży 

Tags Mapa 

Licencja Dane Publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Dodatkowe pola  
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Projekty społeczne 

Opieka społeczna (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Opieka społeczna udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają 
informację o lokalizacji następujących kategorii placówek: ośrodki pomocy społecznej, żłobki 
i kluby dziecięce.  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/OpiekaSpoleczna_osrodki
_pomocy_spolecznej 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

ca878539-0b2e-41b2-b4c7-c00050bd2c5f 

WMS/OpiekaSpoleczna_zlobki 
Żłobki i kluby 
dziecięce 

cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed 

Metoda HTTPS  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  

 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 
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 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Żłobki i kluby dziecięce” (id= cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-

90bc3a1d05ed&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-

90bc3a1d05ed&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-

90bc3a1d05ed&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
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https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-

90bc3a1d05ed&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator 83c4f899-5e54-4b38-b650-dfdfcd8ae5d4 

Tytuł Opieka społeczna 

Grupa Projekty społeczne 

Opis 

 

Lokalizacja następujących kategorii placówek opieki społecznej: 

ośrodki pomocy społecznej, żłobki i kluby dziecięce. 

Tag Pomoc społeczna, ośrodek, żłobek, klub dziecięcy 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=cba7e636-737b-435a-ae3b-90bc3a1d05ed&zoom=10&apikey=wartosc
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Inne 

Internet bezprzewodowy w Warszawie - lokalizacje hot spotów 

Zbiór danych zawiera następujące zasoby: 

 Współrzędne i nazwy punktów dostępowych do sieci WiFi 
 
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Informatyki. 
 
Współrzędne i nazwy punktów dostępowych do sieci WiFi 
 
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: 

 nazwa – nazwa punktu dostępowego, 

 x_wgs84 – długość geograficzna punktu dostępowego w układzie WGS84 (EPSG 

4326), 

 y_wgs84 – szerokość geograficzna punktu dostępowego w układzie WGS84 (EPSG 

4326). 

Identyfikatory zasobów (resource_id) 

Współrzędne i nazwy punktów dostępowych do sieci WiFi: resource_id= 53ef6c4b-8025-
4008-a268-916a66de4cfc 

Metoda HTTPS  

GET 

Parametry wywołania 

 resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może 

być przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera 

portal api.um.warszawa.pl) 

 limit – ograniczenie ilości pobieranych danych 

 q (query) –  wyszukiwanie pełnotekstowe 

 filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={”typ zmiennej”:”wartość 

wyszukiwana”} 

 

URI 
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http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-4008-
a268-916a66de4cfc  
 
Przykłady użycia 

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-
4008-a268-916a66de4cfc&limit=5 

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające ' awol-psz-e01') 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-
4008-a268-916a66de4cfc&q=awol-psz-e01 

Przykładowe wywołanie (z opcją filters - wyszukiwanie określonych danych np. 
współrzędnych x_wgs84=21.0561118722409 i y_wgs84=52.2319842506413) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-
4008-a268-
916a66de4cfc&filters={"x_wgs84":"21.0561118722409","y_wgs84":"52.2319842506413"} 

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator d1476e57-e4f5-4236-8551-98569a716cba 

Tytuł Punkty dostępowe do sieci WiFi 

Grupa Inne 

Opis Współrzędne i nazwy punktów dostępowych (access points) 

do sieci WiFi 

Tag Punkty dostępowe, AP, Access Point, Internet, geolokalizacja 

Licencja Dane publiczne 

Organizacja Biuro Informatyki 

Status zbioru danych Publiczny 

Źródło  Plik csv  

Wersja  1.0 

http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-4008-a268-916a66de4cfc
http://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-4008-a268-916a66de4cfc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-4008-a268-916a66de4cfc&limit=5
https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=53ef6c4b-8025-4008-a268-916a66de4cfc&limit=5
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Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  
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Opieka zdrowotna (mapy rastrowe) 

Zbiór danych Opieka zdrowotna udostępnia mapę rastrową, której warstwy zwracają 
informację o lokalizacji następujących kategorii placówek: ośrodki terapii uzależnień, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, apteki i szpitale.  

Warstwy mapy 

Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id 

WMS/OpiekaZdrowotna_placowki_terapi
i_uzaleznien 

Placówki Terapii 
Uzależnień 

0f9dede5-8d81-4c6e-bf12-ae812e6148f6 

WMS/OpiekaZdrowotna_poradnie_psych
_pedagogiczne 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

c6378ace-32e7-4429-a00a-bc5aab26618d 

WMS/OpiekaZdrowotna_poradnie_zdro
wia_psychicznego 

Poradnie Zdrowia 
Psychicznego 

506b11f0-06ba-454a-8192-ca6d9e32e582 

WMS/OpiekaZdrowotna_Apteki Apteki e405af46-bc34-4c2d-ae6d-4dd3e62fe68d 

WMS/OpiekaZdrowotna_Szpitale Szpitale 05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031 

Metoda HTTP  

GET 

URI 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?&apikey=value& 
id=id&format=png&center=latitude,longitude&zoom=value&size=widexheigh 

Parametry wywołania 

Parametry wywołania są następujące:  

 apikey - identyfikator dostępu do API  (dostęp do tego zasobu wymaga rejestracji na portalu 

api.um.warszawa.pl i pobrania wartości apikey) 

 Id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa 

– poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) 

 center - współrzędne geograficzne (długość, szerokość) środka mapy (center= longitude, 

latitude) 

Współrzędne powinny być wartościami typu float zgodnymi z normą EPSG 4326 (WGS84). 

Przykład: długość geogr.: 20.992, szerokość geogr.: 51.242.  
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 zoom - poziom zbliżenia mapy (zoom=value) 

Wartość typu Int z zakresu 10-21 

 size - rozmiar mapy wyrażony w pikselach (size= szerokość x wysokość) 

Wartość typu Int z zakresu 1-1000  

 format - format obrazu (format= value)  

Format - prawidłowe wartości: png lub jpeg 

Parametry id i apikey są obowiązkowe. Pozostałe parametry powinny być również zdefiniowane w 

celu otrzymania  pożądanego wyglądu mapy. Jeżeli użytkownik nie określi lub nie poda parametru 

zwracana jest odpowiedź http o błędzie z następującym opisem tekstowym  

{ “success” : status , "error": {"__error_type": "error_description", "message": "message_text"}} 

np : 

{"success": false, "error": {"__type": "Validation Error", "id": ["id required"]}} 

Opcjonalnie serwer WMS może również zwrócić odpowiedź o błędzie w formacie tekstowym, np. 

wyjątek podczas generowania obrazu mapy. 

Obraz mapy zwracany przez serwer WMS może być pusty w przypadku nieprawidłowej wartości 

parametrów zoomu lub rozmiaru obrazu (np. kiedy zbliżenie jest zbyt małe aby uwidocznić żądane 

szczegóły na mapie). Obrazki są kodowane base64 i zwracane jako obiekty JSON. 

Przykładowe wywołania  

Przykładowe wywołanie dla warstwy: 

 „Szpitale” (id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031) 

Przykładowe wywołanie (format pliku PNG) 

 https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&format=png&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (wielkość obrazka - size 800x500) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&size=800x500&apikey=wartosc  

Przykładowe wywołanie (center 52.240616,20.998012) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc  

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&format=png&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&size=800x500&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&center=52.240616,20.998012&apikey=wartosc
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Przykładowe wywołanie (powiększenie - zoom 10) 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-

cfd1bfeed031&zoom=10&apikey=wartosc  

METADANE 

Parametr Opis 

Identyfikator c662530d-efd3-4047-ba42-7a0a8184d523 

Tytuł Opieka zdrowotna 

Grupa Inne 

Opis 

 

Lokalizacja następujących kategorii placówek opieki zdrowotnej: 

ośrodki terapii uzależnień, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, apteki i szpitale. 

Tags Apteka, szpital, ośrodek, terapia, poradnia, zdrowie 

License Dane publiczne 

Organizacja BGiK 

Status zbioru 

danych 

Publiczny 

Źródło  WMS  

Wersja  1.0 

Autor  

e-mail autora  

Opiekun  

e-mail opiekuna  

Pola dodatkowe  

 

 

https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&zoom=10&apikey=wartosc
https://api.um.warszawa.pl/api/action/wmsstore_get?id=05678b46-400f-481a-bc5d-cfd1bfeed031&zoom=10&apikey=wartosc

