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Modu³ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
przeznaczony jest do prowadzenia rejestrów, publikacji i obs³ugi miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z INSPIRE. Modu³ publikuje
informacje o uchwa³ach wraz z ich graficzn¹ reprezentacj¹ na mapie.
System pozwala przegl¹daæ i pobieraæ informacje przez mieszkañców,
interesantów oraz posiada dodatkowe narzêdzia dla urzêdnika po zalogowaniu.

technologia

Modu³ MPZP
Modu³ MPZP to aplikacja umo¿liwiaj¹ca w prosty i intuicyjny sposób, poprzez przegl¹darkê internetow¹ , dostêp
do informacji o planach zagospodarowania w formie uchwa³ i rysunków na mapie. Umo¿liwia szybkie
wyszukiwanie dzia³ek i obowi¹zuj¹cych dla nich planów zagospodarowania przestrzennego. Wbudowane
funkcje pozwalaj¹ analizowaæ przynale¿noœæ dzia³ki do okreœlonego planu wraz z list¹ dokumentów Ÿród³owych.
Wa¿nymi funkcjami modu³u jest mo¿liwoœæ przygotowania wypisów i wyrysów z MPZP, wydania zaœwiadczeñ w
formie wydruków oraz dodawania nowych planów samodzielnie przez urzêdników.

Warstwy mapy
Modu³ MPZP w atrakcyjny i nowoczesny sposób wyœwietla dane planów zagospodarowania przestrzennego na tle map.
U¿ytkownik mo¿e publikowaæ je na w³asnych podk³adach mapowych lub skorzysta z istniej¹cych: Google Maps,
OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyœwietlania mo¿na dokonaæ w ka¿dym momencie zaznaczaj¹c
odpowiedni¹ warstwê w panelu „Warstwy mapy”.

Wizualizacja planu zagospodarowania
przestrzennego na tle ortofotomapy.

Wizualizacja planu zagospodarowania
przestrzennego na tle mapy wektorowej.

Wizualizacja planu zagospodarowania
przestrzennego na tle danych katastralnych.

Panel administracyjny/Uprawnienia
Modu³ MPZP umoýliwia jednoczesny dostæp do zasobu planów
miejscowych wielu uýytkownikom ze zróýnicowanymi prawami dostæpu.
Moýliwe prawa dostæpu to: dostêp do systemu, edycja danych opisowych
i zaùàczników do planów, tworzenie wypisu, tworzenie wyrysu.
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Dodawanie planów, edycja planów
W module Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
mo¿emy dodawaæ samodzielnie plany. Opcja jest dostêpna tylko
dla zalogowanych u¿ytkowników.

Obs³uga wypisu i wyrysu z planu
Wypis z planu miejscowego tworzony jest w oknie „Tworzenie
wypisu z planu” na podstawie szablonu. U¿ytkownik systemu
opieraj¹c siê na tekstach uchwa³ znajduj¹cych siê w do³¹czonych
dokumentach tworzy stosowny wypis . Po utworzeniu wypisu z
planu dokument nale¿y zapisaæ w celu archiwizacji. Wybranie
przycisku pozwala wydrukowaæ wypis z planu na drukarce
komputera i przekazaæ petentowi. Przycisk „Na mapie” znajduj¹cy
siê obok pozwala w ka¿dej chwili na podgl¹d rysunku planu w
kontekœcie tworzonego wypisu.

Modu³ pozwala na edycjê ju¿ istniej¹cego planu, zmianê statusu
np.: z planu „obowi¹zuj¹cego” na plan „obowi¹zuj¹cy w czêœci”.

Po wybraniu „Nowy wyrys” system pokazuje ramkê wydruku.
U¿ytkownik mo¿e wypozycjonowaæ zakres wydruku i ustaliæ skalê.
Nastêpnie wybieraj¹c przycisk „Drukuj” mo¿na wydrukowaæ
dokument wyrysu aby przekazaæ petentowi.

W ³atwy sposób mo¿emy zmieniæ granicê planu. Po wyszukaniu
planu wskazujemy na Edycjê kszta³tu planu i zmieniamy kszta³t.

Wyszukiwarka planów
Panel wyszukiwarki planów w module MPZP pozwala szybko
wyszukaæ i pokazaæ na mapie wybrany plan zagospodarowania
przestrzennego, dla wybranego planu wskazaæ konkretn¹
jednostkê planu i wyszukaæ j¹ na mapie. Szukanie informacji o
planie miejscowym mo¿e odbywaæ siê tak¿e dla konkretnej dzia³ki,
wówczas wystarczy podaæ numer dzia³ki a system automatycznie
wska¿e j¹ na mapie wraz z informacjami, które nak³ada
obowi¹zuj¹cy plan zagospodarowania przestrzennego.
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Modu³ MPZP
Korzyœci posiadania systemu:

Najwa¿niejsze funkcje systemu:

·
bùyskawiczna informacja o ustaleniach planów,

·
atrakcyjny i nowoczesny sposób wizualizacji planów
zagospodarowania przestrzennego na tle mapy
(podkùad Google Maps, OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl),

·
wielkie uùatwienie dla urzêdników w zarzàdzaniu planami,
·
szybkie przygotowanie wypisów i wyrysów z planów,
·
ùatwe wyszukiwanie terenów o zadanej funkcji,
·
dostæp do aktualnych i rzetelnych informacji dla wszystkich
wydziaùów w urzædzie,
·
mieszkañcy i inwestorzy mogà zapoznawaã siæ z treúcià planów
miejscowych - tekstowà i graficznà,
·
mo¿liwoœæ wyszukiwania terenów o oczekiwanym przeznaczeniu,
co znaczàco uùatwia lokalizowanie nowych inwestycji,
·
usprawnienie procesu planistycznego i inwestycyjnego
·
mo¿liwoœæ dodawania samodzielnie przez urzêdników nowych
planów do systemu
·
mo¿liwoœæ pod³¹czenia ewidencji gruntów i budynków ze
starostwa powiatowego - informacje o dzia³kach s¹ zawsze aktualne.

·
ùatwy i szybki dostæp do informacji o planie
zagospodarowania oraz jego poùoýeniu na mapie,
·
brak koniecznoúci posiadania peùnego zestawu danych
geoprzestrzennych (wystarczà granice planów oraz granice dziaùek),
·
wyszukiwarka dziaùek i planów zagospodarowania przestrzennego,
·
analizy przynaleýnoúci dziaùki do okreúlonego planu wraz z listà
dokumentów êródùowych:
- moýliwoúã generowania wypisów i wyrysów (wraz z wydrukiem),
- dostæp do archiwum wypisów i wyrysów,
- panel administracyjny umoýliwiajàcy zarzàdzanie uýytkownikami
systemu,
- moýliwoúã udostæpniania i importowania danych przy pomocy
usùug WMS.
·
edycja kszta³tu obszaru planu i jednostki

e-geoportal
E-geoportal.pl to system informacji przestrzennej
(SIP) przeznaczony dla urzædów gmin lub miast.
Celem systemu jest zarzàdzanie danymi
przestrzennymi oraz wspomaganie procesów
decyzyjnych jednostek samorzàdowych. System
zwiæksza wydajnoúã pracy w zakresie
ewidencjonowania danych, planowania i
zarzàdzania przestrzenià.

Przyk³adowe modu³y

Tereny inwestycyjne

Mapa turystyczna

Punkty Adresowe

Modu³ umo¿liwia publikacjê i prezentacjê
na mapie terenów inwestycyjnych
przeznaczonych na sprzeda¿ zarówno
przez Gminê jak i przez prywatnych
inwestorów.

Modu³ przeznaczony do publikacji i edycji
map turystycznych miast i gmin.Umo¿liwia
publikacjê na mapie informacji punktowych (POI) staj¹c siê istotnym
narzêdziem w promocji i publikacji.

Modu³ do gromadzenia danych i zarz¹dzania informacj¹ o punktach adresowych,
ulicach, numerach porz¹dkowych,
numerach obrêbów oraz nazwach
miejscowoœci.
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