
Koncepcja merytoryczna: 

Seminarium zorganizowane  
w ramach projektu  
„Wrota Parsęty II - usługi 
społeczeostwa informacyjnego 
na terenie Dorzecza Parsęty” 
realizowanego przez Związek 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
z siedzibą w Karlinie. 

UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

PLAN WARSZTATÓW 

1) Wprowadzenie – stan realizacji projektu 

 

 

2) Uczymy się GIS – sesja dwiczeniowa QGIS z danymi 
planistycznymi 

 

3) Baza danych – lista życzeo do świętego mikołaja 

 

4) Przerwa 11.00, Obiad 14.30 
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Baza danych 

 

burza mózgów 

 

dyskusja 
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Zakres danych do aktualizacji 

Wrota Parsęty I tematy danych  

administracja (granice gmin, miast, powiatów, województwa, 
dane szczegółowe dot. zabudowy i granic jednostek 
zlokalizowanych w obrębie gmin Związku, granice okręgów 
wyborczych, sądowniczych, skarbowych),  

Źródła aktualizacji: PRG, BDOT, PODGiK, GUS 

 

sieć komunikacyjna (w tym drogi krajowe, wojewódzkie, linie 
kolejowe); 

Źródła aktualizacji: BDOT, BDO 

 

wody powierzchniowe oraz obszary zielone, 

Źródła aktualizacji: BDOT, MPHP 

obiekty zabytkowe (w tym dwory, pałace, parki, kościoły), 

WKZ, NID!!!  Prace własne 
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obszary chronione (w tym obszary Natura 2000 wraz z 
informacjami o planach ochrony, parki narodowe, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,  pomniki 
przyrody, dane z inwentaryzacji przyrodniczych), 

RDOŚ UWAGA CRFOP! 

 

infrastruktura turystyczna (piesze szlaki turystyczne, 
wojewódzkie szlaki rowerowe, pola golfowe), 
prace własne 

 

informacja planistyczna (obszary obowiązujących MPZP wraz 
z funkcjami terenu, rezerwy terenowe, MPZP dla miasta 
Kołobrzeg), 
prace własne 

Jak aktualizujemy?  Uwaga  - dane przy właścicielu! 
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Inne zasoby do pozyskania 

Zarządzanie kryzysowe: 

Dane związane z gminnym planem zarządzania kryzysowego: 
plany ewakuacji w tym drogi ewakuacji ludności, obiekty 
ratownictwa, 

strefy zagrożeo , 

Hydranty, miejsca czerpania wody (p-poż.),  

Leśne drogi p-poż,  

trasy przewozu substancji niebezpiecznych,  

miejsca składowania substancji niebezpiecznych, 

strefy zagrożenia powodziowego (na podstawie inf. od 
RZGW). 
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Gospodarka komunalna 

Tereny i obiekty dzierżawione 

Grunty i mienie komunalne 

Cmentarze komunalne 

Place zabaw wraz  z informacjami o stanie obiektów 
(bezpieczeostwo - remonty) 

 

 

Gospodarka przestrzenna 

Decyzje o warunkach zabudowy (!!!) ciągłośd przestrzenna - 
ład 

Zasięgi planów (priorytetyzacja zadao planistycznych  
w gminie) 

Obszary do rewitalizacji 

Plany archiwalne (śledzenie historii zagospodarowania działki, 
zarządzanie informacją o zmianach przeznaczenia terenu 

Wnioski do zmiany planów  (analiza priorytetów podjęcia 
planowania) 

 

 



Koncepcja merytoryczna: 

Seminarium zorganizowane  
w ramach projektu  
„Wrota Parsęty II - usługi 
społeczeostwa informacyjnego 
na terenie Dorzecza Parsęty” 
realizowanego przez Związek 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
z siedzibą w Karlinie. 

UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

Zagrożenia 
Środowisko (monitoring zdarzeo) 

Nielegalne składowiska odpadów 

Dzikie wysypiska śmieci, 

Miejsca produkcji /zrzutu ścieków agro- do zb. wodnych i 
cieków, 

Miejsc produkcji odpadów z produkcji zwierzęcej, 

Strefy ujęd wody, 

Mapa decyzji środowiskowych (UWAGA relacja z danymi 
PLANIST), 

Opłaty środowiskowe (emisja zanieczyszczeo, lokalizacja 
emitorów), usuwanie azbestu, informacja o lokalizacji  
instalacji OZE 

Przestępczośd, problemy ze zjawiskiem bezdomności  
(w tym również wymiar pomocy społecznej) 

Miejsca „hot-spot” i natężenie zdarzeo o charakterze 
przestępczości w gminie (straż miejska), miejsca bezdomnych 
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Gospodarka odpadami i ściekami komunalnymi 

Śmieci i ścieki (w tym działania kontrolne) 

Regionalizacja obszarów obsługiwanych przez  firmy 
śmieciowe oraz ściekowe, szacowanie  różnic w produkcji 
śmieci/ścieków do liczby wywożonych przez firmy 

Lokalizacja przepompowni i kolektorów ścieków, osadników, 
oczyszczalni ścieków 

 Oświata, kultura i sport, promocja 

Lokalizacje przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
innych placówek oświatowych (świetlice, biblioteki itp.) 

Obiekty sportowe i kulturowe – amfiteatry, domy kultury i 
inne (uwaga BDOT), punkty informacji tur., miejsca imprez 
masowych 
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Turystyka 

Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą 

Szlaki kajakowe i żeglarskie wraz z infrastrukturą 

Szlaki piesze wraz z infrastrukturą 

Szlaki konne wraz z infrastrukturą 

Miejsca wędkarzy , obwody łowieckie 

Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wraz z infrastrukturą 

Infrastruktura turystyczna (miejsca noclegowe, obiekty 
turystyczne, w tym gastronomia) 

 

 
PROW (uwaga ARiMR) 

Gospodarstwa otrzymujące dopłaty,  

beneficjenci pakietów rolno-środowiskowych, 

Wyciągi z planów rol-środ. 

Tereny zalesione przez rolników 
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Inne 

Miejsca sprzedaży alkoholu (uwaga oświata) 

Inwestycje (mapa inwestycji czy też uwarunkowao inwestycji, 
w tym oferta) 

Mapy szkód (bobry) 

Mapy natężenia zjawisk (w gminach nadmorskich – np. ruch 
turystyczny),  

Mapy zdarzeo drogowych  - wyznaczanie czarnych punktów 
miejsc lokalizacji radarów itp. 

Mapy oznakowania drogowego (znaki poziome – pionowe) 

Siłownie wiatrowe – lokalizacje 

Stacje przekaźnikowe 

Mapa projektów dofinansowanych ze środków UE 

 

 
Geodezja GESUT, Mapa zasadnicza 

EGiB, Własnośd terenu (agregowane) 
Adresy i ulice 
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Uzgodnienia do aneksu porozumienia z gminami 
i miastami 

•Gminy przekazują plany do wyłożenia w formie numerycznej 
na potrzeby konsultacji społecznych – to kluczowe pole 
wykorzystania danych na wspólnej platformie GIS, 

 

•Przygotowad wkład do SIWZ - spójny dotyczący bazy danych 
(opisówka dla wykonawcy) plus wzorzec pustej bazy danych, 
w kilku formatach (GML, shp, gdb), 

 

 

 

 


