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Cele realizowane w ramach projektu: 

• utworzenie kompleksowego źródła zapewniającego pracownikom referatów oraz mieszkańcom gmin 
dostępu do zintegrowanej informacji o terenie, 

 

• cyfryzacja i transformacja gminnych rejestrów publicznych do postaci,  umożliwiającej ich 
prowadzenie za pośrednictwem Systemu Informacji, 

 

• utworzenie zestandaryzowanych struktur bazodanowych pozwalających na uporządkowane 
prowadzenie gminnych rejestrów, w postaci przestrzennej bazy danych, 

 

• standaryzacja techniczna dotycząca zasad tworzenia nowych zbiorów danych przestrzennych, 

 

• ujednolicenie zasad przechowywania i udostępniania zbiorów danych przestrzennych m.in. poprzez 
usługi sieciowe, 

 

• udostępnienie referatom gminnym narzędzi informatycznych zwiększających efektowność i 
poprawiających jakoś ich pracy, oraz przeszkolenie w zakresie ich wykorzystywania, 



SIP - KOMPLEKSOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O TERENIE 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

Wybrane zbiory danych dostępne w modułach SIP’u: 

  

• Ewidencja Gruntów i budynków - PODGiK Kołobrzeg, 
Koszalin, Świdwin, Szczecinek 

• Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu - PODGiK Koszalin 

• Hipsometria – CODGiK Warszawa 

• Ortofotomapa 2006-2012 - CODGiK Warszawa 

• Ortofotomapa 2006 - WODGik Szczecin, 

• Vmap Level2 - CODGiK Warszawa, 

• Baza Danych Ogólno Geograficznych - CODGiK 
Warszawa, 

• Mapa glebowo-rolnicza - WODGik Szczecin, 

• Mapa sozologiczna - WODGiK Szczecin, 

• Dane dotyczące środowiska (Hydrografia, Natura 2000, 
Parki Narodowe, pomniki przyrody, pozostałe formy 
ochrony przyrody itd.) - RDOŚ Szczecin, RZGW Szczecin, 

• BDOT 10K - Baza Danych Obiektów Topograficznych - 
WODGiK Szczecin, 

• Projekty dróg S6 i S11 – GDDKiA Szczecin, 

• Pokrycie terenu Corine Land Cover – Inspekcja Ochrony 
Środowiska, 

• Dane akustyczne dla określonych odcinków dróg 
(Kołobrzeg i Białogard) – ZZDW Koszalin, 

• Projekt Master Planu Dorzecza Odry – reg. Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego - KZGW 

 

Dane w trakcie pozyskiwania: 

 

• Numeryczny Model Terenu utworzony w ramach projektu 
ISOK na bazie skaningu laserowego – CODGIK, 

• GESUT dla gmin powiatu białogardzkiego – PODGIK 
Białogard 
 

W sumie ok. 200 gb danych przestrzennych, na bieżąco aktualizowanych i 

pozyskiwanych z różnych instytucji 



UPROSZCZONA KONCEPCJA ARCHITEKTURY SYSTEMU 

Back-Office 

Serwer bazy danych 
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU – MODUŁOWOŚĆ I  

SKALOWALNOŚĆ 

Modułowa budowa – obecnie system posiada 11 modułów 
odpowiadających za prowadzenie poszczególnych rejestrów 
gminnych m.in.: 

 

- Planowanie przestrzenne, 

- Decyzje architektoniczne, 

- Środowisko, 

- Punkty adresowe, 

 

Istnieje również możliwość dodania kolejnych modułów 
realizujących działania referatów, w miarę potrzeb. 

Skalowalność – rozwiązania koncepcyjne przyjęte na etapie 

tworzenia umożliwiają rozbudowę systemu, poprzez włączenie 

kolejnych jednostek samorządu terytorialnego. 



WYBRANE MODUŁY APLIKACJI WEWNĘTRZNEJ – NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE 

PROWADZENIE REJESTRÓW GMINNYCH W POSTACI BAZODANOWEJ 



MODUŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ADMINISTRACJI 
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

System pozwala gminom, jako organom wiodącym w temacie 

zagospodarowania przestrzennego, na bieżącą realizację ustawowych 

obowiązków, w zakresie gospodarki przestrzennej, z uwzględnieniem wymagów 

Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. 

 
W tym celu dokonano: 

 

- transformacji 177 opracowań planistycznych (MPZP oraz SUIKZP), do postaci 

cyfrowej, które obecnie prowadzone są jako przestrzenne bazy danych, w systemie GIS.  

 

- utworzono i udostępniono usługi sieciowe (CSW,WMS,WFS) dla opracowanych zbiorów 

danych przestrzennych, w celu zapewnienia interoperacyjności systemu, w zakresie 

udostępniania danych zgromadzonych w prowadzonych rejestrach.  

 

 



 
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – MODUŁ PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE DLA ADMINISTRACJI I DECYZJE ARCHITEKTONICZNE 

Sprowadzenie rejestrów do postaci przestrzennej bazy danych, pozwala na implementację 

szeregu narzędzi geoinformatycznych podnoszących efektywność i jakość pracy referatów 

administracyjnych. 

 

W ramach poszczególnych modułów, funkcjonalności systemu umożliwiają: 

 

 
Moduł Planowanie Przestrzenne: 

• Pełne wsparcie w procesie prowadzenia procedury planistycznej w zakresie MPZP i 
SUIZKP, 

• Automatyczne generowanie wypisów i wyrysów, 

• Przeprowadzanie analiz i generowanie raportów, 

• Prowadzenie rejestrów wniosków i uwag do projektów, 

Moduł Decyzje Architektoniczne:  

• Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 

• Prowadzenie ewidencji wniosków  w sprawie ustalenia warunków zabudowy / 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, 



ZAWANSOWANE METODY GEOPRZETWARZANIA ORAZ UTWORZONE RELACJE POMIĘDZY TEKSTEM UCHWAŁY                          

A GEOMETRIĄ OBIEKTÓW, POZWALAJĄ NA PEŁNĄ AUTOMATYZACJĘ W ZAKRESIE GENEROWANIA WYPISÓW                           

I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH. 



DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI POZWALAJĄ NA ZAUTOMATYZOWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH  

 

PONIŻEJ PRZYKŁAD AUTOMATYCZNIE GENEROWANEGO ZESTAWIENIA ROCZNEGO DLA  REJESTRU DECYZJI O WARUNKACH 

ZABUDOWY  



MODUŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  ADMINISTRACJI 
STANDARYZACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE TWORZENIA OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH 

Zadania realizowane w ramach projektu nie ograniczały się jedynie do transformacji 

istniejących zbiorów danych, nie mniej istotne  było przeprowadzenie standaryzacji  w 

zakresie tworzenia nowych zbiorów danych przestrzennych tj. planów 

zagospodarowania przestrzennego i studiów. 

 

Standaryzacja techniczna w zakresie tworzenia nowych zbiorów danych,  zasilających 

systemową bazę danych, jest elementem niezbędnym z punktu widzenia ekonomiki 

każdego systemu informacji przestrzennej. 

 

Pozwala na zasilanie systemu o nowe dane i ich pełną obsługę, bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich transformacją. 

 

 



MODUŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  ADMINISTRACJI 
STANDARYZACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE TWORZENIA OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH 

W wyniku podjętych działań wypracowano: 

• Model danych w zakresie planowania przestrzennego (oparty o zasady języka UML),  

 

• Schemat postępowania określający sposób prowadzenia procedury planistycznej z wykorzystaniem 
funkcjonalności systemu, 

 

• Dokument wytycznych dla projektantów określający i zawierający takie elementy jak: 
•  dopuszczalne formaty w zakresie wymiany danych oraz strukturę atrybutów dla konkretnych klas obiektów, 

•  zasady stosowania oznaczeń graficznych i numeracji, w zakresie nowotworzonych projektów planów opracowań 
planistycznych,  

•  zasadny wzajemnych relacji topologicznych obiektów, stanowiących elementy opracowań planistycznych, 

•  katalog obiektów oraz listy słownikowe służące kodowaniu poszczególnych atrybutów. 

 

 



SCHEMAT  PODZIAŁU CZYNNOŚCI W PROCESIE OBSŁUGI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 



MODUŁ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

Moduł konsultacji społecznych nie ogranicza się do zgłaszania prostych uwag, lecz pozwala na 
czynny udział, w toczących się postępowaniach administracyjnych, 

•  W ramach modułu publikowane są projekty m.in. w zakresie planowania przestrzennego od momentu 
podjęcia uchwały o przystąpieniu, przez wyłożenie do publicznego wglądu, po ostateczne uchwalenie planu, 

 

•  Użytkownicy systemu mogą śledzić przebieg postępowania oraz zapoznać się z treścią projektów 
wyłożonych do publicznego wglądu. 

 





MODUŁ PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI ULIC I ADRESÓW 

Funkcjonalności modułu oferują pełne wsparcie w zakresie prowadzenia ewidencji 

numeracji porządkowej nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji w sprawie EMUIA. 

• edytowalne słowniki miejscowości  i ulic, 

 

• funkcjonalne narzędzia edycji geometrii obiektów, 

 

• odtwarzanie historii każdego obiektu w bazie danych EMUIA, 

 

• generowanie zaświadczeń i zawiadomień o nadaniu numeru 

porządkowego nieruchomości 

 

• i wszystko to co powinien posiadać system do prowadzenia ewidencji 

miejscowości ulic i adresów 

Moduł Punkty Adresowe charakteryzują: 



MODUŁ PUNKTY ADRESOWE – GENEROWANIE ZAWIADOMIENIA 



MODUŁ ŚRODOWISKO – KOMPLEKSOWA INFORMACJA                        

O ŚRODOWISKU 

 
Moduł wspiera pracę referatów administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy dotyczących ochrony 

środowiska. 

 

Moduł umożliwia: 

• prowadzenie rejestru: 

 - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 - pozwoleń zintegrowanych, 

 - pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, 

 

• ewidencjonowanie wniosków i decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów, 

 

Serwisy w module pozwalają ponadto na gromadzenie i udostępnianie kompleksowej informacji o : 

 

• terenach gminnych wymagających sprzątania/wykaszania, 

• formach ochrony przyrody (Parki Narodowe, Obszary Natura 2000, pomniki przyrody i inne), 

• szacie roślinnej i terenach zieleni miejskiej, 

• miejscach odbioru selekcjonowanych odpadów itd. 



MODUŁ ŚRODOWISKO – DEDYKOWANE FORMULARZE  DLA  REJESTRÓW DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH I 

KART INFORMACYJNYCH 

 



MODUŁ ŚRODOWISKO – UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU                

I JEGO OCHRONIE 

 

W ramach prac nad rozwojem modułu środowiskowego wykonano integrację funkcjonalności Systemu 

oraz rejestru publikowanych kart informacyjnych dla decyzji i pozwoleń środowiskowych, dostępnym na 

stronach biuletynu informacji publicznej gmin uczestniczących w projekcie. 

Wprowadzenie do 
SIP 

decyzji/pozwoleń 
środowiskowych 

Wygenerowanie 
przez system 

karty 
informacyjnej 

Eksport danych 
karty 

informacyjnej i 
publikacja na 
stronach BIP 



MODUŁ ŚRODOWISKO – ZINTEGROWANA PRZEGLĄDARKA KART 

INFORMACYJNYCH TWORZONYCH W SIP, PUBLIKOWANYCH NA BIULETYNIE 

INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

 



MODUŁ PROWADZENIA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Moduł Ewidencji Zabytków pozwala na realizację podstawowego obowiązku gmin w 

zakresie ochrony nad zabytkami jakim jest prowadzenie gminnej ewidencji zabytków. 

Moduł pozwala na: 

 
• ewidencjonowanie zabytków zgodnie z katalogiem form ochrony zabytków, 

określonym w ustawie o ochronie zabytków, 

• wprowadzanie informacji o zabytkach w czytelny i szybki sposób dzięki zastosowaniu 

dedykowanych formularzy i list słownikowych, 

• przestrzenną prezentację zabytków na obszarze gminy, 

• sprawne wyszukiwanie obiektów zabytkowych, w oparciu o punkty adresowe i działki 

ewidencyjne, 

• powiązanie z Modułem Planowania Przestrzennego dostarcza aktualną informację o 

przepisach prawa miejscowego dotyczących zabytków (plany, strefy). 



MODUŁ EWIDENCJA ZABYTKÓW – WIZUALIZACJA REJESTRU W MODULE MAPOWYM WRAZ Z 

INFORMACJĄ OPISOWĄ W POSTACI AUTOMATYCZNIE GENEROWANEJ KARTY ZABYTKU 



MODUŁ EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

Moduł Ewidencji Dróg wspomaga działania referatów w zakresie prowadzenia ewidencji 

dróg i obiektów mostowych. 

Moduł pozwala na m.in..: 

 
• ewidencjonowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego (zajęcia awaryjne, reklamy, 

inne), 

• ewidencjonowanie obiektów mostowych, 

• prowadzenie mapy techniczno - eksploatacyjnej dróg, 

• prowadzenie ewidencji obiektów w pasie drogowym: studzienek, drzew, oświetlenia, 

• ewidencjonowanie znaków drogowych 

 



MODUŁ EWIDENCJI DRÓG – OBIEKTY OŚWIETLENIA 



MODUŁ OFERTY INWESTYCYJNE 

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W MARKETINGU GMINNYM I 

STYMULOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN 

 

SIP Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pozwala na udostępnianie, w atrakcyjny 

sposób, informacji o terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w granicach gmin. 

 

Jako węzeł integrujący informacje z różnorodnych zagadnień m.in. planowania 

przestrzennego, oferty inwestycyjnej, ochrony środowiska itp. stanowi nieocenione źródło 

informacji dla potencjalnych inwestorów. 



MODUŁ OFERTY INWESTYCYJNE – PREZENTACJA OFERTY INWESTYCYJNEJ 

 

 



MODUŁ TURYSTYKA  POZWALA NA PROWADZENIE EWIDENCJI OBIEKTÓW BAZY NOCLEGOWEJ I 

GASTRONOMICZNEJ ORAZ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE GMINY.  

 

WIZUALIZACJA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU MAPOWEGO ZAPEWNIA ATRAKCYJNY SPOSÓB UDOSTĘPNIA 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ZAINTERESOWANYM UŻYTKOWNIKOM. 



SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZMIGDP  A  KONCEPCJA  BUDOWY 

KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SDI) 

SIP Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pozwala gminom wypełnić obowiązki w zakresie 

utworzenia i publikacji metadanych oraz udostępniania usług danych przestrzennych, 

zapewniających innym podmiotom dostęp do posiadanych zbiorów danych. 

 

Zbiory i usługi danych przestrzennych udostępniane przez SIP ZMIGDP zostały zgłoszone do 

Ewidencji Zbiorów i Usług prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. 

 

Usługa wyszukiwania metadanych (CSW) dla zbiorów i usług danych przestrzennych została 

zaimplementowana przez GUGIK  i podpięta pod serwer katalogowy Geoportalu Krajowego i 

INSPIRE. 



PRIORYTET – ZAPEWNIENIE MAKSYMALNEJ ZGODNOŚCI Z 

DYREKTYWĄ INSPIRE 

 W ramach funkcjonowania SIP zakłada się czynny udział w działaniach podejmowanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

 

Przykładem jest udział w realizacji pilotażowego projektu MIR: 

 

„Opracowanie Strategii harmonizacji danych na poziomie tematu  zagospodarowanie 

przestrzenne” (LandUse), w zakresie harmonizacji, zbiorów, metadanych i usług danych 

przestrzennych.” 

 

Podstawowe Cele: 

 

• Przeprowadzenie procesu przetworzenia i harmonizacji danych zgodnie z wymaganiami 

Dyrektyw INSPIRE. 

 

• Przygotowanie gmin związkowych na implementację rozwiązań prawnych, organizacyjnych 

i technicznych, przygotowywanych przez Ustawodawcę, przy jednoczesnym maksymalnym 

ograniczeniu związanych z tym kosztów. 

 

 

 

 



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW GMIN W ZAKRESIE 

WYKORZYSTYWANIA  NARZĘDZI GIS 

Działania podejmowane w ramach projektu obejmowały również realizację cykli 

szkoleń dla pracowników referatów administracyjnych, z zakresu wykorzystania 

narzędzi GIS. 

 

W sumie zrealizowano warsztaty szkoleniowe w wymiarze ponad 150 godzin. 

 

Tematyka szkoleń obejmowała zarówno wykorzystywanie: 

 

• modułów i funkcjonalności SIP, 

• oprogramowania GIS (klasy desktop) – QGIS / ArcGIS 

 

 

 

 
Celem warsztatów było zarówno podniesienie 

kwalifikacji i świadomości pracowników gminnych 

referatów, w zakresie możliwości wykorzystania 

narzędzi GIS, dla wsparcia procesów decyzyjnych i 

podniesienia efektywności realizowanych zadań. 

 



Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

ul. Szymanowskiego 17 

78-230 Karlino 

tel. +48 94 311 72 47; +48 94 716 63 41 

fax. +48 94 311 71 16 

zmigdp@parseta.org.pl 

www.parseta.org.pl 

www.gis.parseta.pl 


